
USNESENÍ č. 16/2022 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, 

konané 16. srpna 2022 v 8 hodin v kanceláři starosty města 

 

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

Poslušný 

 

RM/236/2022 

RM bere na vědomí doporučení AK Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová, reagující na požadavek 

města na částečnou změnu smluvních podmínek prodeje stavebních parcel v lokalitě 

„Vyhlídka“. 

 

RM/237/2022 

RM ruší původní záměr uzavřít Dodatek č. 1 k dříve uzavřeným smlouvám o smlouvách 

budoucích tak, jak byl zveřejněn v období od 21. 12. 2021 do 9. 1. 2022 s tím, že ukládá 

starostovi města projednat s budoucími kupujícími nahrazení původně uzavřeného dodatku jeho 

novým zněním v zájmu zachování rovnosti všech kupujících.   

 

RM/238/2022 

RM schvaluje zveřejnění aktualizovaného záměru města uzavřít s budoucími kupujícími 

(lokalita „Vyhlídka“) Dodatek č.1 v modifikovaném (aktuálním) znění dle přílohy. 

 

RM/239/2022 

RM bere na vědomí informaci starosty města o specifické situaci dotýkající se prodeje 

pozemků parc. č. 1579/33 a č. 1579/36 vše k. ú. Záboří u Proseče dle nového GP č. 

517-288/2019 s tím, že budoucí kupující jako jediní již mají uzavřenu smlouvu s bankou na 

poskytnutí úvěru, a v případě změny budoucí kupní smlouvy by jim vznikly škody, za které by 

neslo přímou odpovědnost město. 

 

 

 

 



RM/240/2022 

RM schvaluje z důvodů předcházení škodám (preventivní povinnost) akceptovat v tomto 

výjimečném případě, kdy na smlouvu o budoucí kupní smlouvě pozemku parc. č. 1579/33 a č. 

1579/36 vše k.ú. Záboří u Proseče dle nového GP č. 517-288/2019 je již vázána smlouva o 

poskytnuté úvěru, kterou budoucí kupující městu předložili, původně sjednané podmínky kupní 

smlouvy. 

 

RM/241/2022 

RM schvaluje přijetí účelové daru ve výši 68.096,- Kč pro rok 2022 a 107.520,- Kč pro rok 

2023 na obědové služby v rámci charitativního projektu ,,Obědy pro děti“ společnosti WOMEN 

FOR WOMEN, o.p.s. (IČ: 2431509) pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská 

škola Proseč. (darovací smlouvy a žádost jsou přílohou zápisu) 

 

RM/242/2022 

RM bere na vědomí stížnost  na celonoční osvětlení 

v ulici Zahradní. (stížnost je přílohou zápisu) 

 

RM/243/2022 

RM schvaluje cenovou nabídku od firmy INSTAV Hlinsko a. s. (IČ: 25284959) na stavební 

práce v rámci akce „Rekonstrukce sportoviště pro míčové sporty za Sokolovnou v Proseči“ nad 

rámec původně uzavřené smlouvy o dílo. (cenová nabídka je přílohou zápisu) 

 

RM/244/2022 

RM schvaluje cenovou nabídku od firmy INSTAV Hlinsko a. s. (IČ: 25284959) na realizaci 

akce „Proseč – parkovací stání + chodník u č. p. 137“, podpisem smlouvy o dílo je pověřen 

starosta. (cenová nabídka a návrh smlouvy o dílo jsou přílohou zápisu) 

 

RM/245/2022 

RM schvaluje cenovou nabídku od firmy VODA CZ SERVICE s. r. o. (IČ: 27545547) na 

dodávku a montáž ponorného míchadla denitrifikace na ČOV Proseč, podpisem smlouvy nebo 

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

 

 

 



RM/246/2022 

RM schvaluje cenovou nabídku na pojištění odpovědnosti zaměstnanců společnosti Prosečské 

služby s. r. o. (IČ: 25930052) za škodu způsobenou zaměstnavateli ve variantě s 10 % 

spoluúčastí od pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a. s. (IČ: 47116617) a cenovou nabídku 

pojištění flotila vozidel v majetku společnosti Prosečské služby s. r. o. (IČ: 25930052) od 

Generali Česká pojišťovna a. s. (IČ: 45272956), podpisem smluv jsou pověřeni starosta a 

místostarosta jako jednatelé společnosti. (cenové nabídky jsou přílohou zápisu) 

 

RM/247/2022 

RM bere na vědomí žádost SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Miřetín (IČ: 68248911) o 

poskytnutí finančního daru ve výši 30.000 Kč na nákup náčiní na požární sport a předkládá ji 

k projednání a schválení zastupitelstvu města. (žádost je přílohou zápisu) 

 

RM/248/2022 

RM schvaluje odstoupení od smlouvy na základě žádosti 

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

1579/32 o výměře 909 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/249/2022 

RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 2977/1 o výměře cca 50 m2 v k. ú. 

Česká Rybná na základě žádosti  za účelem 

narovnání majetkoprávních vztahů. (žádost o odkup je přílohou zápisu) 

 

RM/250/2022 

RM neschvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 2647/3 o výměře 2647/3 m2 v k. ú. 

Proseč u Skutče na základě žádosti . 

(žádost o odkup je přílohou zápisu) 

 

RM/251/2022 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 5/RM/2022 dle přílohy.  

 

 



RM/252/2022 

RM bere na vědomí protokol o kontrole č. 119/2022, kterou provedli zaměstnanci Krajského 

úřadu Pardubického kraje na Městském úřadě Proseč na úseku matričních agend, státního 

občanství a vidimace a legalizace dne 14. 7. 2022 a závěr, že během kontroly nebyly zjištěny 

žádné závady ani nedostatky. (protokol je přílohou zápisu) 

 

RM/253/2022 

RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje p. p. č. 671/28 o výměře 5 m2 v k. ú. Podměstí dle 

nového GP č. 344, 1043-150/2022  za 

účelem narovnání majetkoprávních vztahů.  

 

RM/254/2022 

RM schvaluje stanovení odměny ve výši 800 Kč za každý veřejný občanský obřad (oddání, 

vítání občánků, výročí svatby apod.) mimo běžnou pracovní dobu pro každého zaměstnance 

města zařazeného do Městského úřadu Proseč s účinností od 17. 8. 2022. (informace od MV 

jsou přílohou zápisu) 

 

RM/255/2022 

RM schvaluje cenovou nabídku na dotační management se Sdružením pro rozvoj a podporu 

regionu Východní Morava (IČ: 08740836) v rámci projektu „Zavedení systému hospodaření 

s energií v podobě energetického managementu v městě Proseč“, podpisem smlouvy je pověřen 

starosta. (cenová nabídka včetně návrhu smlouvy jsou přílohou zápisu) 

 

RM/256/2022 

RM schvaluje podání žádosti o dotaci v programu EFEKT II, výzva č. 1/2022, aktivita 2 D – 

Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu z Ministerstva 

průmyslu a obchodu na projekt „Zavedení systému hospodaření s energií v podobě 

energetického managementu v městě Proseč“ a souhlasí se závazkem finanční spoluúčasti 

z rozpočtu města. Přípravou a podáním žádosti je pověřen starosta. (výzva je přílohou zápisu) 

 

 

 

 

 



RM/257/2022 

RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč SH spolku ČMS - Sbor 

dobrovolných hasičů Záboří (IČ: 60104929) na úhradu doprovodného programu akce „Den 

s hasiči“, který se uskuteční dne 27. 8. 2022 v Rychtářových sadech. (žádost a informace o akci 

jsou přílohou zápisu) 

 

RM/258/2022 

RM schvaluje cenovou nabídku od firmy JKS SUBAX s.r.o. (IČ: 28831471) na vícepráce 

spojené se zpracováním projektové dokumentace ve stupni DÚR+DSP+DPS na akci „Obecní dům 

Paseky“, objednávkou víceprací je pověřen starosta. (cenová nabídka je přílohou zápisu) 

 

RM/259/2022 

RM schvaluje vypsání výběrového řízení na pracovní pozici účetní s výkonem práce Městský úřad 

Proseč dle požadavků a platového zařazení v příloze. (výzva je přílohou zápisu) 

 

 

V Proseči dne 16. 8. 2022 

 

 

starosta města:  ……………………………………………… 

 

 

místostarosta:  ………………………………………………. 




