
Zápis č. 11/2022 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, 

konané 31. května 2022 v 7 hodin v kanceláři starosty města 

 

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

 

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

Program        1. Organizační záležitosti 

2. Odměna za vedení příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Proseč  

3. Žádost o poskytnutí finančních prostředků na pořízení kabátků ke krojům pro děti 

z folklorního souboru Prosečský dřeváček  

4. Žádost Klub Seniorů Proseč o finanční a materiální zajištění klubu  

5. Poskytnutí dotací v kompetenci rady  

6. Poskytnutí finančních darů v kompetenci rady  

7. Neschválení žádosti o poskytnutí finančních příspěvků  

8. Aktualizace ceníku za pronájem, energie a služby MSC Sokolovna  

9. Informace a cenová nabídka firmy GLICE CZ s. r. o. na pořízení syntetického 

kluziště  

10. Nabídka na odkup lesního pozemku v k. ú. Česká Rybná  

11. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 3000 v k. ú. Česká Rybná  

12. Zveřejnění záměru prodeje p. č. 453/1 a 453/3 v k. ú. Podměstí  

13. Uzavření dodatku č. 9 o zajištění provozu sběrného dvora Města Proseč, včetně 

převzetí odpadů ze sběrného dvora k dalšímu využití, případně odstranění s firmou 

Recycling – kovové odpady a. s. 

14. Rozpočtové opatření č. 2/RM/2022 

15. Užívání pozemku p. č. 2051/4 v k. ú. Paseky u Proseče  

  

1. Organizační záležitosti 

Předložený program 11. zasedání Rady města Proseč konaného dne 31. května 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. 

 



Členové rady města zhodnotili před koncem školního roku současnou situaci v příspěvkové 

organizaci Základní škola a mateřská škola a shodli se jednohlasně na tom, že změna vedení školy 

měla jednoznačně pozitivní vliv na klima a celkové uklidnění velmi vypjaté situace ve škole, kterou 

bohužel nedokázal vyřešit v květnu 2021 odvolaný ředitel školy. Ředitelka postupně stabilizovala 

učitelský sbor i provozní zaměstnance a svým působením přispěla k obnovení důvěry veřejnosti, 

zaměstnanců školy i vedení města. Během svého velmi krátkého působení se dokázala velmi rychle 

zorientovat v problematice řízení školy, vzdělávala se v průběhu školního roku, úspěšně zvládla 

další vlnu Covidových opatření během podzimu 2021 a během jarních měsíců 2022 rychle 

připravila a nabídla pomoc ukrajinským uprchlíkům a jejich dětem, a to v rámci školního i 

předškolního vzdělávání. Na základě těchto skutečností navrhují všichni členové rady města 

schválení mimořádné odměny pro ředitelku školy Mgr. Romanu Peškovou za její celoroční úspěšné 

školní působení. Všichni radní jednohlasně souhlasí a shodli se i na výši této odměny. Odměna je 

stanovena v hrubém před zdaněním a bude vyplacena v červnové výplatě za květen. Oznámením o 

schválení odměny a předáním schváleného usnesení účetní školy je pověřen starosta. 

 

2. Odměna za vedení příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola 

Proseč (RM/169/2022) 

Rada města 

schvaluje  

odměnu za vedení příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Proseč pro ředitelku 

Mgr. Romanu Peškovou ve výši  Kč a bere na vědomí, že odměna bude vyplacena z 

prostředků státního rozpočtu přerozdělovaných Pardubickým krajem, nikoliv z finančních 

prostředků, které poskytuje zřizovatel (město) na činnost a provoz příspěvkové organizace a ve 

stejném období budou vyplaceny také odměny pedagogickým a provozním pracovníkům 

příspěvkové organizace. (metodika MŠMT pro zřizovatele k odměňování ředitelů škol je přílohou 

zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil členům rady města žádost učitelky , která vede dětský 

folklorní sbor Prosečský dřeváček, o úhradu nákladů spojených s pořízením dětských kabátků ke 

krojům. Žádost vede město v evidenci žádostí od konce roku 2021. Starosta vysvětlil, že žádost je již 

vyřešena způsobem, že město již uhradilo poměrnou část nákladů přímo vystavenou fakturou 

dodavatelem na město. Radní berou na vědomí a s tímto řešením dodatečně souhlasí.   

 



3. Žádost o poskytnutí finančních prostředků na pořízení kabátků ke krojům 

pro děti z folklorního souboru Prosečský dřeváček (RM/170/2022) 

Rada města 

bere na vědomí  

žádost  o poskytnutí finančních prostředků na pořízení kabátků ke krojům pro 

děti z folklorního souboru Prosečský dřeváček a bere na vědomí informaci starosty, že město již 

přispělo na pořízení kabátků formou úhrady přímo vystavené faktury dodavatelem. (žádost je 

přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil členům rady města žádost Klubu seniorů Proseč o finanční a materiální podporu 

činnosti klubu v roce 2022. Starosta informoval členy rady města, že žádost je spíše formálního 

charakteru. Město v minulých letech podporovalo činnost klubu a je připraveno ho i nadále 

podporovat v roce 2022 přímou úhradou nákladů s činností spojených. Tyto náklady jsou již 

zahrnuty ve schváleném rozpočtu města Proseč na rok 2022. 

 

4. Žádost Klub Seniorů Proseč o finanční a materiální zajištění klubu 

(RM/171/2022) 

Rada města 

bere na vědomí  

žádost Klub Seniorů Proseč o finanční a materiální zajištění klubu na kulturní a vzdělávací činnost a 

bere na vědomí informaci starosty, že náklady spojené s činností klubu jsou přímé náklady města a 

jsou již zahrnuty ve schváleném rozpočtu města na rok 2022. (žádost o podporu je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil členům rady města došlé žádosti o dotace. Radní projednali jednotlivé žádosti a 

navrhli finanční částky ke schválení v kompetenci rady města.  

 

 

 

 

 

 



5. Poskytnutí dotací v kompetenci rady (RM/172/2022) 

Rada města 

schvaluje  

poskytnutí dotací v kompetenci rady: 

• Farní sbor ČCE v Proseči u Skutče (IČ: 60103281) ve výši 10 000 Kč na pořádání letního 

dětského tábora. 

• SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Miřetín (IČ: 68248911) ve výši 7 500 Kč na pořízení 

materiálního vybavení pro pořádání společenských a sportovních akcí. 

• Český svaz chovatelů z. s., základní organizace Proseč, p. s. (IČ: 69839531) ve výši 10 000 

Kč na činnost a na náklady spojené s uspořádáním výstavy. 

(žádosti jsou přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil členům rady města došlé žádosti o poskytnutí finančních darů. Radní projednali 

jednotlivé žádosti a navrhli finanční částky ke schválení v kompetenci rady města.  

 

6. Poskytnutí finančních darů v kompetenci rady (RM/173/2022) 

Rada města 

schvaluje  

poskytnutí finančních darů v kompetenci rady: 

• SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Miřetín (IČ: 68248911) ve výši 6 000 Kč na pořádání 

akce Rozsvícení vánočního stromu v Miřetíně a na 20. ročník nohejbalového turnaje trojic 

„O pohár SDH Miřetín“. 

• Domov pod Kuňkou (IČ:71176217) ve výši 3 000 Kč na jednoho občana s trvalým pobytem 

v Proseči. 

• Oblastní charita Nové Hrady u Skutče (IČ: 60102411) ve výši 7 500 Kč na provozní náklady 

organizace. 

• Linka bezpečí, z.s. (IČ: 61383198) ve výši 3 000 Kč na provozní náklady organizace. 

• Bílá Holubice mobilní hospicová péče z.s. (IČ: 08751587) ve výši 7 500 Kč na činnost 

mobilní hospicové péče. 

• SeniorCentrum Skuteč (IČ: 75016541) ve výši 16 000 Kč na pobytové služby 2 občanům 

města Proseč. 

• Oblastní charita Polička (IČ: 49325515) ve výši 5 000 Kč na provozní náklady organizace. 

(žádosti jsou přílohou zápisu) 



Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

7. Neschválení žádosti o poskytnutí finančních příspěvků (RM/174/2022) 

Rada města 

neschvaluje 

z důvodu omezených finančních prostředků v rozpočtu města v roce 2022 následující žádost o 

poskytnutí finančních příspěvků: 

• KONTAKT Ústí na Orlicí o. p. s. (Linka důvěry) (IČ: 61239488) 

(žádost je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil členům rady města aktualizaci ceníku za pronájem prostor, vybavení a služby v 

Městském společenském centru Sokolovna s účinností od 1. 6. 2022. Ceník reflektuje zvýšené ceny 

vodného od 1. 6. 2022 za vodné a také zvyšující se ceny elektrické energie. 

 

8. Aktualizace ceníku za pronájem, energie a služby MSC Sokolovna 

(RM/175/2022) 

Rada města 

schvaluje  

aktualizaci ceníku za pronájem, energie a služby, který je Přílohou č. 1 Provozního řádu MSC 

Sokolovna s účinností od 1. 6. 2022. (ceník je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil členům rady města informace a cenovou nabídku firmy GLICE CZ na pronájem 

nebo odkup syntetického kluziště švýcarského výrobce GLICE. Kluziště by mohlo být zajímavou 

alternativou pro občany města v zimním období pro umístění na víceúčelovém hřišti nebo na jiném 

vhodném místě ve městě. Kluziště nevyžaduje vodu ani žádné energie a nemá vliv na jeho provoz 

ani venkovní teplota, což umožnuje v krajním případě jeho celoroční užívání. Životnost kluziště je 

12 let. Starosta navrhuje prohlídku a otestování tohoto kluziště ve městech, které ho již pořídili, 

např. Třemošnice. Radní s návrhem souhlasí a dohodli se v diskuzi, že budou pokračovat v jednání 

o pořízení až po jeho vyzkoušení. Radní dále prověřili starostu a Mgr. Kateřinu Jetmarovou 

prověřením dotačních možností spojených s pořízením kluziště.   

 



9. Informace a cenová nabídka firmy GLICE CZ s. r. o. na pořízení syntetického 

kluziště (RM/176/2022) 

Rada města 

bere na vědomí  

informace a cenovou nabídku firmy GLICE CZ s. r. o. (IČ: 29189641) na pořízení syntetického 

kluziště s možností celoročního provozu. (informace a cenová nabídka jsou přílohou zápisu))   

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil členům rady města nabídku na odkup lesních pozemků v k. ú. Česká Rybná od 

z Podměstí. Radní navrhují nabízené pozemky prověřit odborným lesním 

hospodářem a v případě doporučení následně projednat nabídku odkupu na následujícím jednání 

zastupitelstva města. 

 

10. Nabídka na odkup lesního pozemku v k. ú. Česká Rybná (RM/177/2022) 

Rada města 

bere na vědomí  

nabídku na odkup lesního pozemku v k. ú. Česká Rybná od  a pověřuje 

místostarostu prověřením stavu nabízeného pozemku s Ing. Milanem Hronem, odborným lesním 

hospodářem. (situace a výměry nabízených pozemků jsou přílohou zápisu)  

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil členům rady města došlé žádosti nebo prodej části pozemků. Radní souhlasí se 

zveřejněním záměrů na úřední desce, aby mohli být žádosti následně po řádném zveřejnění 

projednány v radě a zastupitelstvu města. 

 

11. Zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 3000 v k. ú. Česká Rybná 

(RM/178/2022) 

Rada města 

schvaluje 

zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 3000 o výměře 31 m2 v k. ú. Česká Rybná na 

základě žádosti  za účelem zlepšení vjezdu do 

nemovitosti. (žádost je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 



 12. Zveřejnění záměru prodeje p. č. 453/1 a 453/3 v k. ú. Podměstí 

(RM/179/2022) 

Rada města 

schvaluje 

zveřejnění záměru prodeje p. č. 453/1 o výměře 15160 m2 a 453/3 o výměře 1335 m2 v k. ú. 

Podměstí na základě žádosti  za účelem 

obnovení původního vlastnického vztahu. (žádost je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil členům rady města dodatek č. 9 ke smlouvě o zajištění provozu sběrného dvora 

s firmou Recycling – kovové odpady, který řeší změnu ceníku v souvislosti s nárůstem nákladů 

spojených s dopravou odpadů ze sběrného dvora. Radní změnu cen akceptují, ale požadují 

v případě zlevnění nákladů za dopravu opětovné snížení částky. 

 

13. Uzavření dodatku č. 9 o zajištění provozu sběrného dvora Města Proseč, 

včetně převzetí odpadů ze sběrného dvora k dalšímu využití, případně 

odstranění s firmou Recycling – kovové odpady a. s. (RM/180/2022) 

Rada města 

schvaluje 

uzavření dodatku č. 9 o zajištění provozu sběrného dvora Města Proseč, včetně převzetí odpadů ze 

sběrného dvora k dalšímu využití, případně odstranění s firmou Recycling – kovové odpady a. s. 

(IČ: 25252851) s účinností od 1. 6. 2022, podpisem dodatku je pověřen starosta. (ceník a dodatek 

ke smlouvě je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil členům rady rozpočtové opatření č. 2 v kompetenci rady a jednotlivé body 

okomentoval. 

 

14. Rozpočtové opatření č. 2/RM/2022 (RM/181/2022) 

Rada města 

schvaluje 

rozpočtové opatření č. 2/RM/2022 dle přílohy. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 



Starosta předložil žádost o pronájem pozemku p.č. 2051 k.ú. Paseky u Proseče pro sekání trávy u 

rozhledny Terezka na Pasekách. Tento pozemek město nedávno zakoupilo a s ohledem na místo, kde 

se nachází není možné ho poskytnout pro běžnou zemědělskou činnost. V místě stojí rozhledna, je 

turisticky frekventované a konají se zde také kulturní a společenské akce (např. letní kino), které 

pořádá město Proseč a spolek P.A.S.E.K.Y – 2017, a pozemek je tedy využíván městem i během 

roku. Starosta navrhl kompromisní řešení – poskytnout pozemek do užívání bezúplatně, recipročně 

bude žadatel pozemek na své náklady sekat vždy na jaře kalendářního roku a poté vždy po domluvě 

s městem v návaznosti na plánované aktivity. Radní s tímto kompromisním řešením souhlasí a 

vnímají ho oboustranně výhodné. 

 

15. Užívání pozemku p. č. 2051/4 v k. ú. Paseky u Proseče (RM/182/2022) 

Rada města 

schvaluje  

dohodu o užívání pozemku p. č. 2051/4 o výměře 4739 m2 v k. ú. Paseky u Proseče bezúplatně od 

1. 6. 2022 na dobu neurčitou žadateli  za 

účelem sekání trávy, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (žádost o pronájem je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

V Proseči dne 31. 5. 2022 

 

starosta města: …………………………… 

Ověřovatel zápisu: 

místostarosta:  …………………………… 




