
Zápis 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 

 

15. zasedání Rady města Proseč v roce 2022 proběhlo v době od 8:00 hodin do 9:30 hodin.  

Program        1. Organizační záležitosti 

2. Informace ředitelky příspěvkové organizace  

3. Usnesení Nejvyššího soudu ČR v soudním sporu  

4. Poskytnutí techniky a členů jednotky JPOIII SDH Proseč na pomoc s hašením 

požáru v Národním parku České Švýcarsko  

5. Podání žádosti o dotaci stříkačky na projekt „Pořízení cisternové automobilové 

stříkačky pro město Proseč“  

6. Přijetí dotace na akci „Místní energetická koncepce a Energetický akční plán 

města Proseč“  

7. Přijetí daru za umístění v soutěži obcí „O Perníkovou popelnici 2021“  

8. Smlouva č. Z_S14_128120087098 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky 

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

9. Protokol z veřejnoprávní kontroly hospodaření s veřejnými prostředky týkající se 

nouzového ubytování válečných uprchlíků z Ukrajiny  

10. Cenová nabídka na dodávku a montáž závory u Mateřské školy v Proseči  

11. Cenová nabídka CBS Nakladatelství s. r. o. na připravovanou knihu leteckých 

fotografií České hrady a zámky z nebe – Východní Čechy  

12. Odstoupení od smlouvy na základě žádosti  

13. Zveřejnění záměru prodeje pozemku v k. ú. Podměstí 

14. Zveřejnění záměru prodeje pozemku v k. ú. Podměstí  

15. Sdělení Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR při hledání praktického lékaře pro 

děti a dorost  



16. Cenová nabídka společností TENDRA spol. s r. o. a Dotace snadno, spol. s r. o. 

na dotační management a organizaci výběrového řízení v rámci projektu „Gastro 

vybavení do školní jídelny ZŠ Proseč“  

17. Cenová nabídka společností TENDRA spol. s r. o. a Dotace snadno, spol. s r. o. 

na dotační management a organizaci výběrového řízení v rámci projektu „Pořízení 

automobilu na svoz bioodpadu, štěpkovače a kontejnerů“  

18. Podání žádosti o účelovou dotaci z rozpočtu Pardubického kraje v dotačním 

programu A pro rok 2022 v oblasti podpory sociálních služeb  

19. Zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce a. s. 

 

1. Organizační záležitosti 

Předložený program 15. zasedání Rady města Proseč konaného dne 28. 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. 

 

Členové rady města přivítali na jednání rady města ředitelku školy Mgr. Romanu Peškovou. 

Důvodem návštěvy bylo projednání soudních sporů a provozních záležitostí školy. Ředitelka 

odprezentovala současnou situaci týkající se trvajícího soudního sporu a předložila usnesení 

Nejvyššího soudu České republiky ve věci zamítnutí dovolání, které podala příspěvková organizace. 

Byly konzultovány další kroky, které bude příspěvková organizace v této věci podnikat a byla 

domluvena další schůzka po jednání ředitelky s právním zástupcem příspěvkové organizace. Dále 

bylo diskutováno vyvození odpovědnosti za škody zjištěné veřejnosprávní kontrolou provedené 

zřizovatelem v minulém roce. Projednáváno bylo následně plnění rozpočtu příspěvkové organizace 

a vliv cen energií na rozpočet školy. Diskutovány byly dále připravované projekty města ve vztahu 

ke změně vytápění objektů čp. 220 (MŠ) a čp. 260 (ZŠ) – výměna za tepelná čerpadla v návaznosti 

na instalaci FVE na střechy obou objektů (zpracovává se studie proveditelnosti). Starosta a 

ředitelka školy informovali členy rady města, že proběhlo již také první jednání s projektantem ve 

věci rozšíření kapacity mateřské školy (došlo k prohlídce objektu čp. 220 a předání veškeré 

dostupné projektové dokumentace). Byla také zmíněna nutnost instalace závory pro zajištění 

klidných vztahů s majitelkou sousedního objektu (již bylo projednáváno v předchozích radách). 

Ředitelka následně informovala členy rady o personálních záležitostech a zajištění provozu školy a 

školky ve školním roce 2022/23. Radní ocenili věcné jednání a poděkovali ředitelce za příkladné 

personální zajištění provozu celé příspěvkové organizace na nový školní rok, následně se s ní 

rozloučili a pokračovali v projednávání dalších bodů programu. 



2. Informace ředitelky příspěvkové organizace (RM/218/2022) 

Rada města 

bere na vědomí  

informace ředitelky příspěvkové organizace Mgr. Romany Peškové týkající se soudních sporů a 

provozních záležitostí školy. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

3. Usnesení Nejvyššího soudu ČR v soudním sporu (RM/219/2022) 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta uvedl další bod. Členové rady se shodli již na pracovním jednání na poskytnutí techniky a 

členů jednotky JPOIII SDH Proseč při hašení požáru v Národním parku České Švýcarsko. Pomoc je 

nyní registrována u HZS Pardubického kraje a v případě potřeby bude naše jednotka povolána. 

Pokud tato situace nastane je nutné následujícím usnesením schválit vyslání jednotky mimo své 

území a schválit rovněž úhradu nákladů spojených s tímto výjezdem. V případě, že bude možné tyto 

náklady uplatnit zpětně od státu, bude o to město žádat. V současné době však není schválený žádný 

mechanismus kompenzace těchto vzniklých nákladů, které musí nyní hradit ze svých rozpočtů obce a 

města, které jednotky vysílají do postiženého území. 

 

4. Poskytnutí techniky a členů jednotky JPOIII SDH Proseč na pomoc s hašením 

požáru v Národním parku České Švýcarsko (RM/220/2022) 

Rada města 

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. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 



Starosta a místostarosta předložili členům rady města návrh na podání žádosti o dotaci na novou 

cisternovou stříkačku v rámci vypsané výzvy Ministerstvem vnitra. Nová CAS bude muset 

v následujících letech nahradit v JSDH Proseč dosluhující hlavní vozidlo CAS15 MB z roku 1986, 

který město pořídilo v Německu v roce 2013, tehdy jako dočasné řešení. Dotace ze strany 

Ministerstva vnitra by měla být 4 mil. Kč, 500 tis. Kč by měl poskytnout také Pardubický kraj. Nová 

vozidla pro JSDH budou řešena nově centrálním výběrovým řízením organizovaným Ministerstvem 

vnitra, a proto je společně s podáním žádosti o dotaci nutné také schválit s tím spojenou rámcovou 

smlouvu. Radní s návrhem jednohlasně souhlasí. Návrh byl konzultován také s velitelem JSDH 

Proseč Petrem Džbánkem, který ho podporuje. 

 

5. Podání žádosti o dotaci stříkačky na projekt „Pořízení cisternové 

automobilové stříkačky pro město Proseč“ (RM/221/2022) 

Rada města 

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)  

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta informoval členy rady města, že byla městu schválena dotace ve výši 400 tisíc korun 

z Ministerstva průmyslu a obchodu na zpracování Místní energetické koncepce města Proseč. 

Členové rady města jednohlasně souhlasí s přijetím dotace. V současné době město řeší vypsání 

poptávkového řízení na zpracovatele, bylo již projednáno a schváleno na minulém jednání rady 

města. 

 

 

 

 

 



6. Přijetí dotace na akci „Místní energetická koncepce a Energetický akční plán 

města Proseč“ (RM/222/2022) 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Místostarosta informoval členy rady města, že město uspělo v soutěži obcí „O Perníkovou popelnici 

2021“ a získalo dar ve výši 15 tisíc korun, který by mělo město investovat zpět do odpadového 

hospodářství. Radní jednohlasně souhlasí s přijetím daru. Místostarosta doplnil, že peníze budou 

investovány do pořízení nových sběrných nádob. 

 

7. Přijetí daru za umístění v soutěži obcí „O Perníkovou popelnici 2021“ 

(RM/223/2022) 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta informoval členy rady města, že město uspělo s žádostí o dotaci na demolici č.p. 1 v Záboří 

v rámci vypsané výzvy Ministerstva pro místní rozvoj. V souvislostí s demolicí je nutné provést také 

přeložku výložníku na nemovitosti. Nově je tato přeložka bez poplatku (v minulém roce byla 

kalkulována ČEZem na 115 tisíc korun), na realizaci přeložky je však nutné s ČEZem uzavřít 

smlouvu o realizaci přeložky distribučního zařízení. Uzavřená smlouva je také součástí podkladů 

pro vydání RoPD na demolici č.p. 1. Radní s uzavřením smlouvy souhlasí bez připomínek. 

 



8. Smlouva č. Z_S14_128120087098 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky 

distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie s ČEZ Distribuce, 

a.s. (RM/224/2022) 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta informoval členy rady města, že zástupci Pardubického kraje provedli místní šetření 

spojené s prohlídkou místa ubytování ukrajinských uprchlíků a také s tím spojenými výkazy. 

Kontrola neshledala žádné pochybení ze strany města. 

 

9. Protokol z veřejnoprávní kontroly hospodaření s veřejnými prostředky 

týkající se nouzového ubytování válečných uprchlíků z Ukrajiny (RM/225/2022) 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Místostarosta předložil členům rady města cenovou nabídku na dodávku a montáž závory u 

mateřské školy plně v souladu s předchozí domluvou a stanoveným úkolem radou města. Radní 

souhlasí s navrženým řešením a cenovou nabídkou bez výhrad.   

 

 

 

 

 



10. Cenová nabídka na dodávku a montáž závory u Mateřské školy v Proseči 

(RM/226/2022) 

Rada města 

schvaluje  

cenovou nabídku  na dodávku a montáž závory u Mateřské školy v Proseči, 

objednávkou je pověřen místostarosta. (cenová nabídka je přílohou zápisu  

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil členům rady města nabídku prezentace města v nově připravované publikaci o 

hradech a zámcích v našem regionu. Připravovaná kniha může sloužit jako pěkný dárek města, ale 

rovněž může zaujmout občany, kteří si ji budou moci od města zakoupit. Radní souhlasí s pořízením 

max. 200 ks nové publikace a pověřují starostu dalším jednáním. 

 

11. Cenová nabídka CBS Nakladatelství s. r. o. na připravovanou knihu 

leteckých fotografií České hrady a zámky z nebe – Východní Čechy 

(RM/227/2022) 

Rada města 

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) 

Pro: 5, 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. 

 

 

 

 

 

 



12. Odstoupení od smlouvy na základě žádosti (RM/228/2022) 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil členům rady města došlé žádosti ke směně nebo prodeji pozemků v rámci 

narovnání majetkoprávních vztahů mezi městem a žadateli. Radní souhlasí se zveřejněním záměrů 

na úřední desce, aby mohly být následně projednávány na řádném jednání zastupitelstva města. 

 

13. Zveřejnění záměru prodeje pozemku v k. ú. Podměstí (RM/229/2022) 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

14. Zveřejnění záměru prodeje pozemku v k. ú. Podměstí (RM/230/2022) 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta informoval členy rady města, že na základě naší žádosti o spolupráci při hledání nového 

praktického lékaře pro děti a dorost došla odpověď od VZP. Starosta navrhuje využít všechny 

možnosti oslovení nových lékařů uvedených v dopise. 

 



15. Sdělení Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR při hledání praktického lékaře 

pro děti a dorost (RM/231/2022) 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil členům rady města nabídky na dotační management a organizaci výběrových 

řízení v rámci připravovaných dotačních výzev z fondů EU v novém programovacím období 2021-

2027. Ceny jsou přiměřené ve srovnání s již realizovanými projekty města. 

 

16. Cenová nabídka společností TENDRA spol. s r. o. a Dotace snadno, spol. s r. 

o. na dotační management a organizaci výběrového řízení v rámci projektu 

„Gastro vybavení do školní jídelny ZŠ Proseč“ (RM/232/2022) 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

17. Cenová nabídka společností TENDRA spol. s r. o. a Dotace snadno, spol. s r. 

o. na dotační management a organizaci výběrového řízení v rámci projektu 

„Pořízení automobilu na svoz bioodpadu, štěpkovače a kontejnerů“ 

(RM/233/2022) 

Rada města 

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) 



Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta předložil členům rady města připravenou žádost o dotaci v oblasti sociálních služeb 

určenou na financování Pečovatelské služby Proseč. Radní s podáním žádosti jednohlasně souhlasí. 

Podáním žádosti a dalším jednáním jsou pověřeni starosta a Stanislava Češková. 

 

18. Podání žádosti o účelovou dotaci z rozpočtu Pardubického kraje v dotačním 

programu A pro rok 2022 v oblasti podpory sociálních služeb (RM/234/2022) 

Rada města 

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)  

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

Starosta informoval členy rady města, že v návaznosti na přípravu přeložky NN do země v Proseči a 

v Záboří bude nutné umožnit společnosti ČEZ umístit plastové pilíře na pozemcích města, přestože 

budou fyzicky umístěny na hranici pozemků nebo za plotem u jednotlivých vlastníků nemovitostí. 

Komplikace vznikla na základě nepřesnosti katastrální mapy spojené s digitalizací. Pro 

pokračování obou projektů je nutné, aby město dalo souhlas se zřízením věcných břemen (nyní) na 

pozemcích města. Město se bude snažit narovnat majetkoprávní vztahy, které již nyní řeší zastupitel 

Hloušek.  

 

19. Zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce a. s. (RM/235/2022) 

Rada města 

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. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 



V Proseči dne 28. 7. 2022 

 

starosta města: …………………………… 

Ověřovatel zápisu: 

místostarosta:  …………………………… 




