
Zápis č. 20/2022 

Ze schůze RADY MĚSTA PROSEČ, 

konané 31. října 2022 v 16:00 hodin v kanceláři starosty města 

 

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

Josef Soukal, DiS. 

 

20. schůze Rady města Proseč v roce 2022 proběhla v době od 16:00 hodin do 17:00 hodin.  

Program        1. Organizační záležitosti 

2. Ukládání kartonu  

3. Ukončení nájemní smlouvy části pozemku  

4. Konání připomínkové akce Olgy Havlové 

5. Cenová nabídka na audionahrávky  

6. Žádost o finanční dar  

7. Plán inventur  

8. Vyřazení dlouhodobého majetku  

9. Stížnost na jednání souseda  

10. Dodatek ke smlouvě o dílo  

11. Žádost o pronájem části pozemku  

12. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města  

13. Žádost o finanční příspěvek  

14. Konání akce Šumsadu 2023 

15. Realizaci investiční akce - řešení využití 4.NP  

16. Majetkoprávní narovnání 

17. Propagační předměty s logem města 

18. Rozpočtové opatření 

 

 

 

 

 



 

1. Organizační záležitosti 

Předložený program 20. schůze Rady města Proseč konané dne 31. 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. Ukládání kartonu (RM/309/2022) 

Starosta informoval členy rady města, že v době po konání komunálních voleb přišlo ze strany 

provozovatele sběrného dvora oznámení o zpoplatnění ukládání kartonu, který není žádným 

způsobem smluvně řešen a byl dosud naopak komoditou, za kterou ukládající obdržel odměnu. 

Z důvodu, že se čekalo na ustavující zasedání a neměl kdo učinit rozhodnutí o převzetí úhrady na 

město byl karton zpoplatněn, nyní je možnost začlenit karton mezi hrazené komodity města, 

v případě, že ukládající je občan města nebo majitel nemovitosti ve městě. Radní po krátké diskuzi 

souhlasí s úhradou nákladů spojených s ukládáním kartonu do sběrného dvora s účinností od 1. 11. 

2022. 

 

Rada města 

schvaluje 

úhradu všech nákladů spojených s ukládáním kartonu od občanů s trvalým pobytem na území města 

a majitelů nemovitostí na území města do Sběrného dvora města Proseč. (informace provozovatele 

jsou přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

3. Ukončení nájemní smlouvy části pozemku (RM/310/2022) 

Starosta předložil členům rady města na vědomí informaci o ukončení nájemní smlouvy na pozemek 

v k.ú. Proseč u Skutče. 

 

Rada města 

bere na vědomí 

dohodu o ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku č. 468/1 o výměře 32 m2 v k. ú. 

Proseč u Skutče 

, ke dni 31. 12. 2022. (dohoda je 

přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 



4. Konání připomínkové akce Olgy Havlové (RM/311/2022) 

Starosta informoval členy rady města, že bylo město kontaktováno zástupci Výboru dobré vůle – 

Nadace Olgy Havlové s podnětem uskutečnit u příležitosti nedožitých 90. narozenin paní Olgy 

Havlové a zároveň připomenout dlouholetou zesnulou ředitelku Dr. Milenu Černou, vzpomínkovou 

akci, která by měla proběhnout 28. října 2023 v Proseči. Při této příležitosti by měla být osazena 

lavička Dr. Mileny Černé u stromu Olgy Havlové, který byl vysazen 28. 9. 2018. Radní 

s uskutečněním akce souhlasí a navrhují, aby s výběrem lavičky byl osloven Mgr.A. Marek Rejent. 

 

Rada města 

schvaluje 

konání připomínkové akce k narození Olgy Havlové dne 28. října 2023 a instalaci lavičky Dr. 

Mileny Černé u Archy v Proseči, dalším jednáním jsou pověřeni starosta a místostarosta. (informace 

o akci je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

5. Cenová nabídka na audionahrávky (RM/312/2022) 

Starosta předložil členům rady města cenovou nabídku na překlad a pořízení audio nahrávky textů 

v Muzeu dýmek do audioprůvodce v jazykové mutaci angličtina a polština. Radní Pešková doplnila, 

že firmu KURZY ZEBRA zná, firma pracuje pro mnohé školy a má kvalitní překladatele. Radní 

s cenovou nabídkou souhlasí. 

 

Rada města 

schvaluje 

cenovou nabídku s firmou KURZY ZEBRA s.r.o. (IČ 28 777 999) na výrobu audionahrávek včetně 

překladu do anglického a polského jazyka, podpisem smlouvy nebo objednávkou je pověřen 

starosta. (cenová nabídka je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

 



6. Žádost o finanční dar (RM/313/2022) 

Starosta předložil členům rady města žádost Spolku rodičů při Základní škole Proseč o finanční dar 

na pořízení vybavení odpočinkových koutků do školy, radní s podporou činnosti spolku rodičů, který 

má vlastní právní subjektivitu souhlasí a souhlasí s vyhověním žádosti. Radní Pešková prohlásila, 

že je ve střetu zájmu a v tomto případě se zdrží hlasování. 

 

Rada města 

schvaluje  

žádost Spolku rodičů při Základní škole Proseč (IČ 69171769) o poskytnutí finančního daru ve výši 

16.322 Kč na nákup vybavení odpočinkových koutků pro žáky 1. a 2. stupně Základní školy a 

mateřské školy Proseč, podpisem smlouvy o poskytnutí daru je pověřen starosta. (žádost je přílohou 

zápisu) 

Pro: 4, Zdržel se: 1 (Pešková), Proti: 0 

 

7. Plán inventur (RM/314/2022) 

Starosta předložil členům rady plán inventur včetně složení inventarizačních komisí. Radní 

s návrhem souhlasí bez připomínek. 

 

Rada města 

schvaluje 

plán inventur na rok 2022 dle přílohy. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

8. Vyřazení dlouhodobého majetku (RM/315/2022) 

Starosta předložil členům rady města návrh na vyřazení dlouhodobého majetku, jedná se o osobní 

vozidlo Škoda Fabia Combi (VIN TMBJC16Y864461169), které z důvodu konce životnosti a velmi 

špatného stavu neprošlo technickou prohlídkou. Součástí protokolu o vyřazení je inventární karta a 

potvrzení o likvidaci autovraku. 

 

Rada města 

schvaluje 

protokol o vyřazení dlouhodobého majetku města Proseč dle přílohy. (protokol je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 



9. Stížnost na jednání souseda (RM/316/2022) 

Starosta předložil členům rady města stížnost nájemníků z čp. 355 na jednání dalšího nájemníka. 

Záležitostí se zabývá již starosta, místostarosta a radní Soukal. Záležitost by měla být v dohledné 

době vyřešena s odbornou firmou, kontrolou zařízení a jeho zajištěním proti manipulaci třetích 

osob. 

 

Rada města 

bere na vědomí  

stížnost  na jednání souseda v nájemních bytech na adrese Bratří 

Mannů 355, Proseč, dalším jednáním jsou pověřeni starosta a radní Soukal. (stížnost je přílohou 

zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

10. Dodatek ke smlouvě o dílo (RM/317/2022) 

Starosta předložil členům rady města dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 52022532 se společností 

VČE – montáže v souvislosti prodloužení termínu dokončení akce „Rekonstrukce veřejného 

osvětlení – Paseky u Proseče – přílož ke kabelovým rozvodům 1kV ČEZ Distribuce a.s.“. Realizační 

společnost požádala o prodloužení termínu dokončení do dubna 2023 z důvodu špatného počasí na 

realizaci zemních prací a také z kapacitních důvodů, firma je připravena zachovat cenu dle 

původně uzavřené smlouvy o dílo. Radní po krátké diskuzi s návrhem souhlasí. 

 

Rada města 

schvaluje  

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č 52022532 se zhotovitelem VČE – montáže, a.s. (IČ 25938746) na 

akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení – Paseky u Proseče – přílož ke kabelovým rozvodům 1kV 

ČEZ Distribuce a.s.“, jehož předmětem je změna termínu plnění díla do 30. 4. 2023. Podpisem 

dodatku je pověřen starosta. (dodatek je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

 

 



11. Žádost o pronájem části pozemku (RM/318/2022) 

Starosta předložil členům rady města žádost o pronájem části pozemků v k.ú. Paseky u Proseče, 

záměr byl řádně zveřejněn na úřední desce, do současné doby nebyla vznesena žádná námitka. 

Radní s pronájmem části pozemku souhlasí. 

 

Rada města 

schvaluje 

pronájem části pozemku parc. č. 2051/2 o výměře 628 m2 za účelem sečení sena 

 (žádost je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

 

12. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města (RM/319/2022) 

Starosta předložil členům rady města zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Proseč za rok 

2022 na základě kontroly, kterou provedli dne 26. 10. 2022 pověření zaměstnanci Pardubického 

kraje. Během kontroly nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Radní vnímají výstup z kontroly 

jako kvalitní práci kvalifikovaných zaměstnanců městského úřadu. 

 

Rada města 

bere na vědomí  

zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Proseč (IČ 00270741), kterou provedli zástupci 

Pardubického kraje dne 26. 10. 2022. (zápis je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

 

 

 

 



13. Žádost o finanční příspěvek (RM/320/2022) 

Starosta předložil členům rady města žádost předsedy Sportovní unie Chrudimska o finanční dar na 

zajištění slavnostního vyhlášení výsledků „Nejúspěšnější sportovec Chrudimska roku 2022“. 

Starosta doplnil, že v minulosti spolupráce s unií fungovala a město již na vyhlášení finančně 

přispívalo. Unie zajištuje podporu pro místní sportovní spolky a nabízí jim pomoc s přípravou 

vyřízením žádostí o dotace. Radní se po krátké diskuzi shodli, že symbolickou podporou podpoří 

další spolupráci a za rok zhodnotíme, zda byla pro město a místní spolky prospěšná či nikoliv. 

 

Rada města 

schvaluje 

žádost o poskytnutí finančního příspěvku SPORTOVNÍ UNIE CHRUDIMSKA (IČ 67438393) na 

zajištění slavnostního vyhlášení výsledků „Nejúspěšnější sportovec Chrudimska roku 2022“ ve výši 

5.000 Kč, konkrétně na nákup pohárů a pohoštění pro vyhodnocené sportovce. (žádost a smlouva je 

přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

14. Konání akce Šumsadu 2023 (RM/321/2022) 

Starosta informoval členy rady města, že již probíhá příprava dalšího ročníku městské akce 

Šumsadu 2023. Akce by se měla uskutečnit ve dnech 18. a 19. 8. 2023. Přípravou jsou pověřeni za 

město starosta a Bc. Ondřej Klofát, akci dramaturgicky připravuje Mgr. Bára Fafílková. 

  

Rada města 

schvaluje 

konání akce Šumsadu 2023 dne 18. a 19. srpna 2023 a úhradu nákladů spojených s přípravou a 

konáním akce, dalším jednáním jsou pověřeni starosta a Bc. Ondřej Klofát. (informace o akci jsou 

přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

 



15. Realizaci investiční akce - řešení využití 4.NP (RM/322/2022) 

Starosta předložil členům rady města studii, která řeší dispoziční využití 4.NP (pozn. v minulosti 

označovaného jako 3.NP) přístavby školy Proseč. Hledá se možné využití pro setkávání občanů a 

také pro zájmovou a sportovní činnost jako např. jumping, jóga, aerobik apod. Radní se shodli, že 

navržené využití je vhodné, nyní bude nutné zahájit projektovou přípravu a hledat na realizaci 

vhodné finanční zdroje. Starosta sdělil, že do příští rady by měla být k projednání cenová nabídka 

na projekční a inženýrskou činnost. 

 

Rada města 

schvaluje 

realizaci investiční akce - řešení využití 4.NP dle studie zpracované firmou B K N , spol. s r.o. (IČ 

15028909), dalším jednáním jsou pověřeni všichni členové rady. (studie je přílohou zápisu)   

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

16. Majetkoprávní narovnání (RM/323/2022) 

Starosta předložil členům rady města návrh řešení majetkoprávního narovnání mezi městem 

Proseč,  v místní části Paseky (lokalita Salava). 

Dalším jednáním byl pověřen starosta. 

 

Rada města 

bere na vědomí 

návrh majetkoprávního narovnání mezi městem a  v k.ú. 

Paseky u Proseče dle zpracovaného konceptu GP Ing. Ditou Myškovou, pověřuje starostu dalším 

jednáním s geodetem a dotčenými vlastníky. (koncept řešení je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

 

 

 



17. Propagační předměty s logem města (RM/324/2022) 

Starosta předložil členům rady města cenovou nabídku na výrobu propagačních materiálů s logem 

města, jedná se o předměty, které je možné využít jako dary nebo odměny v různých soutěžích, 

dětské dny, nebo v rámci propagace města. Město již v minulosti mělo tyto druhy předmětů, 

skladové zásoby jsou bohužel vyčerpány, v rozpočtu na rok 2022 je pro tyto účely alokována 

potřebná výše finančních prostředků. Radní s pořízením předmětů souhlasí. 

 

Rada města 

schvaluje 

cenovou nabídku na reklamní předměty od firmy JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s.r.o. 

(IČ 06080618). 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

18. Rozpočtové opatření (RM/325/2022) 

Starosta předložil členům rady města rozpočtové opatření č. 7 v kompetenci rady a vysvětlil 

jednotlivé body související s předkládanými rozpočtovými změnami. 

 

Rada města 

schvaluje  

rozpočtové opatření č. 7/RM/2022 (změny jsou přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

V Proseči dne 31. 10. 2022 

starosta města: …………………………… 

 

Ověřovatel zápisu: 

místostarosta:  …………………………… 




