
Zápis č. 9/2022 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, 

konané 22. dubna 2022 v 7 hodin v kanceláři starosty města 

 

Přítomni: Ing. Jan Macháček, Miloslav Hurych, Ing. Radek Šenkýř, Jan Poslušný, Tomáš Háp 

 

9. zasedání Rady města Proseč v roce 2022 proběhlo v době od 7:00 hodin do 10:00 hodin.  

Program        1. Organizační záležitosti 

2. Umístění sídla pobočného spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Proseč  

3. Schválení záměru přípravy 4 nových nájemních bytů v čp. 12 

4. Podání žádosti o dotaci z programu Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů 

obcí Pardubického kraje na pořízení požární techniky a věcných prostředků požární 

ochrany k zajištění akceschopnosti z rozpočtu Pardubického kraje  

5. Vypsání poptávkového řízení na stavební práce akce „Demolice domu čp. 1 v 

Záboří – Proseč“  

6. Informace starosty týkající se prodeje nemovitosti čp. 1 včetně parcely st. 10 a 

2707 v Záboří  

7. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ-12-2001194/VB/06, 

Proseč, lokalita „VYHLÍDKA“ – přeložka vn s firmou ČEZ Distribuce, a.s.  

8. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2021594/VB/01. 

Záboří-parc.738/k,knn s firmou ČEZ Distribuce, a.s. 

9. Smlouva o umístění a provozování kontejnerů s firmou ELEKTROWIN a.s.   

10. Rámcová smlouva o zajištění nouzového ubytování s Pardubickým krajem  

11. Žádost o povolení každoročního letního tábora, pořádaného organizací Junák – 

český skaut, středisko Skála Hlinsko, z. s.  

12. Cenová nabídka na nový webový klient spisové služby GINIS SSD 2022 od 

firmy GORDIC spol. s. r. o.  

13. Cenová nabídka na zpracování studie proveditelnosti chytrých technologií – 

fotovoltaické panely pro obecní budovy Proseč s firmou Czech Smart City Cluster, 

z.s.  



14. Přijetí dotace na restaurování Pískovcového kříže s kovovou ohrádkou na ulici 

Pasecká v Proseči z rozpočtu Pardubického kraje  

15. Přijetí finančního příspěvku na Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v 

nestátních lesích za rok 2020 z rozpočtu Pardubického kraje  

16. Přijetí účelové daru na obědové služby v rámci charitativního projektu ,,Obědy 

pro děti“ společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.  

17. Protokol o kontrole Krajské hygienické stanice Pardubického kraje provedený ve 

školní jídelně při ZŠ a MŠ Proseč  

18. Souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci na akci Most ev. č. 3542-1 od 

firmy MDS Projekt s. r. o.  

19. Odstoupení od smlouvy  

20. Aktualizovaná příloha ke smlouvě č. 17322/2018 se Zderaz, zemědělské družstvo  

21. Žádost o pronájem pozemku na konání pouti v roce 2022  

22. Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 570/8 v k. ú. Podměstí  

23. Zveřejnění záměru pronájmu pozemku p. č. 2051/4 v k. ú. Paseky u Proseče  

24. Zveřejnění záměru směny části pozemku p. č. 1298/2 v k. ú. Martinice u Skutče 

25. Zařazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku 

26. Rozpočtové opatření č. 1/RM/2022 

  

1. Organizační záležitosti 

Předložený program 9. zasedání Rady města Proseč konaného dne 22. dubna 2022 byl schválen bez 

úprav všemi hlasy. Jednání zahájil a řídil Jan Macháček, starosta města. Ověřovatelem zápisu byl 

Miloslav Hurych, místostarosta města. Zápis ze zasedání provedl Jan Macháček. 

 

Starosta informoval členy rady města, že starosta SDH Proseč Jiří Kubík požádal město o oficiální 

souhlas s umístěním sídla spolku do objektu hasičské zbrojnice na adrese náměstí Dr. Tošovského, 

č.p. 252, Proseč. Všichni radní s žádostí souhlasí bez připomínek.  

2. Umístění sídla pobočného spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Proseč 

(RM/126/2022) 

Rada města 

schvaluje 

umístění sídla pobočného spolku SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Proseč (IČ: 60104911) na 

adresu náměstí Dr. Tošovského 252, Proseč. (žádost je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 



Starosta informoval členy rady města, že Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo novou výzvu 

v programu Ukrajina – rozšíření veřejných ubytovacích kapacit. Místostarosta doplnil informaci, že 

město vlastní nemovitost čp. 12 na náměstí Dr. Tošovského, kterou před několika lety zakoupilo a 

kde mohou být rekonstrukcí vytvořeny až 4 bytové jednotky. Vypsaná dotace umožňuje provést 

stavební úpravy a rekonstruovat vhodné prostory pro zřízení nových nájemních bytů, nyní 

využitelných pro ukrajinské spoluobčany a následně jako normální nájemní obecní byty. Pokud by 

město využilo dotační program Ukrajina, není bohužel termín dokončení realizace akce do 

listopadu 2022 reálný. Město zatím nemá připravený projekt, starosta proto navrhuje schválit 

realizaci záměru přípravy 4 nových nájemních bytů (2 v II.NP a 2 v III.NP), zahájit práce na 

projektové přípravě a čekat na vhodný dotační titul, kterého by bylo možné na realizaci využít. 

Radní s návrhem souhlasí. 

 

3. Schválení záměru přípravy 4 nových nájemních bytů v čp. 12 (RM/127/2022) 

Rada města 

schvaluje  

realizaci záměru vytvoření 4 nájemních bytů v objektu čp. 12 na náměstí Dr. Tošovského v Proseči 

v majetku města Proseč, hledáním vhodného projektanta a dalším jednáním jsou pověřeni starosta a 

místostarosta. (výzva MMR je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil členům rady města návrh na podání žádosti o dotaci z programu Pardubického 

kraje na pořízení věcného vybavení pro jednotku JPO V. Záboří – Proseč. V rámci podané žádosti 

by mělo být požádáno o spolufinancování 6 ks jednovrstvých obleků včetně pracovní obuvi. 

V případě, že dotace nebude úspěšná musí město pořídit obleky zcela z rozpočtu města Proseč. 

Radní s návrhem souhlasí.  

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Podání žádosti o dotaci z programu Podpora jednotek sboru dobrovolných 

hasičů obcí Pardubického kraje na pořízení požární techniky a věcných 

prostředků požární ochrany k zajištění akceschopnosti z rozpočtu Pardubického 

kraje (RM/128/2022) 

Rada města 

schvaluje  

podání žádosti o dotaci z programu Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Pardubického 

kraje na pořízení požární techniky a věcných prostředků požární ochrany k zajištění akceschopnosti 

z rozpočtu Pardubického kraje na projekt „Pořízení obleků pro JPO V Záboří – Proseč“ a souhlasí 

se závazkem finanční spoluúčasti z rozpočtu města. Přípravou a podáním žádosti jsou pověřeni 

Kateřina Jetmarová a starosta. (výzva je přílohou zápisu). 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil členům rady města zadávací dokumentaci zakázky „Odstranění stavby č.p. 1 

Záboří“ v rámci akce „Demolice domu čp. 1 v Záboří – Proseč“. Výběrové řízení a vybraný 

zhotovitel musí být dodán do konce května 2022 na Ministerstvo pro místní rozvoj, aby bylo možné 

využít na případnou demolici přidělenou dotaci. Z časových důvodů bude výběr zhotovitele 

proveden v souladu s interní směrnicí města formou poptávky přímým oslovením 3 vybraných 

dodavatelů. 

 

5. Vypsání poptávkového řízení na stavební práce akce „Demolice domu čp. 1 v 

Záboří – Proseč“ (RM/129/2022) 

Rada města 

schvaluje  

vypsání poptávkového řízení na stavební práce akce „Demolice domu čp. 1 v Záboří – Proseč“ 

v souladu se směrnicí č. 1/2020, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu (mimo režim zákona), dalším jednáním je pověřen starosta a Mgr. Jaromír Kašpar. 

(zadávací dokumentace je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

 



Starosta předložil členům rady informace týkající se prodeje nemovitosti čp. 1 v Záboří, který pro 

město zajišťuje realitní kancelář NEXT Reality. Jedná se o poslední pokus prodeje nemovitosti 

včetně příslušných parcel. V případě nezájmu ze strany budoucích kupujících přistoupí město 

k realizaci záměru demolice, na který má zajištěné kofinancování ze strany Ministerstva pro místní 

rozvoj a následně bude připravovat záměr výstavby nového bytového domu na stejném místě. 

 

6. Informace starosty týkající se prodeje nemovitosti čp. 1 včetně parcely st. 10 a 

2707 v Záboří (RM/130/2022) 

Rada města 

bere na vědomí  

informace starosty týkající se prodeje nemovitosti čp. 1 včetně parcely st. 10 a p. č. 2707 vše v k. 

ú. Záboří u Proseče, který zprostředkovává realitní kancelář NEXT REALITY. (korespondence je 

přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil členům rady návrh smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s firmou 

ČEZ Distribuce na pozemky v majetku města v souvislosti s přeložkou vysokého napětí, která se 

realizovala v roce 2020 v souvislosti s přípravou lokality Vyhlídka. Radní s návrhem smlouvy 

souhlasí a pověřují starostu podpisem smlouvy. 

 

7. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ-12-2001194/VB/06, 

Proseč, lokalita „VYHLÍDKA“ – přeložka vn s firmou ČEZ Distribuce, a.s. 

(RM/131/2022) 

Rada města 

schvaluje 

smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ-12-2001194/VB/06, Proseč, lokalita 

„VYHLÍDKA“ – přeložka vn s firmou ČEZ Distribuce, a.s. (IČ 24729035). Podpisem smlouvy je 

pověřen starosta. (návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil členům rady návrh smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s firmou 

ČEZ Distribuce na pozemky v majetku města v souvislosti s přípravou knn přípojky pro výstavbu 

RD. Radní s návrhem smlouvy souhlasí a pověřují starostu podpisem smlouvy. 

 



8. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2021594/VB/01. 

Záboří-parc.738/k,knn s firmou ČEZ Distribuce, a.s. (RM/132/2022) 

Rada města 

schvaluje  

smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2021594/VB/01. Záboří-parc.738/6,knn 

s firmou ČEZ Distribuce, a.s. (IČ 24729035). Podpisem smlouvy je pověřen starosta. (návrh 

smlouvy je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Místostarosta předložil členům rady města návrh nové smlouvy o umístění a provozování 

kontejnerů s firmou ELEKTROWIN, nová smlouva nahrazuje původní smlouvu a je nastavena 

v souladu s platnou legislativou, což je i důvod nutnosti novace původní smlouvy. 

 

9. Smlouva o umístění a provozování kontejnerů s firmou ELEKTROWIN a.s.  

(RM/133/2022) 

Rada města 

schvaluje  

smlouvu o umístění a provozování kontejnerů s firmou ELEKTROWIN a.s. (IČ: 27257843), 

podpisem smlouvy je pověřen starosta. (návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil členům rady města rámcovou smlouvu o zajištění nouzového ubytování 

ukrajinských uprchlíků s Pardubickým krajem. Na základě této smlouvy bude možné žádat o úhradu 

části nákladů spojených s ubytováním ukrajinských uprchlíků v turistické ubytovně čp. 125 v ulici 

Borská. Radní souhlasí bez připomínek a pověřují starostu dalším jednáním. 

10. Rámcová smlouva o zajištění nouzového ubytování s Pardubickým krajem 

(RM/134/2022) 

Rada města 

schvaluje  

rámcovou smlouvu o zajištění nouzového ubytování s Pardubickým krajem na poskytnutí 

kompenzačního příspěvku na ubytování Ukrajinců, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (zpráva 

a návrh smlouvy jsou přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 



Starosta předložil členům rady města žádost o povolení letního skautského tábora. Žádost je 

v souladu s předchozí dohodou a uskutečněným jednáním. Radní pověřují starostu zasláním 

souhlasu. 

 

11. Žádost o povolení každoročního letního tábora, pořádaného organizací 

Junák – český skaut, středisko Skála Hlinsko, z. s. (RM/135/2022) 

Rada města 

schvaluje 

žádost o povolení každoročního letního tábora, pořádaného organizací Junák – český skaut, 

středisko Skála Hlinsko, z. s. (IČ: 60103574), konaného v období od 29. 6. 2022 do 19. 7. 2022 na 

parcele č. 453/2 v k. ú. Podměstí v prostorách bývalého pískovcového lomu mezi Prosečí a Borem u 

Skutče, zasláním souhlasného stanoviska je pověřen starosta. (žádost je součástí přílohy) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0  

 

Starosta předložil členům rady města cenovou nabídku na nový software spisové služby od firmy 

GORDIC. Výměna software je nezbytná z pohledu současných legislativních požadavků na 

samosprávy a současně z důvodu zvýšení efektivnosti fungování úřadu. Radní s návrhem pořízením 

nového softwaru a cenovou nabídkou souhlasí, dalším jednáním je pověřen starosta jako 

zodpovědná osoba města za ICT. 

 

12. Cenová nabídka na nový webový klient spisové služby GINIS SSD 2022 od 

firmy GORDIC spol. s. r. o. (RM/136/2022) 

Rada města 

schvaluje 

cenovou nabídku na nový webový klient spisové služby GINIS SSD 2022 od firmy GORDIC spol. 

s. r. o. (IČ: 47903783), objednávkou nebo podpisem smlouvy je pověřen starosta. (cenová nabídka 

je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0  

 

 

 

 

 



Starosta předložil členům rady města cenovou nabídku na zpracování studie proveditelnosti, která 

řeší efektivnost a návratnost instalace FVE na objekty v majetku města. Uvažované vhodné objekty 

pro instalaci jsou ČOV Proseč, MSC Sokolovna, objekt čp. 220 MŠ a objekt čp. 260 ZŠ. Radní 

souhlasí se záměrem instalace obnovitelných zdrojů energie na obecní objekty v souvislostí 

s hledáním energetické soběstačnosti a úspor energií a finančních prostředků města a pověřují 

starostu a místostarostu dalším jednáním. 

 

13. Cenová nabídka na zpracování studie proveditelnosti chytrých technologií – 

fotovoltaické panely pro obecní budovy Proseč s firmou Czech Smart City 

Cluster, z.s. (RM/137/2022) 

Rada města 

schvaluje 

cenovou nabídku na zpracování studie proveditelnosti chytrých technologií – fotovoltaické panely 

pro obecní budovy Proseč s firmou Czech Smart City Cluster, z.s. (IČ: 04604563), objednávkou 

nebo podpisem smlouvy je pověřen starosta. (cenová nabídka je přílohou zápisu)  

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta informoval členy rady, že Pardubický kraj podpořil obnovu pískovcového kříže na ulici 

Pasecká dotací ve výši 30 tisíc korun. Dotace je nižší, než bylo původně žádáno, přesto se jedná o 

velmi vstřícný krok kraje v době zvyšujících se nákladů a omezených finančních prostředků kraje 

pro dotační programy. 

 

14. Přijetí dotace na restaurování Pískovcového kříže s kovovou ohrádkou na 

ulici Pasecká v Proseči z rozpočtu Pardubického kraje (RM/138/2022) 

Rada města 

schvaluje 

přijetí dotace ve výši 30.000,- Kč na restaurování Pískovcového kříže s kovovou ohrádkou na ulici 

Pasecká v Proseči z rozpočtu Pardubického kraje, včetně uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, 

podpisem smlouvy je pověřen starosta. (schválení je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 



Starosta předložil členům rady informaci, že byla městu Proseč poskytnuta dotace – finanční 

příspěvek ve výši 22.402 korun na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 

2020 z rozpočtu Pardubického kraje. 

 

15. Přijetí finančního příspěvku na Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v 

nestátních lesích za rok 2020 z rozpočtu Pardubického kraje (RM/139/2022) 

Rada města 

schvaluje 

přijetí finančního příspěvku ve výši 22.402,- Kč na Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v 

nestátních lesích za rok 2020 z rozpočtu Pardubického kraje, dalším jednáním je pověřen starosta. 

(rozhodnutí o přijetí dotace je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil členům rady žádost příspěvkové organizace o přijetí účelového daru na obědy 

pro nezletilé děti. Radní s přijetím souhlasí bez připomínek. 

 

16. Přijetí účelové daru na obědové služby v rámci charitativního projektu 

,,Obědy pro děti“ společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. (RM/140/2022) 

Rada města 

schvaluje 

přijetí účelové daru ve výši 2.862,- Kč na období od 19. 4. 2022 do 30. 6. 2022 na obědové služby 

ve prospěch 2 nezletilých dětí, žáků v rámci charitativního projektu ,,Obědy pro děti“ společnosti 

WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. (IČ: 2431509) pro příspěvkovou organizaci Základní škola a 

mateřská škola Proseč. (darovací smlouvy a žádost jsou přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil členům rady protokol o kontrole KHS Pk, která byla provedena ve školní jídelně 

příspěvkové organizace. Odstranění zjištěných závad bude řešit místostarosta s vedením a s 

provozním personálem příspěvkové organizace. 

 

 

 



17. Protokol o kontrole Krajské hygienické stanice Pardubického kraje 

provedený ve školní jídelně při ZŠ a MŠ Proseč (RM/141/2022) 

Rada města 

bere na vědomí  

protokol o kontrole Krajské hygienické stanice Pardubického kraje provedený dne 10. 3. 2022 ve 

školní jídelně při ZŠ a MŠ Proseč na adrese Rybenská čp. 260, který je ve správě příspěvkové 

organizace Základní škola a mateřská škola Proseče. Jednáním s příspěvkovou organizací o 

odstranění závad jsou pověřeni starosta a místostarosta. (protokol je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil členům rady žádost o stanovisko k připravované akci – rekonstrukce mostu 

v místní části Miřetín. Členové rady vítají projektovou přípravu ze strany Pardubického kraje, 

souhlasí s navrženým řešením a pověřují starostu a místostarostu dalším jednáním.  

 

18. Souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci na akci Most ev. č. 3542-1 

od firmy MDS Projekt s. r. o. (RM/142/2022) 

Rada města 

schvaluje 

souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci na akci Most ev. č. 3542-1 od firmy MDS Projekt 

s. r. o. (IČ: 27487938), kterým dojde k dočasnému a trvalému záboru na pozemku p.č. 1093 v k. ú. 

Miřetín a pokácení 1ks stromu – olše lepkavé. Dalším jednáním je pověřen starosta a místostarosta. 

(žádost o vyjádření je přílohou zápisu)  

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil členům rady města odstoupení od smlouvy a žádost o vratku složené zálohy na 

stavební pozemek v lokalitě Vyhlídka. Radní souhlasí bez připomínek.  

 

 

 

 

 

 

 

 



19. Odstoupení od smlouvy (RM/143/2022) 

Rada města 

schvaluje 

odstoupení od smlouvy na základě žádosti 

a  ohledně prodeje pozemku dle nového 

GP (č. 517-288/2019) p. č. 1583/1 o výměře 784 m2 v k. ú. Záboří u Proseče lokalita „Vyhlídka“ 

schválené ZM dne 9. 12. 2020 usnesením č. 6/2020 a schvaluje vrácení uhrazené zálohy ve výši 

100 000,- Kč. (žádost je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil členům rady aktualizovanou přílohu k pachtovní smlouvě se ZD Zderaz. Příloha 

řeší změny parcelních čísel propachtovaných pozemků, které provedl KÚ Pk a zároveň aktualizaci 

využití těchto pozemků v souladu s LPIS vedených SZIF. 

 

20. Aktualizovaná příloha ke smlouvě č. 17322/2018 se Zderaz, zemědělské 

družstvo (RM/144/2022) 

Rada města 

schvaluje 

aktualizovanou přílohu ke smlouvě č. 17322/2018 se Zderaz, zemědělské družstvo (IČ: 00124851) 

na základě zaslané aktualizace dle KN a LPIS, dalším jednáním je pověřen starosta. (příloha k 

pachtovní smlouvě je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil došlé žádosti na pronájem, prodej a směnu městských pozemků, radní souhlasí se 

zveřejněním záměrů na úřední desce, aby mohly být následně projednány na dalších jednáních rady 

města a zastupitelstva města. 

 

21. Žádost o pronájem pozemku na konání pouti v roce 2022 (RM/145/2022) 

Rada města 

neschvaluje 

žádost o pronájem pozemku na konání pouti v roce 2022 pro umístění pouťových atrakcí na 

náměstí, dalším jednáním jsou pověřeni starosta a místostarosta. (žádost je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 



22. Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 570/8 v k. ú. Podměstí 

(RM/146/2022) 

Rada města 

schvaluje 

zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 570/8 o výměře cca 3331 m2 v k. ú. Podměstí na základě 

žádosti firmy RedFleck spol. s. r. o. (IČ: 01796119) zastoupené jednatelem Pavlem Černým. (žádost 

o odkup je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

23. Zveřejnění záměru pronájmu pozemku p. č. 2051/4 v k. ú. Paseky u Proseče 

(RM/147/2022) 

Rada města 

schvaluje 

zveřejnění záměru pronájmu pozemku p. č. 2051/4 o výměře 4739 m2 v k. ú. Paseky u Proseče na 

základě žádosti  za účelem sečení sena. (žádost 

o pronájem je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

24. Zveřejnění záměru směny části pozemku p. č. 1298/2 v k. ú. Martinice u 

Skutče (RM/148/2022) 

Rada města 

schvaluje 

zveřejnění záměru směny části pozemku p. č. 1298/2 o výměře cca 240 m2 v k. ú. Martinice u 

Skutče z majetku města Proseč do vlastnictví 

 z důvodu narovnání vlastnických vztahů. (záměr směny je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

 

 



Starosta předložil členům rady města seznam investičních projektů, které byly již zrealizovány 

a nejsou zatím zařazeny do majetku města. Radní souhlasí s ukončením předložených projektů a 

jejich zařazením do evidence a majetku města. 

 

25. Zařazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku (RM/149/2022) 

Rada města 

schvaluje 

zařazení nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku dle přílohy do užívání. Všechny 

uvedené projekty byly ukončeny a pro jejich zařazení do užívání není vyžadováno kolaudační či 

jiné rozhodnutí. (soupis nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku k zařazení do užívání je 

přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil členům rady rozpočtové opatření v kompetenci rady města a okomentoval 

jednotlivé rozpočtové změny. Členové rady souhlasí bez připomínek. 

 

26. Rozpočtové opatření č. 1/RM/2022 (RM/150/2022) 

Rada města 

schvaluje 

rozpočtové opatření č. 1/RM/2022 dle přílohy. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

V Proseči dne 22. 4. 2022 

 

starosta města: …………………………… 

Ověřovatel zápisu: 

místostarosta:  …………………………… 




