
Zápis 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. 

 

19. schůze Rady města Proseč v roce 2022 proběhla v době od 8:30 hodin do 10:00 hodin.  

Program        1. Organizační záležitosti 

2. Výběr dodavatele akce „Město Proseč: Místní energetická koncepce  

3. Výběr dodavatele akce „Město Proseč: Zavedení systému hospodaření s energií v 

podobě energetického managementu“  

4. Uzavření smlouvy o dílo se Sdružením pro rozvoj a podporu regionu Východní 

Moravy  

5. Finanční dar od společnosti GRANITA Lomy s.r.o.  

6. Smlouva o provozu cyklobusů v roce 2022  

7. Aktualizaci přílohy č. 1 ke smlouvě s firmou ELEKTROWIN a.s.  

8. Zřízení povodňové komise 

9. Jmenování Školské rady  

10. Ukončení nájemní smlouvy  

11. Žádost o umístění sídla nové firmy The BIG ONE Group s.r.o.  

12. Podání žádosti o dotaci  

13. Konání pracovního neveřejného jednání zastupitelstva města  

14. Návrh oddávajících  

15. Informace o zastavení soudního řízení  

16. Nařízení ústního jednání u Okresního soudu v Chrudimi  

17. Analýza dotačních možností  

18. Žádost o výměnu zařízení společnosti CETIN a.s.  

 

 

 



1. Organizační záležitosti 

Předložený program 19. schůze Rady města Proseč konané dne 18. října 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. 

 

2. Výběr dodavatele akce „Město Proseč: Místní energetická koncepce“ 

(RM/292/2022) 

Starosta informoval členy rady města, že v meziobdobí komunálních voleb do konání této rady bylo 

na základě pověření starosty provedeno poptávkové řízení v souladu se směrnicí města Proseč na 

výběr dodavatele akce „Město Proseč: Místní energetická koncepce“ a uzavřena smlouva 

s vybraným zhotovitelem. 

 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

3. Výběr dodavatele akce „Město Proseč: Zavedení systému hospodaření s 

energií v podobě energetického managementu“ (RM/293/2022) 

Starosta informoval členy rady města, že v meziobdobí komunálních voleb do konání této rady bylo 

na základě pověření starosty provedeno poptávkové řízení v souladu se směrnicí města Proseč na 

výběr dodavatele akce „Město Proseč: Zavedení systému hospodaření s energií v podobě 

energetického managementu“ a uzavřena smlouva s vybraným zhotovitelem. 

 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 



4. Uzavření smlouvy o dílo se Sdružením pro rozvoj a podporu regionu 

Východní Moravy (RM/293/2022) 

Starosta informoval členy rady města, že vzhledem k ukončení pracovního poměru Mgr. Kateřiny 

Jetmarové, která měla na starosti dotační management a administraci projektu „Místní energetická 

koncepce – Proseč“ bude nutné zajistit náhradu. Vzhledem ke složitosti administrace zajistil 

starosta spolupráci se Sdružením pro rozvoj a podporu regionu Východní Moravy, které je schopné 

v administraci projektu pokračovat a úspěšně ho poskytovatele dotace (MPO) vést až do jeho 

ukončení. Radní s návrhem souhlasí. 

 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

5. Finanční dar od společnosti GRANITA Lomy s.r.o. (RM/295/2022) 

Starosta předložil členům rady města žádost příspěvkové organizaci o schválení přijetí finančního 

daru od společnosti GRANITA Lomy na úhradu nákladů spojených s tiskem školního časopisu 

ŠOTEK. 

 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

 



6. Smlouva o provozu cyklobusů v roce 2022 (RM/296/2022) 

Starosta informoval členy rady města, že Pardubický kraj požádal město o dotaci na úhradu 

nákladů spojených s provozem Cyklobusů v roce 2022 se zastávkou v našem městě. Obdobná žádost 

byla řešena již v minulých letech. Vzhledem k velmi dobré spolupráci s Pardubickým krajem 

navrhuje starosta žádosti vyhovět a finanční spoluúčast schválit, radní jednohlasně souhlasí. 

 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

7. Aktualizaci přílohy č. 1 ke smlouvě s firmou ELEKTROWIN a.s. 

(RM/297/2022) 

Starosta předložil členům rady města informaci o aktualizaci přílohy č. 1 ke Smlouvě o využití 

obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení s firmou 

ELEKTROWIN. Dodatek řeší upřesnění umístění kontejnerů na území města Proseč a není spojen 

s žádným novým finančním plněním ze strany města Proseč. 

 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

 



8. Zřízení povodňové komise (RM/298/2022) 

Starosta informoval členy rady města, že dle platné legislativy je obec povinna zřídit Povodňovou 

komisi. Starosta navrhl stejný model složení komise jako v předchozích letech, tzn. předseda 

starosta a členové komise všichni členové rady. Radní s návrhem souhlasí.  

 

Rada města 

zřizuje 

Povodňovou komisi a volí předsedu Ing. Jana Macháčka a členy komise Miloslava Hurycha, Jana 

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

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

9. Jmenování Školské rady (RM/299/2022) 

Starosta informoval členy rady města, že dle předchozích zvyklostí je vhodné jmenovat po 

komunálních volbách do Školské rady příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola 

Proseč zástupce zřizovatele. Místostarosta navrhl zachovat stejné zástupce jako v předchozím 

volebním období, tj. starostu Ing. Jana Macháčka a radního Jana Poslušného. Radní Pešková, 

která je ředitelkou dotčené příspěvkové organizace prohlásila, že je ve střetu zájmu a v tomto 

případě se zdrží diskuze a také hlasování. Zbývající radní potvrdili oba zástupce ve funkci 

s účinností od 1. 1. 2023. 

 

Rada města 

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. 

Pro: 4, Zdržel se: 1, Proti: 0 (zdržela se Mgr. Romana Pešková) 

 

 

 

 

 

 



10. Ukončení nájemní smlouvy (RM/300/2022) 

Starosta informoval členy rady města, že z důvodu prodeje (směny) pronajímaného pozemku 

organizaci Junák – český skaut, středisko Skála Hlinsko bylo nutné ukončit nájemní smlouvu. Stalo 

se tak po vzájemné dohodě s nájemcem. 

 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

11. Žádost o umístění sídla nové firmy The BIG ONE Group s.r.o. 

(RM/301/2022) 

Starosta předložil členům rady města žádost o umístění sídla nově založené 

společnosti na adrese Borská 125, Proseč. Předmětem podnikání nové společnosti je poradenství, 

nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí. Starosta doplnil, že na uvedené adrese jsou již sídla 

dalších společností a objekt je určen právě pro podnikání a byl zřízen jako „podnikatelský 

inkubátor“. Radní po krátké diskuzi s umístěním sídla souhlasí. 

 

Rada města 

schvaluje 

žádost o umístění sídla nové firmy The BIG ONE Group s.r.o. na adresu Borská 125, Proseč. 

(žádost je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

 

 

 



12. Podání žádosti o dotaci (RM/302/2022) 

Starosta předložil členům rady návrh na podání žádosti o účelovou dotaci v rámci dotačního řízení 

Pardubického kraje v oblasti podpory sociálních služeb na rok 2023. Žádost již připravil starosta a 

vedoucí pečovatelské služby Stanislava Češková. Radní souhlasí s podáním žádosti o dotaci v 

předloženém znění. 

 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

13. Konání pracovního neveřejného jednání zastupitelstva města (RM/303/2022) 

Starosta zahájil diskuzi ke konání pracovního neveřejného jednání zastupitelstva, kde je nutné 

projednat se všemi zastupiteli některé důležité body, které vyžadují představení a vzájemnou 

konzultaci. Z diskuze členů rady vzešel program jednání a byl stanoven i termín pracovního jednání 

zastupitelstva. 

 

Rada města 

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. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

 

 



14. Návrh oddávajících (RM/304/2022) 

Starosta zahájil diskuzi k určení oddávajících, v současné době může bez pověření zastupitelstva 

vykonávat obřady pouze starosta a místostarosta. Vzhledem k nutné zastupitelnosti je nutné určit 

další oddávající, starosta navrhuje zachovat model jako v minulém volebním období, že oddávat 

mohou všichni členové rady města. Případně může být otevřena diskuze na toto téma i na 

pracovním jednání zastupitelstva, pokud by měl zájem i někdo z dalších zastupitelů vykonávat tuto 

funkci. Společně s touto funkcí již musí být spojeno finanční ohodnocení. Starosta byl pověřen 

zjištěním zvyklostí ohodnocení oddávajících v okolních městech a připravit návrh finančního 

ohodnocení za obřad na řádné jednání zastupitelstva. 

 

Rada města 

navrhuje 

zastupitelstvu města schválit oddávající ve složení všech členů rady města – oddávající. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

15. Informace o zastavení soudního řízení (RM/305/2022) 

Radní Pešková informovala členy rady města, že se podařilo díky vstřícnosti žalobkyně zastavit 

soudní řízení ve věci druhého určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru, které realizoval 

předchozí ředitel příspěvkové organizace dne 12. 4. 2021. 

 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

16. Nařízení ústního jednání u Okresního soudu v Chrudimi (RM/306/2022) 

Starosta informoval členy rady města, že bylo u Okresního soudu v Chrudimi nařízeno první 

předvolání ve věci žaloby o neplatnosti odvolání z funkce žalobce , a to dne 

12. 12. 2022. Starosta a radní Pešková dále informovali, že právní zástupci první a druhé žalované 

se připravují důkladně na tento soudní spor a členové rady budou o vývoji dále informováni. 

 



Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

17. Analýza dotačních možností (RM/307/2022) 

Starosta předložil členům rady analýzu dotačních možností zpracovanou společností Grantika 

v souvislosti s hledáním finančních zdrojů na připravované projekty a investiční záměry. Dalším 

jednáním je pověřen starosta. 

 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

18. Žádost o výměnu zařízení společnosti CETIN a.s. (RM/308/2022) 

Starosta předložil členům rady města žádost společnosti CETIN o výměnu zařízení na objektu 

města. Starosta řešil s nájemcem doplňující informace, především důvody změny a výhody pro 

občany, dle získaných informací by mělo jít o výměnu zařízení v souvislosti s přípravou na přechod 

na síť 5G, což bude mít také pozitivní vliv na konektivitu, pokrytí signálem, rychlostí dat a posílení 

LTE. 

 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 



V Proseči dne 18. 10. 2022 

starosta města: …………………………… 

 

Ověřovatel zápisu: 

místostarosta:  …………………………… 




