
Zápis 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. 

 

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

Program        1. Organizační záležitosti 

2. Energetická politika  

3. Jmenování členů týmu energetického managementu  

4. Prodloužení smlouvy o nájmu nebytových prostor  

5. Zvýšení nájmu v obecních bytech  

6. Prodloužení smluv o nájmu bytů  

7. Ukončení nájemních smluv  

8. Uzavření kupních smluv v lokalitě „Vyhlídka“  

9. Přijetí finančního daru  

10. Přijetí věcného daru  

11. Cenová nabídka na pořízení aplikace UZOb  

12. Prodej pozemku  

13. Přeložka železniční trati  

14. Cenová nabídka na studii gastronomického provozu  

15. Poděkování za přízeň  

16. Cenová nabídka na akci „Půdní vestavba MŠ Proseč“  

17. Umístění stavby  

18. Přijetí dotace na akci „Proseč – rekonstrukce pomníku obětem světových válek“  

19. Cenová nabídka na nákup účetního programu Pohoda Premium  

20. Cenová nabídka na pronájem virtuálního serveru k systému Pohoda  

21. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene o umístění stavby  

22. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby  



23. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby  

24. Informace projektanta k akci „Proseč – oprava cesty v obecním lese“  

25. Informaci o navýšení ceny na zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění 

komunálního odpadu  

26. Cenová nabídka na akci řešení využití 4.NP ZŠ  

27. Cenová nabídka na akci „SO 401 B – osvětlení vjezdové brány – Proseč – na 

silnici II/357 – ul. Pasecká – Proseč“  

28. Žádost o dotaci  

29. Zřízení kulturní komise a zvolení členů  

30. Zápis z kulturní komise 

 

 

1. Organizační záležitosti 

Předložený program 21. schůze Rady města Proseč konané dne 14. listopadu 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. Energetická politika (RM/326/2022) 

Starosta předložil členům rady města pracovní materiály spojené s projekty Místní energetická 

koncepce a Energetický management a informoval je, že v souvislosti s těmito materiály musí město 

přijmout pravidla energetické politiky, která se bude město snažit naplňovat a dodržet je. 

V následujících letech se město zavazuje snižovat energetickou spotřebu, vytvářet energetickou 

soběstačnost a posuzovat budoucí nákupy a investice také z pohledu energetické výhodnosti. 

Všichni radní s návrhem předložené energetické politiky souhlasí. V souvislosti s výše uvedenými 

projekty je předložen také návrh na jmenování členů týmu energetického managementu města 

Proseč, který bude pověřen součinností při zpracování koncepčních strategických materiálů a 

zaváděním úsporných opatření, včetně normy ISO 50001:2019. 

 

Rada Města  

schvaluje a vydává 

Energetickou politiku města Proseč s účinností od 14. 11. 2022. (politika je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 



 

3. Jmenování členů týmu energetického managementu (RM/327/2022) 

Rada Města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

4. Prodloužení smlouvy o nájmu nebytových prostor (RM/328/2022) 

Starosta předložil členům rady města žádost o prodloužení nájmu nebytových prostor v čp. 17. 

Radní s žádostí souhlasí s podmínkou, že bude do smlouvy zapracováno zvýšené nájemné o 20 % a 

také inflační doložka. 

 

Rada Města  

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

5. Zvýšení nájmu v obecních bytech (RM/329/2022) 

Starosta předložil členům rady města k projednání návrh na zvýšení nájmů v obecních bytech 

s účinností od 1. 1. 2023. V souvislosti s prodloužením nájemních smluv je nutné přistoupit také 

ke zvýšení nájmů. Důvody a výše nájemného je uvedena v důvodové zprávě. Radní se po diskuzi 

shodli na zvýšení nájmů ve výši max. 20 % a nejvýše 65 Kč / m2 / měsíc. 

 

Rada Města  

schvaluje  

zvýšení nájmů v obecních bytech s účinností od 1. 1. 2023 dle přílohy. (důvodová zpráva je 

přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 



6. Prodloužení smluv o nájmu bytů (RM/330/2022) 

Starosta předložil členům rady města návrh na prodloužení nájemních smluv. Radní navrhují do 

všech dodatků zapracovat možnost dalšího zvyšování nájmů formou inflační doložky a doplnit do 

smluv další související náležitosti. 

 

Rada Města  

schvaluje  

prodloužení smluv o nájmu bytů dle přílohy formou dodatků s doplněním inflační doložky, 

ochranou zpracování osobních údajů a upřesnění definice ukončení nájemního vztahu. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

7. Ukončení nájemních smluv (RM/331/2022) 

Starosta informoval členy rady města, že v souvislosti s revizí nájemních smluv bylo zjištěno, že 

nebytové prostory v čp. 252 náměstí Dr. Tošovského, které byly následně přestavěny na bytové 

prostory je nyní možné považovat za bytové. V této souvislosti je nutné ukončit nájemní smlouvy na 

pronájem nebytových prostor a rozšířit o tyto plochy formou dodatku stávající nájemní smlouvy. 

Radní s návrhem souhlasí. 

 

Rada Města  

schvaluje  

ukončení nájemních smluv na pronájem nebytových prostor v čp. 252 náměstí Dr. Tošovského u 

bytů označených A a B k 31.12.2022.  

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

8. Uzavření kupních smluv v lokalitě „Vyhlídka“ (RM/332/2022) 

Starosta předložil členům rady města žádosti kupujících o úpravu způsobu úhrady kupní ceny 

v kupní smlouvě na pozemek v lokalitě Vyhlídka. Jedná se pouze o technickou formální záležitost, 

kterou nedochází ke změně předmětu plnění, ani k žádné změně podmínek smlouvy. Radní 

předpokládají, že mohou být obdobné žádosti i u jiných žadatelů dle podmínek banky a způsobu 

financování a s formální úpravou smluv v bodě, který řeší způsob doplacení kupní ceny souhlasí. 

 

 

 

 



Rada Města  

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. 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

9. Přijetí finančního daru (RM/333/2022) 

Starosta předložil žádost příspěvkové organizace o schválení finančního daru od společnosti 

PP-GROUP.cz na úhradu nákladů spojených s dopravou na exkurzi do Brna. Radní s přijetím 

souhlasí. 

 

Rada Města  

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) 

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

 

10. Přijetí věcného daru (RM/334/2022) 

Starosta předložil žádost příspěvkové organizace o schválení věcného daru od Spolku rodičů při ZŠ 

a MŠ Proseč v podobě vybavení odpočinkových koutků pro žáky na 1. a 2. stupni ZŠ Proseč. Radní 

s přijetím souhlasí. 

 

Rada Města  

schvaluje  

přijetí věcného daru – vybavení odpočinkových koutků pro žáky 1. a 2. stupně, od Spolku rodičů při 

Základní škole a mateřské škole Proseč (IČ 69171769) pro příspěvkovou organizaci Základní škola 

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

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 



11. Cenová nabídka na pořízení aplikace UZOb (RM/335/2022) 

Starosta předložil členům rady města cenovou nabídku na pořízení informačního systému UZOb 

pro členy rady města a zastupitele města. Nový informační systém by měl pomoci zpřehlednit 

zasílání materiálů radním a zastupitelům, zajistit efektivnější a rychlejší zpracování zápisů a 

usnesení z rady a zastupitelstva a také jejich zveřejňování na webu města. Stejný systém používá 

např. město Chrast, starosta měl možnost se prostřednictvím pana starosty Krňanského seznámit 

s novým systémem.  

 

Rada Města   

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

12. Prodej pozemku (RM/336/2022) 

Starosta předložil členům rady města záměr směny pozemku, na základě žádosti města Proseč. 

Jedná se o směnu pozemku pod pomníkem padlých na Martinicích v majetku fyzické osoby za 

pozemek v majetku města ve stejné lokalitě. Radní s návrhem zveřejnění záměru souhlasí. 

 

Rada Města   

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

13. Přeložka železniční trati (RM/337/2022) 

Starosta předložil členům rady města záměr zpracování studie projektu přeložky železniční trati 

Žďárec u Skutče – Polička přes Proseč. Objednatelem zpracování studie proveditelnosti je 

Pardubický kraj, partnerem je Mikroregion Maštale, svazek obcí, jehož je město Proseč 

zakladatelem a členem. Oba subjekty se budou finančně podílet na zpracování studie, město se 

může finančně podílet prostřednictvím mimořádného členského příspěvku, což bude záležet na 

dalším rozhodnutí valné hromady DSO. Jedná se o jedinou a asi i poslední příležitost dovedení 



železnice do Proseče, a to v souvislosti s projektem zrychlení na trati Pardubice – Hlinsko a Žďárec 

u Skutče – Polička – Svitavy, kterou aktuálně zpracovává firma SUDOP Praha pro Správu železnic. 

Příležitostí je i možnost financování zrychlení přeložky trati z evropských fondů z prostředků 

programového období 2021 – 2027, které jsou také určeny na rozvoj regionální železniční dopravy. 

Radní vyjádřili za město Proseč podporu projektu přeložky, protože při možné realizaci projektu 

může mít naše město další způsob řešení regionální dopravy a dopravního spojení s jinými městy, a 

to pro nejen pro turisty a návštěvníky našeho města, ale hlavně pro naše občany. 

 

Rada Města  

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

14. Cenová nabídka na studii gastronomického provozu (RM/338/2022) 

Starosta předložil členům rady města cenovou nabídku na zpracování projektové studie 

gastronomického provozu pro získání dotace. Radní s nabídkou souhlasí.  

 

Rada Města   

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

15. Poděkování za přízeň (RM/339/2022) 

Starosta předložil členům rady města poděkování zástupců SMS ČR za podporu společného postupu 

v rámci zachování stavebních úřadů na obcích I. typu. Stavební úřad v Proseči měl být původně 

zrušen, dle aktuálního vývoje však bude zachován na stejném místě a ve stejném rozsahu pro 

všechny občany města a celý správní obvod. Radní ocenili vstřícný přístup vlády, který jednoznačně 

může našim občanům pomoci, a to i v návaznosti na připravovanou velkou výstavbu rodinných 

domů v Proseči (lokality Vyhlídka, Čechalova a další individuální výstavba). 

 



Rada Města  

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

16. Cenová nabídka na akci „Půdní vestavba MŠ Proseč“ (RM/340/2022) 

Starosta předložil členům rady města cenovou nabídku na projekční práce v souvislostí s realizací 

záměru modernizace mateřské školy v Proseči, jehož cílem je také rozšíření kapacity školky a změna 

vytápění objektu. Radní nesouhlasí s předloženou cenovou nabídku, berou ji pouze na vědomí a 

pověřují starostu a místostarostu dalším jednáním s projekční firmou s cílem snížení ceny za 

projekční práce minimálně o 30 %. 

 

Rada Města  

bere 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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

17. Umístění stavby (RM/341/2022) 

Starosta informoval členy rady města, že v souvislosti s realizací akce společnosti ČEZ Distribuce 

došlo k zásahu do pozemku p.č. 1863/4 k.ú. Proseč u Skutče, v tomto případě se jedná pouze o 

souhlas města s umístěním stavby expost na pozemku a souhlasem města s uzavřením smlouvy o 

zřízením věcného břemene, která bude zahrnovat i tento dotčený pozemek. Radní souhlasí. 

 

Rada Města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 



18. Přijetí dotace na akci „Proseč – rekonstrukce pomníku obětem světových 

válek“ (RM/342/2022) 

Starosta informoval členy rady města, že město obdrželo dotaci z Ministerstva obrany na opravu 

pomníku obětem válek v České Rybné. Akci je nutné zrealizovat do konce roku 2023. Radní souhlasí 

s přijetím dotace a pověřili starostu zajištěním cenových nabídek od 3 zhotovitelů v rámci 

poptávkového řízení. 

 

Rada Města  

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

19. Cenová nabídka na nákup účetního programu Pohoda Premium 

(RM/343/2022) 

Starosta informoval členy rady města, že v souvislosti s řešením účetnictví vlastních společností 

s ručením omezeným od roku 2023 bude nutné pořídit vhodný účetní software. Na základě 

komunikace s novou paní účetní byl zvolen účetní program Pohoda v cloudovém řešení, aby 

umožňoval vzdálený přístup k účetnictví a datům. Navržené řešení obsahuje první instalaci a poté 

měsíční platby za provoz systému. Radní s návrhem řešení souhlasí. 

 

Rada Města   

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

 



20. Cenová nabídka na pronájem virtuálního serveru k systému Pohoda 

(RM/344/2022) 

Rada Města  

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

21. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene o umístění stavby 

(RM/345/2022) 

Starosta předložil členům rady města žádosti o uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení 

věcných břemen a dohod o umístění staveb se společností ČEZ Distribuce. Všechny žádosti byly 

prověřeny s doporučením k jejich uzavření. 

 

Rada Města   

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

22. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby (RM/346/2022) 

Rada Města   

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 



23. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby (RM/347/2022) 

Rada Města   

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

24. Informace projektanta k akci „Proseč – oprava cesty v obecním lese“ 

(RM/348/2022) 

Starosta předložil členům rady města informace od projektanta k investiční akci „Oprava cesty 

v obecním lese“, informace zahrnují aktuální stav, předpokládané náklady a možnou etapizaci. 

 

Rada Města  

bere na vědomí  

informace projektanta k akci „Proseč – oprava cesty v obecním lese“. (prováděcí rozpočet a 

prováděcí dokumentace jsou přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

25. Informaci o navýšení ceny na zajištění svozu, třídění, recyklace a odstranění 

komunálního odpadu (RM/349/2022) 

Starosta informoval členy rady města o sdělení Technických služeb Hlinsko týkající se navýšení cen 

za likvidaci odpadů v roce 2023. V návaznosti na tuto informaci bude nutné připravit řešení 

navýšení místního poplatku za likvidaci odpadů pro občany a majitele nemovitostí. Radní pověřili 

starostu přípravou podkladů pro jednání zastupitelstva. 

 

Rada Města  

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 



26. Cenová nabídka na akci řešení využití 4.NP ZŠ (RM/350/2022) 

Starosta předložil členům rady města cenovou nabídku od firmy BKN na projekční práce využití 

4.NP v přístavbě základní školy. Radní se shodli na společném řešení a využití, protože všichni se 

byli společně s projektanty na místě podívat, považují navržené řešení za nejlepší možné. Využití by 

bylo pro volnočasové aktivity školy, ale i pro veřejnost (jóga, cvičení pro ženy, jumping apod.). 

Objednávkou nebo podpisem smlouvy o dílo byl pověřen starosta. 

 

Rada Města   

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

27. Cenová nabídka na akci „SO 401 B – osvětlení vjezdové brány – Proseč – na 

silnici II/357 – ul. Pasecká – Proseč“ (RM/351/2022) 

Starosta předložil členům rady města cenovou nabídku od firmy DKV elektro na instalaci osvětlení 

vjezdové brány na silnici II/357. Radní Pešková sdělila, že je ve střetu zájmů a u tohoto bodu se 

zdrží diskuze a hlasování. Starosta doplnil, že Pardubický kraj uhradil téměř všechny náklady 

spojené s výstavbou vjezdové brány a autobusové zastávky v lokalitě Vyhlídka. Dle předchozí 

domluvy by mělo město uhradit pouze náklady spojené s nasvícením vjezdové brány, protože je 

osvětlení napojeno na veřejné osvětlení v majetku města. Starosta proto zajistil cenovou nabídku od 

firmy DKV elektro, která se stará o veřejné osvětlení města. Podkladem pro cenovou nabídku byl 

slepý rozpočet projektu zpracovaného Ing. Jiřím Polanským, Ph.D., na základě porovnání cen bylo 

konstatováno, že je cenová nabídka srovnatelná a akceptovatelná. Objednávkou nebo podpisem 

smlouvy o dílo byl pověřen starosta. 

 

Rada Města   

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) 

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

 



28. Žádost o dotaci (RM/352/2022) 

Starosta předložil členům rady města návrh na podání žádosti o dotaci na Pardubický kraj na akci 

rozšíření vodovodu v České Rybné. Jedná se o akci, která byla připravována od roku 2019 a na akci 

je již zpracovaný projekt a vydáno platné stavební povolení. Radní s podáním žádosti o dotaci 

souhlasí. 

 

Rada Města  

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

29. Zřízení kulturní komise a zvolení členů (RM/353/2022) 

Starosta předložil členům rady města návrh na zřízení kulturní komise jako poradního orgánu rady 

města. Komise fungovala velmi dobře v předchozím období 2018 až 2022. Starosta předložil radě 

návrh na předsedu a členy komise. Radní se zřízením a jmenováním předsedy a členů souhlasí bez 

výhrad. 

 

Rada Města   

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)  

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

30. Zápis z kulturní komise (RM/354/2022) 

Rada Města   

bere na vědomí  

zápis ze schůze Kulturní komise ze dne 14. 11. 2022 (zápis je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 



V Proseči dne 14. 11. 2022 

starosta města: …………………………… 

 

Ověřovatel zápisu: 

místostarosta:  …………………………… 




