
USNESENÍ č. 19/2022 

Ze schůze RADY MĚSTA PROSEČ, 

konané 18. října 2022 v 8:30 hodin v kanceláři starosty města 

 

Přítomni: Ing. Jan Macháček, Miloslav Hurych, Jan Poslušný, Mgr. Romana Pešková, 

Josef Soukal, DiS. 

 

RM/292/2022 

RM bere na vědomí informace starosty města o výběru dodavatele akce „Město Proseč: Místní 

energetická koncepce“, kde v rámci poptávkového řízení dodala ekonomicky nejvýhodnější 

nabídku s cenou 370.000,- Kč bez DPH firma Enupro s.r.o. (IČ 01525662). (protokol o 

hodnocení nabídek a uzavřená smlouva jsou přílohou zápisu) 

 

RM/293/2022 

RM bere na vědomí informace starosty města o výběru dodavatele akce „Město Proseč: 

Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu“, kde v rámci 

poptávkového řízení dodala ekonomicky nejvýhodnější nabídku s cenou 475.000,- Kč bez DPH 

firma ECOTEN s.r.o. (IČ 29136440). (protokol o hodnocení nabídek a uzavřená smlouva jsou 

přílohou zápisu) 

 

RM/294/2022 

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se Sdružením pro rozvoj a podporu regionu Východní 

Moravy (IČ 08740836) na dotační management – administraci projektu „Místní energetická 

koncepce – Proseč“, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

 

RM/295/2022 

RM schvaluje přijetí finančního daru ve výši 4.000,- Kč na úhradu nákladů spojených s tiskem 

školního časopisu ŠOTEK od společnosti GRANITA Lomy s.r.o. (IČ 11862459) pro 

příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Proseč. (darovací smlouva je přílohou 

zápisu) 

 

 



RM/296/2022 

RM schvaluje uzavření smlouvy číslo ODSH/22/ o zajištění obslužnosti na části území 

Pardubického kraje v období od 28. 5. 2022 do 30. 9. 2022 a úhradě nákladů s tím spojených 

uzavřenou s Pardubickým krajem, smlouva se týká provozu cyklobusů v roce 2022, podpisem 

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

 

RM/297/2022 

RM bere na vědomí aktualizaci přílohy č. 1 ke Smlouvě o využití obecního systému 

odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení s firmou ELEKTROWIN 

a.s. (IČ 27257843). (oznámení je přílohou zápisu) 

 

RM/298/2022 

RM zřizuje Povodňovou komisi a volí předsedu Ing. Jana Macháčka a členy komise Miloslava 

Hurycha, Jana Poslušného, Mgr. Romanu Peškovou a Josefa Soukala, DiS. 

 

RM/299/2022 

RM jmenuje v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, za zřizovatele do 

Školské rady příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Proseč (IČ 75018772) s 

účinností od 1. 1. 2023, starostu města Ing. Jana Macháčka a člena rady města Jana Poslušného. 

 

RM/300/2022 

RM bere na vědomí informace starosty o ukončení nájemní smlouvy o nájmu pozemku p.č. 

453/2 v k.ú. Podměstí ke dni 24. 10. 2022 z důvodu prodeje pozemku jinému vlastníkovi. 

(návrh dohody je přílohou zápisu) 

 

RM/301/2022 

RM schvaluje žádost o umístění sídla nové firmy The BIG ONE Group s.r.o. na adresu Borská 

125, Proseč. (žádost je přílohou zápisu) 

 

RM/302/2022 

RM schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci výzvy k podání žádosti o účelovou dotaci v rámci 

dotačního řízení Pardubického kraje v oblasti podpory sociálních služeb na rok 2023, přípravou a 

podáním žádosti jsou pověřeni Stanislava Češková a starosta. (výzva a návrh žádosti je přílohou 

zápisu) 



 

RM/303/2022 

RM schvaluje konání pracovního neveřejné jednání zastupitelstva města dne 31. 10. 2022, na 

programu bude představení soukromého investičního záměru zasíťování nových stavebních 

parcel, soudní spory města a školy a způsob prodeje uvolněných stavebních parcel v lokalitě 

Vyhlídka. 

 

RM/304/2022 

RM navrhuje zastupitelstvu města schválit oddávající ve složení všech členů rady města – 

oddávající. 

 

RM/305/2022 

RM bere na vědomí informaci příspěvkové organizace o zastavení soudního řízení vedeného 

pod č.j. 12C 131/2021-76 z důvodu že žalobkyně vzala zpět žalobu, požádala o zastavení řízení 

a rozhodnutí o nepřiznání náhrady nákladů řízení. (usnesení je přílohou zápisu) 

 

RM/306/2022 

RM bere na vědomí informace právního zástupce JUDr. Jana Najmana o nařízeném ústním 

jednání ve sporu žalobce  proti městu Proseč a Základní škole a 

mateřské škole Proseč, které proběhne 12. 12. 2022 u Okresního soudu v Chrudimi. (předvolání 

je přílohou zápisu) 

 

RM/307/2022 

RM bere na vědomí základní analýzu dotačních možností vhodných pro kofinancování 

projektových záměrů města zpracovaný společností Erste Grantika Advisory, a.s. (IČ 

25597001). (analýza je přílohou zápisu) 

 

RM/308/2022 

RM schvaluje žádost společnosti CETIN a.s. (IČ 04084063) Českomoravská 2510/19, 190 00 

Praha 9, o výměnu zařízení na objektu Městský úřad Proseč, náměstí Dr. Tošovského 18, 

Proseč. Výměna zařízení by měla mít pozitivní vliv na zvýšení rychlosti datového připojení a 

zvýšení pokrytí území Prosečska mobilním signálem. (žádost je přílohou zápisu) 

 

 



 

V Proseči dne 18. 10. 2022  

 

 

starosta města:  ……………………………………………… 

 

 

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




