
USNESENÍ č. 21/2022 

Ze schůze RADY MĚSTA PROSEČ, 

konané 14. listopadu 2022 v 8:30 hodin v kanceláři starosty města 

 

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

Josef Soukal, DiS. 

 

RM/326/2022 

RM schvaluje a vydává Energetickou politiku města Proseč s účinností od 14. 11. 2022. 

(politika je přílohou zápisu) 

 

RM/327/2022 

RM schvaluje jmenování členů týmu energetického managementu ve složení představitele 

vedení Ing. Jana Macháčka a Mgr. Romanu Peškovou a energetické manažery Josefa Soukala 

DiS., Miloslava Hurycha, Martina Ondráčka, Aleše Vanžuru (jmenovací listiny jsou přílohou 

zápisu) 

 

RM/328/2022 

RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu nebytových prostor nemovitosti náměstí Dr. 

Tošovského 17, 539 44 Proseč s 

 do 31. 12. 2027 za celkovou cenu 6 000,- Kč/měsíc pronajaté plochy s 

každoročním uplatněním inflační doložky, doplnění ochrany zpracování osobních údajů a 

upřesnění definice ukončení nájemního vztahu. (žádost a návrh dodatku jsou přílohou zápisu) 

 

RM/329/2022 

RM schvaluje zvýšení nájmů v obecních bytech s účinností od 1. 1. 2023 dle přílohy. 

(důvodová zpráva je přílohou zápisu) 

 

RM/330/2022 

RM schvaluje prodloužení nájemních smluv o nájmu bytů dle přílohy formou dodatků 

s doplněním inflační doložky, ochranou zpracování osobních údajů a upřesnění definice 

ukončení nájemního vztahu. 



RM/331/2022 

RM schvaluje ukončení nájemních smluv na pronájem nebytových prostor v čp. 252 náměstí 

Dr. Tošovského u bytů označených A a B k 31.12.2022.  

 

RM/332/2022 

RM schvaluje uzavření kupních smluv v lokalitě „Vyhlídka“ dle aktualizovaného záměru 

schváleného radou města Proseč 16.8.2022, Usnesení 16/2022 a zastupitelstvem města Proseč 

7.9.2022, Usnesení č. 4/2022 a upravení způsobu a možnosti doplacení kupní ceny za pozemek 

s budoucími kupujícími. 

 

RM/333/2022 

RM schvaluje přijetí finančního daru ve výši 12.500,- Kč na úhradu nákladů spojených 

s dopravou autobusem na exkurzi do Brna dne 2. 11. 2022 od společnosti PP-GROUP.cz s.r.o. 

(IČ 28829913) pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Proseč. (darovací 

smlouva a žádost jsou přílohou zápisu) 

 

RM/334/2022 

RM schvaluje přijetí věcného daru – vybavení odpočinkových koutků pro žáky 1. a 2. stupně, 

od Spolku rodičů při mateřské škole Proseč pro příspěvkovou organizaci Základní škola a 

mateřská škola Proseč. (darovací smlouva a žádost jsou přílohou zápisu) 

 

RM/335/2022 

RM schvaluje cenovou nabídku od Mgr. Miroslava Pizura (IČ 07895607) na pořízení aplikace 

UZOb pro tvorbu zastupitelstev a rad města. Objednávkou a podpisem smlouvy je pověřen 

starosta. (cenová nabídka a návrh smlouvy jsou přílohou zápisu) 

 

RM/336/2022 

RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 1148/1 v k. ú. Martinice u Skutče o 

výměře 206 m2 na úřední desce na základě směny pozemku s 

. (záměr je přílohou zápisu) 

 

 

 

 



RM/337/2022 

RM schvaluje podporu projektu přeložky železniční trati Žďárec u Skutče – Polička přes 

Proseč a bere na vědomí informaci, že smluvní partner pro Pardubický kraj v rámci tohoto 

projektu bude Mikroregion Maštale, svazek obcí. (cenová nabídka zpracování studie a další 

informace jsou přílohou zápisu) 

 

RM/338/2022 

RM schvaluje cenovou nabídku od firmy Gastroprojekce s.r.o. (IČ 08043248) na zpracování 

projektové studie gastronomického provozu pro získání dotace. Objednávkou je pověřen 

starosta. (cenová nabídka je přílohou zápisu) 

 

RM/339/2022 

RM bere na vědomí poděkování Kristýny Vodrážkové jménem SMS ČR a předsedkyně Elišky 

Olšákové za přízeň a společný postup v rámci stavebního práva. Výsledkem je vládou ČR 

schválená novela stavebního zákona, která zachovává všechny stavební úřady v území. 

(poděkování je přílohou zápisu) 

 

RM/340/2022 

RM bereme na vědomí cenovou nabídku č. N5722 od firmy APOLO CZ s.r.o. (IČ 27492851) 

na zpracování kompletní projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a pro provedení 

stavby (DPS) na akci „Půdní vestavby MŠ Proseč“. (cenová nabídka je přílohou zápisu) 

 

RM/341/2022 

RM schvaluje umístění stavby „IV-12-2023819 Proseč Ke Koupališti lokalita 8x RD knn“ i na 

pozemek p. č. 1863/4 k.ú. Proseč u Skutče včetně věcného břemene ve prospěch společnosti 

ČEZ Distribuce, a.s. (IČ 24729035) 

 

RM/342/2022 

RM schvaluje přijetí dotace 107D291002338 od Ministerstva obrany odbor pro válečné 

veterány, na dotační projekt „Proseč – rekonstrukce pomníku obětem světových válek“ ve výši 

132.132 Kč. (registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou přílohou zápisu) 

 

 

 



RM/343/2022 

RM schvaluje cenovou nabídku od firmy JCR Jiří Rynda (IČ 49115618) na nákup účetního 

systému Pohoda Premium včetně skladového hospodářství. Objednávkou a podpisem smlouvy 

je pověřen starosta. (cenová nabídka a návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

 

RM/344/2022 

RM schvaluje cenovou nabídku od firmy JCR Jiří Rynda (IČ 49115618) na pronájem 

virtuálního serveru (hostingu) k účetnímu systému Pohoda. Objednávkou a podpisem smlouvy 

je pověřen starosta. (cenová nabídka a návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

 

RM/345/2022 

RM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby č. VB 49293/IV-12-2025126/CR s firmou ČEZ Distribuce, a.s. (IČ 24729035), včetně 

souhlasu s realizací a umístěním stavby. Podpisem smlouvy je pověřen starosta. (návrh smlouvy 

je přílohou zápisu) 

 

RM/346/2022 

RM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby č. VB 49233/IV-12-2025126 s firmou ČEZ Distribuce, a.s. (IČ 24729035), včetně 

souhlasu s realizací a umístěním stavby. Podpisem smlouvy je pověřen starosta. (návrh smlouvy 

je přílohou zápisu) 

 

RM/347/2022 

RM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby č. IV-12-2024410 s firmou ČEZ Distribuce, a.s. (IČ 24729035), včetně souhlasu s 

realizací a umístěním stavby. Podpisem smlouvy je pověřen starosta. (návrh smlouvy je 

přílohou zápisu) 

 

RM/348/2022 

RM bere na vědomí informace projektanta k akci „Proseč – oprava cesty v obecním lese“. 

(prováděcí rozpočet a prováděcí dokumentace jsou přílohou zápisu) 

 

 

 



RM/349/2022 

RM bere na vědomí informaci o navýšení ceny o 18 % (tj. o míru inflace) na zajištění svozu, 

třídění, recyklace a odstranění komunálního odpadu od firmy Technické služby Hlinsko s.r.o. 

(IČ 2551611). (oznámení je přílohou zápisu) 

 

RM/350/2022 

RM schvaluje cenovou nabídku od firmy B K N, spol. s r.o. (IČ 15028909), na zpracování 

dokumentace pro stavební povolení realizace investiční akce - řešení využití 4.NP „ZŠ Proseč, 

pavilon odborných učeben – vestavba do podkroví“, objednávkou nebo podpisem smlouvy je 

pověřen starosta. (cenová nabídka je přílohou zápisu) 

 

RM/351/2022 

RM schvaluje cenovou nabídku od firmy DKV elektro, spol. s r.o. (IČ 25266217) na akci „SO 

401 B – osvětlení vjezdové brány – Proseč – na silnici II/357 – ul. Pasecká – Proseč“. (nabídka 

je přílohou zápisu) 

 

RM/352/2022 

RM schvaluje podání žádosti o individuální dotaci na akci „Rozšíření vodovodu v Proseči – 

místní část Česká Rybná“ z finančních prostředků Pardubického kraje v roce 2022, podáním  

žádosti je pověřen starosta. (žádost je přílohou zápisu) 

 

RM/353/2022 

RM zřizuje Kulturní komisi a volí předsedu Ondřeje Klofáta a členy komise Evu Rejentovou, 

Kristýnu Řebíčkovou, Marka Rejenta, Jakuba Fafílka, Barboru Fafílkovou, Tomáše Hápa, 

Lenku Kvapilovou, Veroniku Roušarovou, Josefa Sodomku, Věru Stodolovou-Šoupalovou, 

Martina Jůzu, Kláru Jůzovou a Andreu Sodomkovou. (jmenování členů je přílohou zápisu) 

 

RM/354/2022 

RM bere na vědomí zápis z kulturní komise ze dne 14. 11. 2022 (zápis je přílohou zápisu) 

 

 

 

 

 



 

V Proseči dne 14. 11. 2022  

 

 

starosta města:  ……………………………………………… 

 

 

 

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




