
USNESENÍ č. 15/2022 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, 

konané 28. července 2022 v 8 hodin v kanceláři starosty města 

 

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

Poslušný 

Host: Mgr. Romana Pešková 

 

 

RM/218/2022 

RM bere na vědomí informace ředitelky příspěvkové organizace Mgr. Romany Peškové 

týkající se soudních sporů a provozních záležitostí školy. 

 

RM/219/2022 

RM bere na vědomí usnesení Nejvyššího soudu ČR v soudním sporu vedeným mezi 

 a příspěvkovou organizací Základní škola a mateřská škola Proseč o určení 

neplatnosti výpovědi z pracovního místa. (usnesení je přílohou zápisu) 

 

RM/220/2022 

RM schvaluje poskytnutí techniky a členů jednotky JPOIII SDH Proseč na pomoc s hašením 

požáru v Národním parku České Švýcarsko, a to včetně úhrady s tím spojených nákladů na 

dopravu, vybavení a stravu členů jednotek. 

 

RM/221/2022 

RM schvaluje podání žádosti o dotaci včetně rámcové smlouvy o vymezení práv a povinností 

mezi centrálním zadavatelem a pověřujícím zadavatelem s Ministerstvem vnitra ČR v 

programu Investiční účelové dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí z 

Ministerstva vnitra v rámci výzvy JSDH_V1_2023 – Pořízení nové cisternové automobilové 

stříkačky na projekt „Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro město Proseč“ a souhlasí 

se závazkem finanční spoluúčasti z rozpočtu města. Přípravou a podáním žádosti jsou pověřeni 

Kateřina Jetmarová a starosta. (výzva je přílohou zápisu)  

 



RM/222/2022 

RM schvaluje přijetí dotace ve výši 400.000,- Kč od Ministerstva průmyslu a obchodu 

v programu EFEKT III na akci „Místní energetická koncepce a Energetický akční plán města 

Proseč“ na akci „Místní energetická koncepce a Energetický akční plán města Proseč“. (sdělení  

o poskytnutí dotace a žádost o dotaci jsou přílohou zápisu) 

 

RM/223/2022 

RM schvaluje přijetí daru ve výši 15.000,- kč a darovací smlouvu od Regionální rozvojové 

agentury Pardubického kraje (IČ: 69153361) za umístění v soutěži obcí „O Perníkovou 

popelnici 2021“, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (darovací smlouva je přílohou zápisu) 

 

RM/224/2022 

RM schvaluje smlouvu č. Z_S14_128120087098 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky 

distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie s ČEZ Distribuce, a.s. (IČ: 

24729035) v souvislosti s demolicí čp. 1, Ve Dvoře, Proseč. Podpisem smlouvy je pověřen 

starosta. (vyjádření provozovatele a návrh smlouvy jsou přílohou zápisu) 

 

RM/225/2022 

RM bere na vědomí protokol č. 25/2022/OF z veřejnoprávní kontroly hospodaření s veřejnými 

prostředky týkající se nouzového ubytování válečných uprchlíků z Ukrajiny, kontrolu provedl 

Krajský úřad Pardubického kraje dne 19. 7. 2022. (protokol je přílohou zápisu) 

 

RM/226/2022 

RM schvaluje cenovou nabídku  na dodávku a montáž závory u Mateřské 

školy v Proseči, objednávkou je pověřen místostarosta. (cenová nabídka je přílohou zápisu) 

 

RM/227/2022 

RM schvaluje cenovou nabídku CBS Nakladatelství s. r. o. (IČ: 24804584) na připravovanou 

knihu leteckých fotografií České hrady a zámky z nebe – Východní Čechy v nákladu 200 ks, 

objednávkou je pověřen starosta. (cenová nabídka je přílohou zápisu) 

 

 

 

 



RM/228/2022 

RM schvaluje odstoupení od smlouvy na základě žádosti 

 ohledně prodeje pozemku dle nového GP 

(č. 517-288/2019) p. č. 1578/7 o výměře 1060 m2 v k. ú. Záboří u Proseče lokalita „Vyhlídka“ 

schválené ZM dne 10.12.2019 usnesením č. 6/2019 a schvaluje vrácení uhrazené zálohy ve výši 

100 000,- Kč. (žádost je přílohou zápisu) 

 

RM/229/2022 

RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku ev. č. 648/26 v k. ú. Podměstí o výměře 

320 m2 na základě žádosti  za účelem narovnání 

majetkoprávních vztahů. (žádost je přílohou zápisu) 

 

RM/230/2022 

RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 671/1 v k. ú. Podměstí o výměře 

45 m2 na základě žádosti  za účelem narovnání 

majetkoprávních vztahů. (žádost je přílohou zápisu) 

 

RM/231/2022 

RM bere na vědomí sdělení Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (IČ: 41197518) na základě 

žádosti města o součinnost při hledání praktického lékaře pro děti a dorost pro město Proseč. 

(odpověď je přílohou zápisu) 

 

RM/232/2022 

RM schvaluje cenovou nabídku společností TENDRA spol. s r. o. (IČ: 01820265) a Dotace 

snadno, spol. s r. o. (IČ 03638600) na dotační management a organizaci výběrového řízení 

v rámci projektu „Gastro vybavení do školní jídelny ZŠ Proseč“, objednávkou nebo podpisem 

smlouvy je pověřen starosta. (cenová nabídka je přílohou zápisu) 

 

RM/233/2022 

RM schvaluje cenovou nabídku společností TENDRA spol. s r. o. (IČ: 01820265) a Dotace 

snadno, spol. s r. o. (IČ 03638600) na dotační management a organizaci výběrového řízení 

v rámci projektu „Pořízení automobilu na svoz bioodpadu, štěpkovače a kontejnerů“, 

objednávkou nebo podpisem smlouvy je pověřen starosta. (cenová nabídka je přílohou zápisu) 

 



RM/234/2022 

RM schvaluje podání žádosti o účelovou dotaci z rozpočtu Pardubického kraje v dotačním 

programu A pro rok 2022 v oblasti podpory sociálních služeb, přípravou a podáním žádosti jsou 

pověřeni Stanislava Češková a starosta. (žádost je přílohou zápisu)  

 

RM/235/2022 

RM schvaluje zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce a. s. (IČ 24729035) 

v souvislosti s realizací akcí „Proseč u Sk. CR_0783 obnova knn, kvn, TS“ a „Proseč u Skutče 

CR_0784 obnova knn“ na pozemcích, kde budou umístěny pojistkové skříně, rozpojovací 

skříně nebo přípojkové pilíře pro koncové uživatele dle přílohy. 

 

 

 

V Proseči dne 28. 7. 2022 

 

 

starosta města:  ……………………………………………… 

 

 

místostarosta:  ………………………………………………. 




