
USNESENÍ č. 17/2022 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, 

konané 30. srpna 2022 v 8 hodin v kanceláři starosty města 

 

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

Poslušný 

 

RM/260/2022 

RM schvaluje stanoviska k žádostem o prodej či směnu pozemků, které budou projednávány 

v Zastupitelstvu města Proseč dne 7. 9. 2022. (stanoviska jsou přílohou zápisu) 

 

RM/261/2022 

RM bere na vědomí informace zástupce firmy Bačkovský spol. s r.o. (IČ 25920642) o vlhkosti 

v ordinaci praktického lékaře v nemovitosti na adrese náměstí Dr. Tošovského 63, 539 44 

Proseč a informace místostarosty, že oslovil firmy, které se zabývají problematikou vlhkosti 

budov. 

 

RM/262/2022 

RM bere na vědomí cenovou nabídku od firmy OsmoDry.cz s.r.o. (IČ: 28345240) na dodávku 

a montáž osmotického elektro fyzikálního systému proti vlhkosti do ordinace praktického 

lékaře. (cenová nabídka je přílohou zápisu) 

 

RM/263/2022 

RM schvaluje cenovou nabídku od firmy DRYMAT.CZ s.r.o. (IČ 28819390), součástí přílohy 

je cenová nabídka na zjištění stavu zdiva s ohledem na vlhkost, odběr vzorků, měření relativní 

vlhkosti, dojde ke zpracování provedených průzkumů a navržení řešení sanace vlhkého zdiva, 

objednávkou a dalším jednáním je pověřen místostarosta. (cenová nabídka je přílohou zápisu) 

 

 

 

 

 



RM/264/2022 

RM schvaluje dodatek č. 1/2022 k obchodní smlouvě č. P/0221005 aktualizace provozních 

údajů, ceny a způsobu fakturace služeb Technická podpora – program PERM 3 s firmou 

Kvasar, spol. s r.o. (IČ 00569135), podpisem dodatku je pověřen starosta. (dodatek č.1 je 

přílohou zápisu) 

 

RM/265/2022 

RM schvaluje přijetí účelové dotace výši 35.000, - Kč na Požární techniku a věcné prostředky 

požární ochrany jednotky SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2022, včetně 

uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, podpisem je pověřen starosta. (schválení je přílohou 

zápisu) 

 

RM/266/2022 

RM schvaluje nový ceník za pronájem prostor a energií městského parku Rychtářovy sady 

s platností od 1.9.2022. (ceník je přílohou zápisu) 

 

RM/267/2022 

RM schvaluje vyřazení DHM – stavební buňky Inv. č. IID/473 a jeho prodej z důvodu 

nepotřebnosti majetku  za 

pořizovací cenu. (inventární karta a fotodokumentace jsou přílohou zápisu) 

 

RM/268/2022 

RM bere na vědomí protokol příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Proseč  

o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o  

finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 

dále ve smyslu zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád (dále jen „kontrola“) provedené na 

základě pověření zřizovatele obce Proseč a vedoucího kontroly, starosty Ing. Jana Macháčka. 

(protokol je přílohou zápisu) 

 

RM/269/2022 

RM bere na vědomí zápis o výsledku kontroly ze dne 22. 8. 2022 nahrazující interní audit v 

souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., v platném znění, a vyhlášky č. 416/2004 Sb., v platném 

znění, dále ve smyslu zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád a dalšími právními normami za 



účasti vedoucího kontroly, starosty města Proseč, Ing. Jana Macháčka. (zápis je přílohou 

zápisu) 

 

RM/270/2022 

RM schvaluje smlouvu o dílo s firmou Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. (IČ 15053695) na 

monitoring odpadních vod, technologický dozor ČOV, zajištění výkonu funkce odborného 

zástupce, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

 

RM/271/2022 

RM schvaluje žádost příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Proseč (IČ 

75018772) o udělení výjimky v počtu 29 žáků 6. ročníku na rozdělení do dvou tříd, z důvodu 

prostorového a kvalitnějšího výchovně vzdělávacího procesu. (žádost je přílohou zápisu) 

 

RM/272/2022 

RM schvaluje žádost příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Proseč (IČ 

75018772) o financování nákladů na kroužky z rozpočtu města Proseč. (žádost je přílohou 

zápisu) 

 

RM/273/2022 

RM schvaluje smlouvu o výpůjčce 5 ks dýmek č.j. NG 982/2022 Národní galerií v Praze 

(IČ 00023281) do připravované výstavy „V kroužcích dýmu: Portrét moderního umělce“, 

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

 

RM/274/2022 

RM schvaluje Mandátní smlouvu č. 1/2022 mezi městem Proseč (IČ 00270741) a firmou 

Prosečské služby, spol. s r.o. (IČ 25930052) jejíž předmětem je výkon činností spojených 

s údržbou a provozem majetku města, platnost smlouvy od 1. 9. 2022, podpisem smlouvy jsou 

pověřeni starosta za město a místostarosta za společnost jako jednatel. (návrh smlouvy je 

přílohou zápisu) 

 

RM/275/2022 

RM schvaluje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

ve znění pozdějších předpisů, podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol 

a školských zařízení, který se týká snížení počtu dětí na základní škole ze stávajících 560 dětí 



na 360 dětí v příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Proseč (IČO: 75018772) 

s účinností od 1. 9. 2023, podáním žádosti Krajskému úřadu Pardubickému kraji jsou pověřeni 

Mgr. Kateřina Jetmarová a starosta. (žádost je přílohou zápisu)  

 

RM/276/2022 

RM pověřuje starostu města, aby ve věci veřejné zakázky "Místní energetická koncepce města 

Proseč"  

1) jmenoval hodnotící komisi, 

2) vzal na vědomí výsledek hodnocení nabídek provedeného hodnotící komisí, 

3) rozhodl o výběru dodavatele v souladu s doporučením hodnotící komise, 

4) uzavřel smlouvu s vybraným dodavatelem. 

(zadávací dokumentace je přílohou zápisu) 

 

RM/277/2022 

RM schvaluje vypsání poptávkového řízení na akci „Zavedení systému hospodaření s energií 

v podobě energetického managementu v městě 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) 

 

RM/278/2022 

RM pověřuje starostu města, aby ve věci veřejné zakázky " Zavedení systému hospodaření s 

energií v podobě energetického managementu v městě Proseč"  

1) jmenoval hodnotící komisi, 

2) vzal na vědomí výsledek hodnocení nabídek provedeného hodnotící komisí, 

3) rozhodl o výběru dodavatele v souladu s doporučením hodnotící komise, 

4) uzavřel smlouvu s vybraným dodavatelem. 

(zadávací dokumentace je přílohou zápisu) 

 

V Proseči dne 30. 8. 2022  

 

 

starosta města:  ……………………………………………… 

 

místostarosta města: ………………………………………………. 




