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USNESENÍ č. 6/2022 

z 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, 

konaného 15. prosince 2022 v 16 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu 

Proseč 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

ZM/150/2022 

ZM schvaluje ověřovatele zápisu MUDr. Alžbětu Dočkalovou a Josefa Soukala, DiS. a 

zapisovatele Zuzanu Hromádkovou. 

 

ZM/151/2022 

ZM schvaluje přednesený program ustavujícího zasedání. 

 

ZM/152/2022 

ZM bere na vědomí zápis z Finančního výboru č. 1 ze dne 14. 12. 2022. (zápis je přílohou 

zápisu) 

 

ZM/153/2022 

ZM schvaluje a vydává Jednací řád Zastupitelstva města Proseč s účinností od 15. 12. 2022, 

který nahrazuje jednací řád schválený usnesením Zastupitelstva č. 5/2006 ze dne 7. 11. 2006 ve 

znění pozdějších změn a doplňků. (jednací řád je přílohou zápisu) 

 

ZM/154/2022 

ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/RM/2022 schválené radou města a v její 

kompetenci. (rozpočtové opatření je přílohou zápisu) 

 

ZM/155/2022 

ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/RM/2022 schválené radou města a v její 

kompetenci. (rozpočtové opatření je přílohou zápisu) 
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ZM/156/2022 

ZM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/RM/2022 schválené radou města a v její  

kompetenci. (rozpočtové opatření je přílohou zápisu) 

 

ZM/157/2022 

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 2/ZM/2022 dle přílohy. (rozpočtová opatření jsou 

přílohou zápisu) 

 

ZM/158/2022 

ZM schvaluje vyřazení nedokončeného dlouhodobého majetku z let 2011 a 2019 formou 

„zmařené investice“:  

• Sklad zahrad. nábytku u MŠ (8.954,- Kč), 2013  

• Dětské fitness hřiště (6.050,- Kč), 2018 

• Hřiště Záboří "Sportuje a cvičí celá rodina" (6.150,- Kč), 2015 

• Cvičiště pro hasiče (75.734,25 Kč), 2019 

• Revitalizace Martinického potoka (296.983,- Kč), 2011 

(seznam nedokončeného DHM k vyřazení je přílohou zápisu) 

 

ZM/159/2022 

ZM schvaluje vyřazení pohledávek z účetní evidence dle přílohy, z důvodu, že by náklady na 

jejich vymáhání přesáhly výtěžek z dané pohledávky. (soupis pohledávek je přílohou zápisu) 

 

ZM/160/2022 

ZM bere na vědomí plnění rozpočtu města Proseč ke dni 30. 11. 2022 v 

konsolidovaných příjmech 66 198 757,25 Kč a výdajích 99 033 536,34 Kč. (plnění rozpočtu 

města je přílohou zápisu) 

 

ZM/161/2022 

ZM schvaluje pravidla rozpočtového provizória, podle kterého se řídí hospodaření města 

v období od 1. 1. 2023 do doby schválení rozpočtu města Proseč na rok 2023 včetně 

rozpočtového provizoria v příjmech 86 427 300,- Kč, výdajích 60 603 700,- Kč a financování 

25 237 300,- Kč. 
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ZM/162/2022 

ZM schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Proseč na rok 

2023. (návrh rozpočtu je přílohou zápisu) 

 

ZM/163/2022 

ZM schvaluje rozpočtový výhled na období 2024 - 2026 příspěvkové organizace Základní 

škola a mateřská škola Proseč. (rozpočtové provizorium je přílohou zápisu) 

 

ZM/164/2022 

ZM schvaluje odpisový plán na rok 2023 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská 

škola Proseč. (plán a žádost jsou přílohou zápisu)  

 

ZM/165/2022 

ZM deleguje, v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, zastupováním města jménem akcionáře na valných hromadách obchodní 

společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. (IČ 48171590) starostu města Proseč Ing. 

Jana Macháčka a navrhuje, v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, Ing. Jana Macháčka, starostu města Proseč, za člena 

dozorčí rady nebo člena představenstva obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, 

a.s. (IČ 48171590). (důvodová zpráva je přílohou zápisu) 

 

ZM/166/2022 

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2022, o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství. (návrh OZV a důvodová zpráva jsou přílohou zápisu) 

 

ZM/167/2022 

ZM schvaluje v souladu s ust. § 72 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, měsíční odměnu za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a 

předsedů výborů zastupitelstva s účinností od 1. 1. 2023: 

• člen rady – 5 000 Kč, 

• předseda výboru – 1 500 Kč. 

(důvodová zpráva je přílohou zápisu) 
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ZM/168/2022 

ZM schvaluje oddávající pro volební období 2022 až 2026: Ing. Jan Macháček, Miloslav 

Hurych, Jan Poslušný, Mgr. Romana Pešková, Josef Soukal, DiS, Mgr. Kristýna Řebíčková.  

 

ZM/169/2022 

ZM schvaluje v souladu s ust. § 80 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku pro uvolněné 

a neuvolněné zastupitele pověřeného k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do 

manželství a za zastupování obce na veřejných občanských obřadech ve výši 800 Kč/obřad, a 

to s účinností od 1. 1. 2023. (důvodová zpráva je přílohou zápisu)  

 

ZM/170/2022 

ZM zřizuje v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. 1) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, Osadní výbor Česká Rybná v počtu 5 členů a volí v souladu s ust. § 84 

odst. 2 písm. 1) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích, ve znění pozdějších předpisů, předsedu 

Osadního výboru Česká Rybná Zdeňka Dostála a členy osadního výboru: Pavel Skala, Petr 

Honzák, Jiří Samek a Jan Holec. (návrh je přílohou zápisu) 

 

ZM/171/2022 

ZM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o vkladu do společnosti Vodovody a kanalizace 

Chrudim, a.s. (IČ: 48171590), podpisem smlouvy je pověřen starosta. (návrh smlouvy je 

přílohou zápisu) 

 

POZEMKY: 

 

ZM/172/2022 

ZM schvaluje uzavření zástavní smlouvy ve prospěch úvěrující banky k pozemku p.č. 1579/28 

v k.ú. Záboří u Proseče, který je předmětem budoucího prodeje kupujícím, náklady spojené 

s vkladem do katastru nemovitostí hradí budoucí kupující. 

 

ZM/173/2022 

ZM pověřuje Radu města Proseč schvalováním uzavírání zástavních smluv ve prospěch 

úvěrujících bank k pozemkům v lokalitě „Vyhlídka“, které jsou předmětem budoucího prodeje 

kupujícím. 



5 
 

ZM/174/2022 

ZM ruší usnesení č. ZM/118/2020 ze zasedání Zastupitelstva města Proseč č. 6/2020 ze dne 

9.12.2020 z důvodu podané žádosti o výměnu pozemku v lokalitě „Vyhlídka“. 

 

ZM/175/2022 

ZM schvaluje prodej pozemku dle nového GP č. 517-288/2019 p. č. 1579/38 o výměře 892 m2 

v k. ú. Záboří u Proseče lokalita „Vyhlídka“ 

 za 

dohodnutou cenu 599,- Kč/m2 včetně DPH a uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě budoucí kupní 

a novou kupní smlouvu na odkup pozemku. Podpisem smlouvy o smlouvě budoucí kupní, 

dodatku č. 1 a následně kupní smlouvy je pověřen starosta. 

 

ZM/176/2022 

ZM ruší usnesení č. ZM/25/2021 ze zasedání Zastupitelstva města Proseč č. 1/2021 ze dne 

31.3.2020 z důvodu podané žádosti o výměnu pozemku v lokalitě „Vyhlídka“. 

 

ZM/177/2022 

ZM schvaluje prodej pozemku dle nového GP č. 517-288/2019 p. č. 1579/32 o výměře 909 m2 

v k. ú. Záboří u Proseče lokalita „Vyhlídka“ 

za dohodnutou cenu 599,- Kč/m2 včetně DPH a uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě 

budoucí kupní a novou kupní smlouvu na odkup pozemku. Podpisem smlouvy o smlouvě 

budoucí kupní, dodatku č. 1 a následně kupní smlouvy je pověřen starosta. 

 

ZM/178/2022 

ZM schvaluje prodej pozemku dle nového GP č. 517-288/2019 p. č. 1584/2 o výměře 854 m2 

v k. ú. Záboří u Proseče lokalita „Vyhlídka“ do podílového spoluvlastnictví 

. Původní usnesení ZM/67/2020 a ZM/92/2022 se nemění. Podpisem kupní 

smlouvy je pověřen starosta. 

 

ZM/179/2022 

ZM ruší usnesení č. ZM/136/2022 ze zasedání Zastupitelstva města Proseč č. 4/2022 ze dne 

7.9.2022 týkající se odkupu pozemků od 

 z důvodu doplnění a specifikace výměr odkupovaných pozemků. 
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ZM/180/2022 

ZM schvaluje odkup pozemků dle nového GP č. 282-203/2022 p. č. 1647/1 o výměře 466 m2 

za cenu 50,-/m2, p. č. 1647/2 o výměře 61 m2, p. č. 1647/3 o výměře 21 m2, p. č. 1661/3 o 

výměře 69 m2, p. č. 1663/2 o výměře 53 m2, p. č. 1664/2 o výměře 93 m2, p. č. 1650/3 o výměře 

193 m2 a p. č. 1662/2 o výměře 144 m2 v k. ú. Paseky u Proseče za cenu 30,- Kč/m2 od 

. Poplatek za zápis do katastru 

nemovitosti a náklady za vyhotovení geometrického plánu hradí město Proseč. Podpisem 

smlouvy je pověřen starosta. 

 

 

 

Schválení usnesení. 

 

V Proseči dne 15. 12. 2022 

 

 

starosta města     …………………………………………… 

 

 

  místostarosta města  …………………………………………… 




