
Zápis č. 12/2022 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, 

konané 14. června 2022 v 7 hodin v kanceláři starosty města 

 

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

 

Host: Mgr. Romana Pešková 

 

12. zasedání Rady města Proseč v roce 2022 proběhlo v době od 7:00 hodin do 9:30 hodin.  

Program        1. Organizační záležitosti 

2. Instalace vjezdové brány  

3. Smlouva o zajištění představení „Sylvie“ s Agenturou Familia 

4. Smlouva o zajištění představení „Liga proti nevěře“ s agenturou Nordproduction 

s.r.o.  

5. Smlouva o nakládání s odpadem č. S/05007077/22500864/001/2022 s firmou 

AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.  

6. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. O–62/2022 o zajištění svozu, třídění, recyklace a 

odstranění komunálního odpadu se společností Technické služby Hlinsko, s. r. o.  

7. Rozpočtové opatření č. 3/RM/2022  

8. Navýšení alokace v dotačním programu města „Podpora sportu a tělovýchovy pro 

rok 2022“  

9. Návrh rozdělení finanční prostředků v programu „Podpora sportu a tělovýchovy“  

10. Neschválení žádosti o poskytnutí finančních příspěvků  

11. Stanoviska k žádostem o prodej či směnu pozemků  

12. Poskytnutí finančního daru spolku BABYBOX – Ludvík Hess a Jakub Hess 

pomáhají odloženým dětem, z. s.  

13. Zpráva od Pardubického kraje týkající se realizace projektu Digitálně technická 

mapa Pardubického kraje  

14. Informace ředitelky školy Mgr. Romany Peškové k provozním záležitostem 

příspěvkové organizace 

15. Žádost o zohlednění výše stočného dle průměrných čísel z minulých let  

16. Pronájem části p. č. 177 a p. č. 1890 v k. ú. Proseč u Skutče  



17. Žádost o obnovení komunikace na p.p.č. 1870/27 k.ú. Proseč u Skutče na své 

náklady bez spoluúčasti města  

 

1. Organizační záležitosti 

Předložený program 12. zasedání Rady města Proseč konaného dne 14. června 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 a místostarosta informovali členy rady města, že majitelka nemovitosti na adrese 

 má opakované komplikace s příjezdem ke své nemovitosti přes svůj pozemek p.p.č. 

284/1 k. ú. Proseč u Skutče, který město využívá také pro přístup do mateřské školy. Jedná se o 

historický problém, kdy budova dnešní mateřské školy byla v roce 1948 znárodněna a následně 

přestavěna na školku, po roce 1990 nebyla nikdy situace vyřešena. Odkup pozemku není možný, 

historicky patří její rodině, která zahynula během holocaustu v 2. světové válce. Problémy způsobují 

někteří rodiče, kteří přivážejí a odvážejí děti ze školky a stojí s automobily na soukromém pozemku 

a blokují tímto příjezd k nemovitosti. Město reagovalo již v minulosti, aby zmírnilo tyto problémy, 

vybudovalo náhradní přístupovou pěší cestu od čp. 125 v majetku města s možností využívání 

městského parkoviště u této nemovitosti. V zájmu dobrých vztahů, za možnost využívat bezúplatně 

soukromý pozemek pro pěší přístup do mateřské školy, je jediným řešením instalace vjezdové brány 

na náklady města. Radní s návrhem souhlasí a pověřují starostu a místostarostu realizací usnesení. 

 

2. Instalace vjezdové brány (RM/183/2022) 

Rada města 

schvaluje  

instalaci vjezdové brány na pozemku p.č. 284/1 k.ú. Proseč u Skutče (u mateřské školy) na náklady 

města z důvodu zajištění přístupu majitele pozemku k nemovitosti. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil členům rady města návrh na uskutečnění dvou divadelních představení během 

podzimu 2022 v Městském společenském centru Sokolovna. Před covid obdobím občané projevili 

velký zájem o kulturní program v Sokolovně, všechna představení byla téměř vyprodaná. Bohužel 

Covid období způsobilo nemožnost uskutečňovat tato představení a následně způsobilo i pokles 

zájmu ze strany občanů. Starosta navrhuje zkusit lidi vrátit zpátky do našeho kulturního centra a 

uskutečnit na podzim dvě cenově přijatelná představení. Radní s návrhem souhlasí. 



3. Smlouva o zajištění představení „Sylvie“ s Agenturou Familia (RM/184/2022) 

Rada města 

schvaluje  

smlouvu o zajištění představení „Sylvie“ s Agenturou Familia (IČ: 67380441), které se uskuteční 9. 

listopadu 2022 v MSC Sokolovna, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (smlouva je přílohou 

zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

4. Smlouva o zajištění představení „Liga proti nevěře“ s agenturou 

Nordproduction s.r.o. (RM/185/2022) 

Rada města 

schvaluje  

smlouvu o výkonu umělecké činnosti na zajištění představení „Liga proti nevěře“ s agenturou 

Nordproduction s.r.o. (IČ: 09547266), které se uskuteční 25. října 2022 v MSC Sokolovna včetně 

smlouvy na zajištění dopravy kulis a herců s Petrem Máchou (IČ: 66633763), podpisem smluv je 

pověřen starosta. (smlouvy jsou přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Místostarosta předložil členům rady města novou smlouvu o nakládání s odpady s firmou AVE CZ 

odpadové hospodářství. Smlouva se stejným zněním byla již projednána a schválena v RM 4/2022 

dne 22. 2. 2022, bohužel během finalizace dostala smlouva nové číslo, a proto je potřeba ji schválit 

znovu (pro zákonnou doložku o schválení bude využito toto usnesení, původní usnesení tak zůstane 

nenaplněno). Smlouva řeší likvidaci odpadů 190801 – shrabky z česlí z ČOV Proseč a 200203 – 

jiný biologicky nerozložitelný odpad, kterým se rozumí odpad ze všech hřbitovů. Radní s návrhem 

souhlasí. 

 

5. Smlouva o nakládání s odpadem č. S/05007077/22500864/001/2022 s firmou 

AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. (RM/186/2022) 

Rada města 

schvaluje  

smlouvu o nakládání s odpadem č. S/05007077/22500864/001/2022 s firmou AVE CZ odpadové 

hospodářství s. r. o. (IČ: 49356089) na zajištění odvozu odpadu ze hřbitovů a ČOV, podpisem 

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

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 



Místostarosta předložil členům rady města návrh dodatku č. 1 ke smlouvě na zajištění sběru, 

přepravy a likvidace komunálního odpadu, dodatek řeší vzdání se bonusu – tedy získané tržby 

z prodeje skla, papíru a odměn EKO-KOM nad limit definovaný ve smlouvě za nenavýšení cen za 

likvidaci komunálního odpadu. Vzhledem k výraznému nárůstu nákladů, především pohonných 

hmot, se předpokládalo jednání o zvýšení ceny pro město. Navrhované řešení je rozumným 

kompromisem pro obě strany. 

 

6. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. O–62/2022 o zajištění svozu, třídění, recyklace a 

odstranění komunálního odpadu se společností Technické služby Hlinsko, s. r. o. 

(RM/187/2022) 

Rada města 

schvaluje  

dodatek č. 1 ke smlouvě č. O–62/2022 o zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění 

komunálního odpadu se společností Technické služby Hlinsko, s. r. o. (IČ: 25951611), podpisem 

dodatku je pověřen starosta. (dodatek je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil členům rady města rozpočtové opatření č. 3 v kompetenci rady města, které řeší 

navýšení alokace finančních prostředků z rozpočtu města pro program „Podpora sportu a 

tělovýchovy pro rok 2022“. Radní s návrhem souhlasí. 

 

7. Rozpočtové opatření č. 3/RM/2022 (RM/188/2022) 

Rada města 

schvaluje 

rozpočtové opatření č. 3/RM/2022 dle přílohy. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Radní Poslušný navrhl, v souladu s předchozím usnesením, oficiální navýšení alokace finančních 

prostředků pro tento program z 200.000 Kč na 250.000 Kč, a to z důvodu, aby mohli být uspokojeni 

všichni žadatelé přijatelnou částkou, která neohrozí jejich činnost a práci s mládeží. Radní souhlasí 

s návrhem bez připomínek. 

 



8. Navýšení alokace v dotačním programu města „Podpora sportu a tělovýchovy 

pro rok 2022“ (RM/189/2022) 

Rada města 

schvaluje  

navýšení alokace v dotačním programu města „Podpora sportu a tělovýchovy pro rok 2022“ ve výši 

250.000 Kč z rozpočtu města. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Radní Poslušný následně odprezentoval návrh rozdělení finančních prostředků v tomto programu 

pro místní spolky, zájmové organizace a fyzické osoby. Návrh byl jednohlasně schválen a bude 

následně předložen k projednání a schválení zastupitelstvu města. 

 

9. Návrh rozdělení finanční prostředků v programu „Podpora sportu a 

tělovýchovy“ (RM/190/2022) 

Rada města 

schvaluje  

návrh rozdělení finanční prostředků v 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. 

a předkládá ho k projednání a schválení zastupitelstvu města. (žádosti jsou přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 



10. Neschválení žádosti o poskytnutí finančních příspěvků (RM/191/2022) 

Rada města 

neschvaluje  

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

poskytnutí finančních příspěvků: 

• TAJV (IČ: 09287094) 

(žádost je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil materiály týkající se odkupů, prodeje nebo směn pozemků, které bude 

projednávat zastupitelstvo města. Starosta okomentoval jednotlivé body a sdělil také stanovisko 

finančního výboru k jednotlivým pozemkům. Radní se shodli na stanoviscích ve formě návrhu 

usnesení, které bude zastupitelům na jednání předkládáno. 

 

11. Stanoviska k žádostem o prodej či směnu pozemků (RM/192/2022) 

Rada města 

schvaluje  

stanoviska k žádostem o prodej či směnu pozemků, které budou projednávány v Zastupitelstvu 

města Proseč dne 15. 6. 2022. (stanoviska jsou přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil členům rady města žádost o finanční podporu spolku BABYBOX – Ludvík Hess a 

Jakub Hess pomáhají odloženým dětem v souvislosti se zřízením nového babyboxu v Chrudimi. 

Nový babybox bude umístěn v SeneCura SeniorCentrum Chrudim na adrese Čáslavská 525, 

Chrudim. Radní se shodli na jednoznačné podpoře této aktivity, a to i z důvodu, že již v roce 2016 

město podpořilo zřízení nového babyboxu v areálu Pardubické nemocnice. 

12. Poskytnutí finančního daru spolku BABYBOX – Ludvík Hess a Jakub Hess 

pomáhají odloženým dětem, z. s. (RM/193/2022) 

Rada města 

schvaluje 

poskytnutí finančního daru spolku BABYBOX – Ludvík Hess a Jakub Hess pomáhají odloženým 

dětem, z. s. (IČ: 27006891) ve výši 5.000 Kč na zřízení nového babyboxu v Chrudimi. (žádost je 

přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 



Starosta informoval členy rady města, že v souvislosti s platností nového zákona č. 47/2000 Sb. 

vzniká územně samosprávným celkům povinnost od 30. 6. 2023 zřízení tzv. digitálně technických 

map. Města jsou součástí těchto map, protože vlastní technickou infrastrukturu, která v nich musí 

být obsažena, pro naše město je to veřejné osvětlení, městský rozhlas, a hlavně splašková a dešťová 

kanalizace. S přípravou podkladů budou spojeny náklady, které město musí vynaložit na 

pasportizaci, digitalizaci a pořízení HW a SW. Radní berou na vědomí tyto informace a souhlasí 

s vynaložením nutných finančních prostředků k naplnění zákona. 

 

13. Zpráva od Pardubického kraje týkající se realizace projektu Digitálně 

technická mapa Pardubického kraje (RM/194/2022) 

Rada města 

bere na vědomí  

zprávu od Pardubického kraje týkající se realizace projektu Digitálně technická mapa Pardubického 

kraje a schvaluje zahájení kroků města v souladu s platnou legislativou včetně úhrady nákladů s tím 

spojených (hardware a software), dalším jednáním jsou pověřeni starosta a místostarosta. (zpráva je 

přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Radní přivítali na jednání ředitelku příspěvkové organizace Mgr. Romanu Peškovou. Byla 

konzultována především následující problematika: 

- vedené soudní spory, 

- krádež kol u mateřské školy a s tím spojená instalace kamerového systému, 

- rozšíření kapacity mateřské školy, 

- problematika přístupu k mateřské škole přes soukromý pozemek, 

- vzdělávání ukrajinských dětí, 

- personální a provozní záležitosti. 

 

14. Informace ředitelky školy Mgr. Romany Peškové k provozním záležitostem 

příspěvkové organizace (RM/195/2022) 

Rada města 

bere na vědomí  

informace ředitelky školy Mgr. Romany Peškové k provozním záležitostem příspěvkové 

organizace. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 



Starosta předložil členům rady města žádost majitele nemovitosti v Boru u Skutče, který díky poruše 

v nemovitosti měl vysokou spotřebu vody a vzhledem ke skutečnosti, že výše stočného je účtována 

dle hodnot z vodoměru, požádal o zohlednění této poruchy a účtování stočného dle předchozího 

období. Radní s návrhem souhlasí a rozhodli se žadateli vyhovět. 

 

15. Žádost o zohlednění výše stočného dle průměrných čísel z minulých let 

(RM/196/2022) 

Rada města 

schvaluje 

žádost o zohlednění výše stočného dle průměrných čísel z minulých let od 

 z důvodu nekontrolovaného úniku vody. (žádost je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil žádost o pronájem městského pozemku, která byla řádně zveřejněná. Radní se 

rozhodli žadateli vyhovět a uvedenou část pozemku pronajmout na dobu neurčitou, a to včetně 

možnosti oplocení této části pozemku. 

 

16. Pronájem části p. č. 177 a p. č. 1890 v k. ú. Proseč u Skutče (RM/197/2022) 

Rada města 

schvaluje  

pronájem části p. č. 177 a p. č. 1890 o celkové výměře cca 57 m2 v k. ú. Proseč u Skutče na základě 

žádosti  na dobu 

neurčitou včetně možnosti oplocení pronajatého pozemku. (žádost o pronájem je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil členům rady města žádost na opravu 

obslužné komunikace na pozemku v majetku města na p.p.č. 1870/27 v k. ú. Proseč u Skutče za svou 

nemovitostí čp. , ulice Pasecká. Žadatelé žádají pouze o souhlas s touto opravou a navrhují 

plnou úhradu opravy části komunikace na své náklady, bez finanční spoluúčasti města. Radní se 

shodli, že již takto postupovali v případě obdobných žádostí v minulosti a s podmínkou, že město 

nebude finančně zatíženo samotnou opravou ani budoucí údržbou, tak s žádostí souhlasí. Radní 

navrhují uzavření dohody, která způsob opravy, financování a její budoucí údržbu jasně vymezí pro 

obě strany. 

 



17. Žádost o obnovení komunikace na p.p.č. 1870/27 k.ú. Proseč u Skutče na své 

náklady bez spoluúčasti města (RM/198/2022) 

Rada města 

schvaluje  

žádost a o obnovení 

komunikace na p.p.č. 1870/27 k.ú. Proseč u Skutče na své náklady bez spoluúčasti města, podpisem 

dohody je pověřen starosta. (žádost je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

V Proseči dne 14. 6. 2022 

 

starosta města: …………………………… 

Ověřovatel zápisu: 

místostarosta:  …………………………… 




