
Zápis č. 14/2022 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, 

konané 11. července 2022 v 8 hodin v kanceláři starosty města 

 

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

Omluveni:  Tomáš Háp 

 

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

Program        1. Organizační záležitosti 

2. Přijetí navýšené účelové dotace na podporu sociálních služeb  

3. Uzavření hromadné licenční smlouvy o užití hudebních děl s textem i bez textu při 

promítání zvukově obrazových záznamů a audiovizuálních děl v kinech  

4. Odstoupení od smlouvy na základě žádosti  

5. Žádosti došlé v rámci výzvy Participativního rozpočtu 2022  

6. Přijetí daru na spolufinancování projektu „Kameny zmizelých“ 

7. Vypsání poptávkového řízení na akci „Místní energetická koncepce a Energetický 

akční plán města Proseč“ 

8. Strategické rámce MAP pro MŠ a ZŠ 

 

1. Organizační záležitosti 

Předložený program 14. zasedání Rady města Proseč konaného dne 11. července 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 v rámci rozdělování dalších finančních prostředků na 

sociální služby z prostředků MPSV bylo pro Pečovatelskou službu Proseč zřízenou městem Proseč 

schváleno navýšení dotace o 855.600,- Kč. Starosta dále informoval, že budou vypsány další kola a 

bude tedy možné ještě v letošním roce žádat o další finanční prostředky. 

 

 

 



2. Přijetí navýšené účelové dotace na podporu sociálních služeb (RM/211/2022) 

Rada města 

schvaluje  

přijetí navýšené účelové dotace o 855.600,00 Kč na celkovou výši 1.582.000,00 Kč na podporu 

sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

včetně uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. OSV/22/20624 s Pardubickým krajem, podpisem 

dodatku ke smlouvě je pověřen starosta. (návrh dodatku č. 1, původní smlouva a průvodní dopis 

jsou přílohou zápisu) 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta informoval členy rady města, že Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. 

(známý pod zkratkou OSA) požaduje platby poplatků z každého promítání městského a letního kina. 

OSA si v rámci platné legislativy ošetřila výběr těchto poplatků. Povinnost uzavřít hromadnou 

licenční smlouvu má nově každý provozovatel kina.  

 

3. Uzavření hromadné licenční smlouvy o užití hudebních děl s textem i bez 

textu při promítání zvukově obrazových záznamů a audiovizuálních děl v kinech 

(RM/212/2022) 

Rada města 

schvaluje  

uzavření hromadné licenční smlouvy o užití hudebních děl s textem i bez textu při promítání 

zvukově obrazových záznamů a audiovizuálních děl v kinech č. VPK_2022_10876 s OSA – 

Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. (IČ:63839997). (návrh smlouvy je 

přílohou zápisu) 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta informoval členy rady města, že další budoucí kupující odstoupil od smlouvy na odkup 

pozemku v lokalitě Vyhlídka. Radní jednohlasně souhlasí s ukončením smlouvy a vratkou složené 

zálohy. Uvolněné parcely budou na podzim nabízeny dalším zájemcům na základě nových 

podmínek, které musí ještě projednat a schválit zastupitelstvo města. 

 

 

 

 



4. Odstoupení od smlouvy na základě žádosti (RM/213/2022) 

Rada města 

schvaluje  

odstoupení od smlouvy na základě žádosti 

 ohledně prodeje pozemku dle nového GP (č. 517-288/2019) p. č. 

1579/38 o výměře 892 m2 v k. ú. Záboří u Proseče lokalita „Vyhlídka“ schválené ZM dne 31.3.2021 

usnesením č. 1/2021 a schvaluje vrácení uhrazené zálohy ve výši 100 000,- Kč. (žádost je přílohou 

zápisu) 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta informoval členy rady města, že na základě vypsané výzvy Participativního rozpočtu na 

rok 2022 město obdrželo celkem 4 návrhy. 1 návrh nesplnil limit alokace finančních prostředků a 

musí být vyřazen, navíc uvedené místo je řešeno již v rámci jiného připravovaného projektu 

„Revitalizace centra města Proseč“. 3 zbývající projekty splnily podmínky výzvy a mohou být 

realizovány. Vzhledem k nastavení výzvy, kdy město plánuje realizovat 3 projekty, jsou všechny 

zbývající projekty doporučeny k realizaci.  

 

5. Žádosti došlé v rámci výzvy Participativního rozpočtu 2022 (RM/214/2022) 

Rada města 

bere na vědomí  

žádosti došlé v rámci výzvy Participativního rozpočtu 2022 v Proseči a schvaluje vyřazení 1 

projektu „Úprava parkoviště u fotbalového hřiště a vjezdu z něj“ z důvodu překročení stanoveného 

limitu finanční alokace na realizaci jednoho projektu a schvaluje realizaci 3 následujících projektů: 

- „Rekonstrukce povrchu nohejbalového hřiště Miřetín a umístění laviček“, realizace k.ú. 

Miřetín, předkladatel SDH Miřetín, 

- „Rozšíření dětského hřiště „Rybeňáček““, realizace k.ú. Česká Rybná, předkladatel 

 

- „Rekonstrukce lávky v ulici K Návsi v Podměstí“, realizace k.ú. Podměstí, předkladatel 

. 

(žádosti jsou přílohou zápisu) 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 



Starosta předložil členům rady města darovací smlouvu , která nabídla spolufinancování 

3. pokládání Kamenů zmizelých v Proseči. Starosta doplnil, že paní přispěla finančním darem u 

všech předchozích pokládání Kamenů zmizelých v Proseči. Důvodem podpory je její blízký vztah 

k našemu městu, ocenění práce s historií a péče o památky a pomníky připomínající naše předky a 

občany. 

 

6. Přijetí daru na spolufinancování projektu „Kameny zmizelých“ 

(RM/215/2022) 

Rada města 

schvaluje  

přijetí daru ve výši 1.000 Kč od  jako 

příspěvek na spolufinancování projektu „Kameny zmizelých“, jehož cílem bylo pořízení a umístění 

4 ks Stolpersteine, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (návrh darovací smlouva je přílohou 

zápisu) 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta informoval členy rady města, že město uspělo v rámci podané žádosti o dotaci na 

zpracování „Místní energetická koncepce a Energetický akční plán města Proseč“ a získalo dotaci 

ve výši 400.000 Kč. Nyní je nutné vybrat zpracovatele koncepce. Vzhledem k celkovým nákladům 

akce směrnice města umožňuje řešit výběr zhotovitele formou poptávkového řízení. Radní souhlasí 

s tímto řešením a pověřují starostu dalším jednáním. 

 

7. Vypsání poptávkového řízení na akci „Místní energetická koncepce a 

Energetický akční plán města Proseč“ (RM/216/2022) 

Rada města 

schvaluje  

vypsání poptávkového řízení na akci „Místní energetická koncepce a Energetický akční plán města 

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. (zadávací dokumentace 

je přílohou zápisu) 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 



Starosta informoval členy rady města, že je možnost udělat aktualizaci MAPu MŠ a ZŠ a v něm 

uvedených chystaných investic města. Existence samotných projektů v MAPu znamená ve většině 

případů možnost žádat o dotaci nebo bodové zvýhodnění. Radní souhlasí se zapracováním všech 

uvedených projektů do tohoto koncepčního materiálu. 

 

8. Strategické rámce MAP pro MŠ a ZŠ (RM/217/2022) 

Rada města 

schvaluje  

Strategický rámec MAP – seznam investičních priorit MŠ (2021–2027) a Strategický rámec MAP – 

seznam investičních priorit ZŠ (2021–2027) v rámci dokumentu Strategický rámec pro ORP 

Chrudim pro využití dotačních zdrojů. (strategické rámce jsou přílohou zápisu) 

Pro: 4, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

V Proseči dne 11. 7. 2022 

 

starosta města: …………………………… 

Ověřovatel zápisu: 

místostarosta:  …………………………… 




