USNESENÍ č. 3/2022
z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ,
konaného 15. června 2022 v 17 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu
Proseč
Přítomni:

dle prezenční listiny

ZM/62/2022
ZM bere na vědomí zápis z Finančního výboru č. 9/2022 ze dne 9. 6. 2022. (zápis je přílohou
zápisu)
ZM/63/2022
ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/RM/2022 schválené radou města a v její
kompetenci. (rozpočtové opatření je přílohou zápisu)
ZM/64/2022
ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/RM/2022 schválené radou města a v její
kompetenci. (rozpočtové opatření je přílohou zápisu)
ZM/65/2022
ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/RM/2022 schválené radou města a v její
kompetenci. (rozpočtové opatření je přílohou zápisu)
ZM/66/2022
ZM bere na vědomí plnění rozpočtu města Proseč ke dni 31. 5. 2022 v konsolidovaných
příjmech 27.569.506,88 Kč a konsolidovaných výdajích 43.246.913,06 Kč. (výkaz hodnocení
plnění rozpočtu je přílohou zápisu)
ZM/67/2022
ZM schvaluje účetní závěrku města Proseč za rok 2021 včetně výsledku hospodaření města
Proseč za rok 2021 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn,
a s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních
jednotek, ve znění pozdějších změn a doplňků. (účetní závěrka města Proseč za rok 2021 je
uložena v kanceláři účtárny MěÚ)
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ZM/68/2022
ZM schvaluje závěrečný účet města Proseč za rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření města za rok 2021, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších změn, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších změn a doplňků, a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením města
Proseč za rok 2021 a to bez výhrad. (závěrečný účet města Proseč za rok 2021 je uložen v
kanceláři účtárny MěÚ)
ZM/69/2022
ZM bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Proseč za rok 2021,
které provedl Krajský úřad Pardubického kraje, Finanční odbor ve dnech 6. 12. 2021 a 11. 4.
2022. (zpráva o výsledku je přílohou zápisu)
ZM/70/2022
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci v programu EFEKT III z Ministerstva průmyslu a
obchodu na akci „Místní energetická koncepce a Energetický akční plán města Proseč“ a
souhlasí se závazkem finanční spoluúčasti z rozpočtu města. Přípravou a podáním žádosti jsou
pověřeni Kateřina Jetmarová a starosta. (výzva je přílohou zápisu)
ZM/71/2022
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z opatření č. 1.1.2 Snížení energetické
náročnosti/zvýšení účinnosti technologických procesů z Operačního programu Životního
prostředí na akci „Snížení energetické náročnosti gastro provozu školní kuchyně v Základní
škole a mateřské škole Proseč“ a souhlasí se závazkem finanční spoluúčasti z rozpočtu města.
Přípravou a podáním žádosti jsou pověřeni Kateřina Jetmarová a starosta. (informace jsou
přílohou zápisu)
ZM/72/2022
ZM schvaluje stanovení počtu členů Zastupitelstva města Proseč pro následující volební
období 2022-2026 v počtu 15 členů, dle § 67 a § 68 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů.
ZM/73/2022
ZM schvaluje pojmenování ulice „Svatoňova“ nově vzniklé na p.p.č 1585/2, 1586, 1579/27 a
1579/1 vše k. ú. Záboří u Proseč v rámci realizace lokality „Vyhlídka“, uliční čára je definována
schválenou studií.
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ZM/74/2022
ZM schvaluje pojmenování ulice „Soškova“ nově vzniklé na p.p.č 1600/1 v k. ú. Záboří u
Proseče v rámci realizace lokality „Vyhlídka“, uliční čára je definována schválenou studií.
ZM/75/2022
ZM ukládá starostovi provést změnu v evidenci ulic, informovat příslušné odbory Městského
úřadu Proseč, příslušné nadřízené úřady a ostatní organizace o nových názvech ulic.
ZM/76/2022
ZM schvaluje poskytnutí dotací z dotačního programu „Podpora sportu a tělovýchovy“ z
rozpočtu města Proseč na rok 2022:
• FK Proseč, z.s. (IČ: 60103191) ve výši 118.000,- Kč na činnost, práci s mládeží a krytí
provozních nákladů.
• FK Proseč, z.s. (IČ: 60103191) ve výši 3.000,- Kč na turnaj v malé kopané pro ZŠ
Proseč
• Florbalový spolek FbC Skuteč (IČ: 22855301) ve výši 60.000,- Kč na činnost, práci s
mládeží a krytí provozních nákladů.
• SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Proseč (IČ: 60104911) ve výši 20.000,- Kč na
činnost, práci s mládeží a krytí provozních nákladů.
• HC Proseč, žadatel fyzická osoba ve výši 12.000,- Kč na činnost, práci s mládeží a
krytí provozních nákladů.
• Tělocvičná jednota Sokol Proseč (IČ: 60102713) ve výši 6.000,- Kč na pořádání
nočního nohejbalového turnaje o pohár města a na pořádání vánočního turnaje ve
stolním tenise.
• Žadatel fyzická osoba ve výši 3.000,- Kč na pořádání tenisového turnaje ve čtyřhře pro
amatérské hráče z Proseče.
(tabulka je přílohou zápisu)

ZM/77/2022
ZM schvaluje prodej pozemku dle nového GP č. 1029-44/2022 p. č. 119/9 o výměře 68 m2
v k. ú. Proseč u Skutče

za cenu 50 Kč/m2.

Náklady za vypracování geometrického plánu a poplatek za zápis do katastru nemovitostí hradí
strana kupující. Podpisem smlouvy je pověřen starosta.
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ZM/78/2022
ZM schvaluje prodej pozemků p. č. 119/4 o výměře 32 m2, p. č. 1953/2 o výměře 97 m2, p. č.
54 o výměře 42 m2, vše v k. ú. Proseč u Skutče
a

za cenu

stanovenou znaleckým posudkem. Náklady za vypracování znaleckého posudku a poplatek za
zápis do katastru nemovitostí hradí strana kupující. Podpisem smlouvy je pověřen starosta.
ZM/79/2022
ZM schvaluje prodej pozemku dle nového GP č. 1028-43/2022 p. č. 1898/3 o výměře 17 m2
v k. ú. Proseč u Skutče

za cenu 50,- Kč/m2.

Náklady za vypracování geometrického plánu a poplatek za zápis do katastru nemovitostí hradí
strany rovným dílem. Podpisem smlouvy je pověřen starosta.
ZM/80/2022
ZM schvaluje odkup pozemku dle nového GP č. 1028-43/2022 p. č. 2176 o výměře 10 m2 v k.
ú. Proseč u Skutče od

za cenu 50,- Kč/m2.

Náklady za vypracování geometrického plánu a poplatek za zápis do katastru nemovitostí hradí
strany rovným dílem. Podpisem smlouvy je pověřen starosta.
ZM/81/2022
ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků dle nového GP č. 1024-329/2021 p. č. 1913/4 o
výměře 12 m2 a p. č. 1886/39 o výměře 27 m2 a st. p. č. 677 o výměře 8 m2 v k. ú. Proseč u
Skutče do vlastnictví Farnímu sboru ČCE v Proseči u Skutče, Českobratrská 120, 539 44 Proseč
za pozemky dle nového GP č. 1024-329/2021 p. č. 68/1 o výměře 2599 m2, p. č. 68/3 o výměře
99 m2 a st. p. č. 676 o výměře 17 m2 v k. ú. Proseč u Skutče do vlastnictví města Proseč. Náklady
za vypracování geometrického plánu a poplatek za zápis do katastru nemovitostí hradí strany
rovným dílem. Podpisem smlouvy je pověřen starosta.
ZM/82/2022
ZM schvaluje odkup pozemku dle nového GP č. 1036-86/2022 p. č. 2177 o výměře 20 m2 v k.
ú. Proseč u Skutče od

za cenu 50,- Kč/m2. Náklady

za vypracování geometrického plánu a poplatek za zápis do katastru nemovitostí hradí město
Proseč. Podpisem smlouvy je pověřen starosta.
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ZM/83/2022
ZM schvaluje odkup pozemku dle nového GP č. 1036-86/2022 p. č. 2178 o výměře 22 m2 v k.
ú. Proseč u Skutče od

za cenu 50,- Kč/m2.

Náklady za vypracování geometrického plánu a poplatek za zápis do katastru nemovitostí hradí
město Proseč. Podpisem smlouvy je pověřen starosta.
ZM/84/2022
ZM schvaluje prodej části pozemku p. č. 671/1 o výměře cca 146 m2 v k. ú. Podměstí za cenu
na základě znaleckého posudku

a
. Náklady za vypracování geometrického plánu,

znaleckého posudku a poplatek za zápis do katastru nemovitostí hradí strana kupující. Podpisem
smlouvy je pověřen starosta.
ZM/85/2022
ZM schvaluje odkup pozemku p. č. 319/2 o výměře 3 549 m2 a p. č. 321 o výměře 199 m2 v k.
ú. Česká Rybná za celkovou cenu 90 000,- Kč od
. Poplatek za zápis do katastru nemovitostí hradí strana kupující. Podpisem
smlouvy je pověřen starosta.
ZM/86/2022
ZM schvaluje prodej pozemku dle nového GP č. 279-114/2022 p. č. 1298/24 o výměře 129
m2, p. č. 1298/25 o výměře 66 m2, p. č. 1298/27 o výměře 5 m2 a p. č. 1298/28 o výměře 109
m2 v k. ú. Martinice u Skutče

za

cenu 50,- Kč/m2. Náklady za vypracování geometrického plánu a poplatek za zápis do katastru
nemovitostí hradí město Proseč. Podpisem smlouvy je pověřen starosta.
ZM/87/2022
ZM schvaluje odkup pozemku dle nového GP č. 279-114/2022 p. č. 1299/2 o výměře 54 m2,
p. č. 1302/13 o výměře 140 m2, p. č.1298/32 o výměře 93 m2, p. č. 1298/30 o výměře 21 m2, p.
č. 1298/31 o výměře 258 m2 a celou p. č. 1298/6 o výměře 41 m2 v k. ú. Martinice u Skutče za
cenu 50,- Kč/m2 od

. Náklady za

vypracování geometrického plánu a poplatek za zápis do katastru nemovitostí hradí město
Proseč. Podpisem smlouvy je pověřen starosta.
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ZM/88/2022
ZM schvaluje odkup pozemku p. č. 308 o výměře 173 m2 v k. ú. Františky od
za cenu 50,- Kč/m2. Poplatek za
zápis do katastru nemovitostí hradí město Proseč. Podpisem smlouvy je pověřen starosta.
ZM/89/2022
ZM schvaluje směnu pozemku dle nového GP č. 168-361/2018 p. č. 1240/4 o výměře 93 m2
v k. ú. Martinice u Skutče z majetku města Proseč do vlastnictví
za pozemek p. č. 1213/2 o výměře 95 m2 v k. ú. Martinice u Skutče jehož vlastníkem
je

do vlastnictví města Proseč. Rozdíl ve výměře bude

hrazen částkou 50,- Kč/m2. Náklady za vypracování geometrického plánu a poplatek za zápis
do katastru nemovitostí hradí město Proseč. Podpisem smlouvy je pověřen starosta.
ZM/90/2022
ZM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě budoucí kupní ze dne 20.1.2020 a novou
kupní smlouvu na odkup pozemku v „Lokalitě Vyhlídka“ s
. Podpisem dodatku č. 1
a následně kupní smlouvy je pověřen starosta.
ZM/91/2022
ZM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě budoucí kupní ze dne 29.6.2020 a novou
kupní smlouvu na odkup pozemku v „Lokalitě Vyhlídka“ s
.
Podpisem dodatku č. 1 a následně kupní smlouvy je pověřen starosta.
ZM/92/2022
ZM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě budoucí kupní ze dne 9.7.2020 a novou kupní
smlouvu na odkup pozemku v “Lokalitě Vyhlídka“ s
. Podpisem dodatku č. 1 a následně kupní smlouvy je pověřen starosta.
ZM/93/2022
ZM schvaluje prodej pozemku dle nového GP č. 517-288/2019 p. č. 1578/9 o výměře 871 m2
v k. ú. Záboří u Proseče „Lokalita Vyhlídka“,
za dohodnutou cenu 599,- Kč/m2 včetně DPH
a uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě budoucí kupní a novou kupní smlouvu na odkup pozemku.
Podpisem smlouvy o smlouvě budoucí kupní, dodatku č. 1 a následně kupní smlouvy je pověřen
starosta.
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ZM/94/2022
ZM schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku č. j.:
UZSVM/HPU/3124/2022-HPUH - pozemkovou p. č. 1886/7 v k. ú. Proseč u Skutče městu
Proseč od České republiky – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem
Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2. Podpisem smlouvy je pověřen starosta.
(smlouva je přílohou zápisu)
ZM/95/2022
ZM neschvaluje Souhlasné prohlášení o uznání vlastnického práva k pozemku na LV č. 1168
p. č. 900/17 v k. ú. Martinice u Skutče do vlastnictví Státního pozemkového úřadu, Husinecká
1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov. (Souhlasné prohlášení o uznání vlastnického práva je
přílohou zápisu)
ZM/96/2022
ZM neschvaluje Souhlasné prohlášení o uznání vlastnického práva k pozemkům na LV č. 1292
p. č. 1357/20, p. č. 1357/24, p. č. 1474/102, p. č. 1913/2, p. č. 1914/2, p. č. 1915 v k. ú. Proseč
u Skuteč do vlastnictví Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 –
Žižkov. (Souhlasné prohlášení o uznání vlastnického práva je přílohou zápisu)
ZM/97/2022
ZM neschvaluje Souhlasné prohlášení o uznání vlastnického práva k pozemkům na LV č. 1159
p. č. 370/4, p. č. 570/9, p. č. 600/5, p. č. 676/1, p. č. 677/1, p. č. 688, p. č. 711 a p. č. 712 v k. ú.
Podměstí do vlastnictví Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 –
Žižkov. (Souhlasné prohlášení o uznání vlastnického práva je přílohou zápisu)
ZM/98/2022
ZM neschvaluje Souhlasné prohlášení o uznání vlastnického práva k pozemkům na LV 1189
p. č. 131/2, p. č. 212/1, p. č. 231/3, p. č. 249/16, p. č. 274/5, p. č. 274/14, p. č. 419/43, p. č.
419/85, p. č. 1440/11, p. č. 1511/2 a p. č. 2596/3 v k. ú. Záboří u Proseče do vlastnictví Státního
pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov. (Souhlasné prohlášení o
uznání vlastnického práva je přílohou zápisu)
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ZM/99/2022
ZM schvaluje podání žádosti Státnímu pozemkovému úřadu, Husinecká 1024/11a, 130 00
Praha 3 – Žižkov o uznání vlastnického práva k pozemku na LV č. 1168 p. č. 900/17 v k. ú.
Martinice u Skutče, k pozemkům na LV č. 1292 p. č. 1357/20, p. č. 1357/24, p. č. 1474/102, p.
č. 1913/2, p. č. 1914/2, p. č. 1915 v k. ú. Proseč u Skuteč, k pozemkům na LV č. 1159 p. č.
370/4, p. č. 570/9, p. č. 600/5, p. č. 676/1, p. č. 677/1, p. č. 688, p. č. 711 a p. č. 712 v k. ú.
Podměstí a k pozemkům p. č. 131/2, p. č. 212/1, p. č. 231/3, p. č. 249/16, p. č. 274/5, p. č.
274/14, p. č. 419/43, p. č. 419/85, p. č. 1440/11, p. č. 1511/2 a p. č. 2596/3 v Záboří u Proseče
pro město Proseč z důvodu vyřešení duplicitního vlastnictví, za účelem scelení pozemků ve
vlastnictví města Proseč a jejich převedení do LV 10001. Podpisem souhlasných prohlášení o
uznání vlastnického práva je pověřen starosta.

V Proseči dne 15. 6. 2022

starosta města

……………………………………………

místostarosta města

……………………………………………
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