Zápis č. 13/2022
Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ,
konané 27. června 2022 v 8 hodin v kanceláři starosty města
Přítomni:

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

13. zasedání Rady města Proseč v roce 2022 proběhlo v době od 8:00 hodin do 9:00 hodin.
Program

1. Organizační záležitosti
2. Darovací smlouva - 3 ks porcelánových dýmek
3. Přijetí finančního daru na úhradu nákladů spojených s tiskem školního časopisu
ŠOTEK od společnosti PP-GROUP.cz s. r. o.
4. Nákup čistícího stroje a pořízení nového serveru s licencemi příspěvkové
organizaci Základní škola a mateřská škola Proseč
5. Cenová nabídka od firmy PČDP s. r. o. na zpracování projektové dokumentace na
akci: Proseč – Chodník podél silnice III/35723
6. Rozpočtové opatření č. 4/RM/2022
7. Cenová nabídka od Vodárenská společnost Chrudim na dodávku a instalaci ATS
Paseky pro IV. a V. tlakové pásmo Proseč
8. Stížnost na konání zábav a akcí v Rychtářových sadech
9. Zpráva od Parlamentu ČR z poslaneckého klubu STAN týkající se plánovaného
zrušení stavebního úřadu v Proseči
10. Protokol o kontrole č. 7/2022 výkonu přenesené působnosti – matriční úřad
11. Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ministerstva zemědělství na hospodaření v
lesích v majetku města
12. Odstoupení od smlouvy na základě žádosti
13. Podání žádosti o dotaci v oblasti podpory sociálních služeb na rok 2022

1. Organizační záležitosti
Předložený program 13. zasedání Rady města Proseč konaného dne 27. 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 informoval členy rady města, že byl městu nabídnut dar v podobě 3 ks porcelánových
dýmek od fyzické osoby. Nabízené dýmky jsou vhodným doplněním fondu sbírkových předmětů
města. Radní s přijetím daru souhlasí.

2. Darovací smlouva - 3 ks porcelánových dýmek (RM/199/2022)
Rada města
schvaluje
darovací smlouvu s

předmětem daru jsou 3 ks

porcelánových dýmek, podpisem darovací smlouvy je pověřen starosta, zaevidováním předmětů do
sbírkových knih je pověřena Eva Rejentová. (darovací smlouva je přílohou zápisu)
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0
Starosta předložil členům rady města žádost ředitelky příspěvkové organizace o schválení
finančního daru od místní firmy PP-GROUP.cz. Dar bude využit k úhradě nákladů spojených
s tiskem školního časopisu ŠOTEK. Radní s přijetím daru souhlasí.

3. Přijetí finančního daru na úhradu nákladů spojených s tiskem školního
časopisu ŠOTEK od společnosti PP-GROUP.cz s. r. o. (RM/200/2022)
Rada města
schvaluje
přijetí finančního daru ve výši 4 000,- Kč na úhradu nákladů spojených s tiskem školního časopisu
ŠOTEK od společnosti PP-GROUP.cz s. r. o. (IČ: 28829913) pro příspěvkovou organizaci Základní
škola a mateřská škola Proseč. (darovací smlouva a žádost jsou přílohou zápisu)
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0
Starosta předložil členům rady města žádost ředitelky příspěvkové organizace o schválení nákupu
nového čistícího stroje a serveru formou využití finančních prostředků Fondu reprodukce majetku,
na jehož kontě má příspěvková organizace uložené finanční prostředky využitelné právě pro tyto
účely. Starosta doporučuje vyhovět žádosti o zapojení prostředků z fondu, radní s návrhem
jednohlasně souhlasí.

4. Nákup čistícího stroje a pořízení nového serveru s licencemi příspěvkové
organizaci Základní škola a mateřská škola Proseč (RM/201/2022)
Rada města
schvaluje
nákup čistícího stroje v hodnotě 55 350,- Kč bez DPH a pořízení nového serveru s licencemi
v hodnotě 140 408,- Kč bez DPH příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Proseč
formou zapojení finančních prostředků z Fondu reprodukce majetku. (žádost a cenové nabídky jsou
přílohou zápisu)
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0
Starosta předložil členům rady města návrh na vybudování chybějících chodníků v ulici Na Ručičce
a částečně v ulici Zábořská. Na výstavbu nových chodníků je možné získat dotaci ve výši až 85 % ze
Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), protože se chodník nachází v intravilánu obce, a
navíc v souběhu s komunikací III. třídy. Žádost je nutné podat co nejrychleji, nejpozději do února
2023, proto je vhodné zahájit projektové přípravy co nejrychleji. Starosta zároveň předložil návrh
cenové nabídky na zpracování všech stupňů projektové dokumentace nutné pro stavební řízení,
žádost o dotaci a veřejnou soutěž včetně realizace stavby. Projektová dokumentace je uznatelným
výdajem projektu. Radní s návrhem výstavby nových chodníků a cenovou nabídkou souhlasí.

5. Cenová nabídka od firmy PČDP s. r. o. na zpracování projektové
dokumentace na akci: Proseč – Chodník podél silnice III/35723 (RM/202/2022)
Rada města
schvaluje
cenovou nabídku od firmy PČDP s. r. o. (IČ: 08905738) na zpracování projektové dokumentace na
akci: Proseč – Chodník podél silnice III/35723 pro dotační titul SFDI, objednávkou nebo podpisem
smlouvy je pověřen starosta. (cenová nabídka je přílohou zápisu)
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0
Starosta předložil členům rady města rozpočtové opatření č. 4 v kompetenci rady města, které řeší
příjem kompenzačního příspěvku ze státního rozpočtu na ubytování ukrajinských uprchlíků
v objektu města na adrese Borská čp. 125. Radní s návrhem souhlasí.

6. Rozpočtové opatření č. 4/RM/2022 (RM/203/2022)
Rada města
schvaluje
rozpočtové opatření č. 4/RM/2022 dle přílohy.
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0
Starosta informoval členy rady města, že vzhledem k realizaci nové lokality Vyhlídka v lokalitě
Záboří bylo zjištěno provozovatelem vodovodu – VS Chrudim, že bude třeba provést výměnu
dvoučerpadlové automatické tlakové stanice s tlakovou nádobou do armaturní komory vodojemu
Paseky. Vzhledem k tomu, že se jedná o investici vyvolanou investicí města (realizací lokality
Vyhlídka) požaduje vlastník infrastruktury – společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, aby tyto
náklady uhradilo město Proseč. Dle předložené cenové nabídky se jedná o částku 460.164,60 Kč
bez DPH. Starosta informoval, že se snažil jednat se zástupci společnosti Vodovody a kanalizace
Chrudim, aby uhradila poměrnou část nákladů nebo dokonce částku celou. Bohužel jednání byla
neúspěšná. Společnost VaK Chrudim nabízí městu úhradu formou vkladu do společnosti výměnou
za nově upsané akcie ve stejné hodnotě. Radní se po dlouhém jednání rozhodli s nabídkou souhlasit,
protože jiná alternativa řešení neexistuje.

7. Cenová nabídka od Vodárenská společnost Chrudim na dodávku a instalaci
ATS Paseky pro IV. a V. tlakové pásmo Proseč (RM/204/2022)
Rada města
schvaluje
cenovou nabídku od Vodárenská společnost Chrudim (IČ: 27484211) na dodávku a instalaci ATS
Paseky pro IV. a V. tlakové pásmo Proseč, objednatelem bude společnost Vodovody a kanalizace
Chrudim, a.s., které je město akcionářem. Město uhradí náklady vkladem do společnosti výměnou
za nově upsané akcie. (cenová nabídka je přílohou zápisu)
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0
Starosta předložil členům rady města stížnost, kterou obdržel od majitelky nemovitosti v ulici
Rychtářova, Proseč, na zábavy a akce, které se konají v Rychtářových sadech. Starosta byl pověřen
zasláním odpovědi na uvedené dotazy.

8. Stížnost na konání zábav a akcí v Rychtářových sadech (RM/205/2022)
Rada města
bere na vědomí
stížnost od

na konání zábav a akcí v Rychtářových

sadech a pověřuje starostu vypracováním odpovědi. (stížnost je přílohou zápisu)
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0
Starosta informoval členy rady města, že oslovil poslance zvolené za Pardubický kraj s žádostí o
zachování stavebního úřadu v Proseči. Ze zaslané odpovědi je patrné, že mají zájem se problémem
zabývat.

9. Zpráva od Parlamentu ČR z poslaneckého klubu STAN týkající se
plánovaného zrušení stavebního úřadu v Proseči (RM/206/2022)
Rada města
bere na vědomí
zprávu od Parlamentu ČR z poslaneckého klubu STAN týkající se plánovaného zrušení stavebního
úřadu v Proseči. (zpráva je přílohou zápisu)
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0
Starosta předložil členům rady města protokol z kontroly výkonu přenesené působnosti – matriční
úřad, kterou provedli pověření pracovníci Městského úřadu Chrudim dne 21. 6. 2022 na Městském
úřadě v Proseči. Ze závěru je zřejmé, že město vede agendu plně v souladu s platnou legislativou,
předepsaným způsobem a celá matriční agenda je vedena na velmi dobré úrovni. Žádná nápravná
opatření nebyla uložena.

10. Protokol o kontrole č. 7/2022 výkonu přenesené působnosti – matriční úřad
(RM/207/2022)
Rada města
bere na vědomí
protokol o kontrole č. 7/2022 výkonu přenesené působnosti – matriční úřad, kontrolu provedli
pověření pracovníci Městského úřadu Chrudim na Městském úřadě Proseč dne 21. 6. 2022.
(protokol je přílohou zápisu)
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0

Starosta předložil členům rady města návrh na podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ministerstva
zemědělství na hospodaření v lesích v majetku města Proseč, a to konkrétně na obnovu, zajištění a
výchovu lesních porostů. Předpokládaná výše dotace je 78.770,- Kč. Radní s návrhem jednohlasně
souhlasí.

11. Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ministerstva zemědělství na hospodaření
v lesích v majetku města (RM/208/2022)
Rada města
schvaluje
podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ministerstva zemědělství na hospodaření v lesích v majetku
města - obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů, přípravou a podáním žádosti jsou pověřeni
starosta a Mgr. Kateřina Jetmarová. (žádost je přílohou zápisu)
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0
Starosta předložil členům rady města žádost zájemce o stavební pozemek v lokalitě Vyhlídka, na
základě předchozího jednání zájemce se starostou, radní jednohlasně souhlasí s vyhověním žádosti
a vratkou uhrazené zálohy.

12. Odstoupení od smlouvy na základě žádosti (RM/209/2022)
Rada města
schvaluje
odstoupení od smlouvy na základě žádosti

a
ohledně prodeje pozemku dle nového GP (č.

517-288/2019) p. č. 1578/8 o výměře 998 m2 v k. ú. Záboří u Proseče lokalita „Vyhlídka“ schválené
ZM dne 18. 5. 2020 usnesením č. 3/2020 a schvaluje vrácení uhrazené zálohy ve výši 100 000,- Kč.
(žádost je přílohou zápisu)
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0
Starosta informoval členy rady města, že Pardubický kraj vypsal druhé kolo pro podání žádostí o
dotaci pro pečovatelské služby. Přípravou a podáním žádosti jsou pověřeni Stanislava Češková
starosta.

13. Podání žádosti o dotaci v oblasti podpory sociálních služeb na rok 2022
(RM/210/2022)
Rada města
schvaluje
podání žádosti o dotaci v rámci 2. kola dotačního řízení Pardubického kraje v oblasti podpory
sociálních služeb na rok 2022, přípravou a podáním žádosti jsou pověřeni Stanislava Češková a
starosta. (výzva je přílohou zápisu)
Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0

V Proseči dne 27. 6. 2022

starosta města:

……………………………

místostarosta:

……………………………

Ověřovatel zápisu:

