
Zápis č. 23/2022 

Ze schůze RADY MĚSTA PROSEČ, 

konané 15. prosince 2022 v 15:00 hodin v kanceláři starosty města 

 

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

Josef Soukal, DiS. 

 

23. schůze Rady města Proseč v roce 2022 proběhla v době od 15:00 hodin do 16:00 hodin.  

Program         

1. Organizační záležitosti 

2. Inspekční kontrola 

3. Odměna za vedení příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 

4. Výsledek kontroly nahrazující interní audit 

5. Přijetí dotace na akci „Rozšíření vodovodu v Proseči – místní část Česká Rybná“ 

6. Cenová nabídka 

7. Cenová nabídka na dotační management 

8. Cenová nabídka od firmy INSTAV Hlinsko a.s. 

9. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 

10. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 

11. Přijetí finančního daru 

12. Souhlas s umístěním a provedením stavby „Silnice III/3542 Miřetín“ 

13. Pronájem nebytového prostoru 

14. Odkoupení části pozemku 

15. Přijetí účelové neinvestiční dotace 

16. Podání žádosti o dotaci 

17. Podání žádosti o dotaci 

18. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Lokalita Čechalova“ 

19. Žádost o změnu odpisového plánu 

 

 

 



 

1. Organizační záležitosti 

Předložený program 23. schůze Rady města Proseč konané dne 15. prosince 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. Inspekční kontrola (RM/369/2022) 

Starosta předložil členům rady města inspekční zprávu České školní inspekce z kontroly příspěvkové 

organizace Základní škola a mateřská škola Proseč, kterou provedli ve dnech od 20. do 25. října 

2023 pracovníci České školní inspekce, Pardubický inspektorát. Inspekční zpráva je velmi pozitivní, 

je velmi kladně hodnoceno materiální zázemí školy, kterou zajišťuje dlouhodobě zřizovatel (město 

Proseč) a především je kladně hodnoceno vytváření dobrého pracovní prostředí základní školy, 

práce s kolektivem, pedagogický i provozní personál a další věci, které jsou nyní již plně 

v kompetenci současné ředitelky školy. Radní a současná ředitelka školy Mgr. Pešková zmínila 

určité rezervy v mateřské škole, které jsou ve zprávě také uvedeny a slíbila, že už se pracuje na 

zlepšení uvedených zjištění. Zbývající radní se shodli, že změna vedení školy se velmi pozitivně 

projevila ve stabilizaci pracovního prostředí a defacto „záchraně“ školství v Proseči, což nyní 

nepřímo svými závěry potvrdila i Česká školní inspekce.   

 

Rada města  

bere na vědomí  

protokol o výsledku inspekční kontroly na místě příspěvkové organizace Základní škola a mateřská 

škola Proseč, kterou provedla Česká školní inspekce ve dnech 20., 24. a 25. 10. 2022 ve smyslu 

§174 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. (protokol je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

3. Odměna za vedení příspěvkové organizace ZŠ a MŠ (RM/370/2022) 

Místostarosta navrhl členům rady města v souvislosti s výstupy České školní inspekce, která velmi 

kladně hodnotí manažerskou práci a činnost ředitelky školy, schválení odměny pro ředitelku školy. 

Ředitelka školy se následně omluvila, nahlásila střet zájmu a sdělila, že se k tomuto bodu nebude 

vyjadřovat, ani o něm hlasovat. Zbývající radní se po krátké diskuzi shodli na návrhu udělení 

odměny ředitelce školy ve výši .  



Rada Města 

schvaluje  

odměnu za vedení příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Proseč pro ředitelku 

Mgr. Romanu Peškovou ve výši  a bere na vědomí, že odměna bude vyplacena z 

prostředků státního rozpočtu přerozdělovaných Pardubickým krajem, nikoliv z finančních 

prostředků, které poskytuje zřizovatel (město) na činnost a provoz příspěvkové organizace a ve 

stejném období budou vyplaceny také odměny pedagogickým a provozním pracovníkům 

příspěvkové organizace. 

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

 

4. Výsledek kontroly nahrazující interní audit (RM/371/2022) 

Starosta předložil členům rady města zápis z kontroly, která nahrazuje interní audit, provedené 

v rámci města Proseč. Během kontroly nebyly zjištěny žádné závady, ani rizika. Kontrolovány byly 

finanční operace, rozpočet, rozpočtová opatření, veřejné zakázky a uzavřené smlouvy. Radní 

pochvalně ocenili práci starosty a místostarosty v tomto případě, protože kontrola byla provedena 

s výstupem – bez závad. 

 

Rada města  

bere na vědomí  

zápis o výsledku kontroly provedené ve dnech 4. 10. – 8. 10. 2022 nahrazující interní audit v 

souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., v platném znění, a vyhlášky č. 416/2004 Sb., v platném znění, 

dále ve smyslu zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád a dalšími právními normami za účasti 

vedoucího kontroly, starosty města Proseč, Ing. Jana Macháčka. (zápis je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0  

 

5. Přijetí dotace na akci „Rozšíření vodovodu v Proseči – místní část Česká 

Rybná“ (RM/372/2022) 

Starosta informoval členy rady města, že Pardubický kraj schválil na základě žádosti města udělení 

dotace ve výši 1 mi. Kč na akci „Rozšíření vodovodu v Proseči – místní část Česká Rybná“ 

Rada města  

schvaluje  

přijetí individuální dotace ve výši 1.000.000 Kč na akci „Rozšíření vodovodu v Proseči – místní 

část Česká Rybná“, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0  



6. Cenová nabídka (RM/373/2022) 

Starosta předložil členům rady města v souvislosti s přípravou projektu „Zvýšení energetické 

účinnosti gastroprovozu v ZŠ Proseč“ cenové nabídky na zpracování studie a také na dotační 

management a administraci akce. Jedná se o projekt, který město plánuje kofinancovat z fondů EU 

– OPŽP. Předmětem by měla být výměna všech spotřebičů včetně vzduchotechniky. 

 

Rada města  

schvaluje  

aktualizovanou cenovou nabídku na zpracování studie „Zvýšení energetické účinnosti 

gastroprovozu v ZŠ Proseč“ od firmy Gastroprojekce s.r.o. (IČ 08043248), objednávkou nebo 

podpisem smlouvy je pověřen starosta. (nabídka je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0  

 

7. Cenová nabídka na dotační management (RM/374/2022) 

Rada města 

schvaluje  

cenovou nabídku na dotační management a administraci akce „Gastro vybavení do školní jídelny 

ZŠ Proseč“ od Ing. Davida Plíštila, Ph.D. (IČ 66992354), podpisem smlouvy je pověřen starosta. 

(návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0  

 

8. Cenová nabídka od firmy INSTAV Hlinsko a.s. (RM/375/2022) 

Starosta předložil členům rady města cenovou nabídku na dokončení zpevněných ploch u 

spolkového domu čp. 137, předmětem základní cenové nabídky je také oplocení. Radní Soukal 

navrhl odebrat celý plot z plnění a rozhodnutí, zda bude plot a jakým způsobem realizován bude 

předmětem další diskuze. Radní s tímto návrhem řešení souhlasí. 

 

Rada města  

schvaluje  

cenovou nabídku na akci „Proseč – parkovací stání + chodník u č.p. 137 – 

II. etapa“ ve verzi bez plotu od firmy INSTAV Hlinsko a.s. (IČ 25284959), podpisem smlouvy o 

dílo je pověřen starosta. (cenová nabídka je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0  

 



9. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby (RM/376/2022) 

Starosta předložil členům rady města smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ 

Distribuce. Radní s předloženým návrhem smluv včetně navržených cen souhlasí. 

 

Rada města  

schvaluje  

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-

2022453/VB/01, Proseč u Sk., Borka, pč. 1277/1,2, chaty-knn, 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  

 

10. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby (RM/377/2022) 

Rada města  

schvaluje  

souhlas s umístěním stavby a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o 

umístění stavby č. ČEZd_SoBS VB 54411/IV-12-2025308/CR Proseč parc. č. 1847/1 knn, 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  

 

11. Přijetí finančního daru (RM/378/2022) 

Starosta předložil členům rady města žádost příspěvkové organizace o schválení finančního daru, 

radní souhlasí bez dalších připomínek. 

Rada města  

schvaluje  

přijetí finančního daru ve výši 4.000,- Kč na úhradu nákladů spojených s tiskem listopadového a 

prosincového čísla časopisu ŠOTEK 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: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0  



12. Souhlas s umístěním a provedením stavby „Silnice III/3542 Miřetín“ 

(RM/379/2022) 

Starosta a místostarosta předložili členům rady města návrh řešení připravovaného projektu 

Pardubickým krajem „Silnice III/3542 Miřetín“ jehož předmětem je rekonstrukce kompletní 

komunikace v intravilánu místní části Miřetín. Město se zavázalo v rámci urychlení přípravy jednat 

s vlastníky dotčených pozemků. Radní souhlasí s předloženým řešením a pověřují starostu, 

místostarostu a radního Soukala dalším jednáním. 

 

Rada města 

schvaluje  

souhlas s umístěním a provedením stavby „Silnice III/3542 Miřetín“ na základě projektové 

dokumentace zpracované firmou INDESIGN s.r.o. (IČ 26876035). (žádost a situace jsou přílohou 

zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0  

 

13. Pronájem nebytového prostoru (RM/380/2022) 

Starosta předložil členům rady města žádost  o pronájem nebytových prostor v 1.PP 

na adrese Borská 125, Proseč. Jedná se o prostor, kde byla ke konci roku 2022 ukončena nájemní 

smlouva s předchozím nájemníkem. Starosta navrhuje záměr zveřejnit a následně ho projednat, 

v případě, že bude vyhověno žadateli navrhuje stanovit jasná pravidla využívání prostor a také čas 

pronájmu omezit na krátký časový úsek (1 rok). Město má záměr tento objekt v následujících letech 

rekonstruovat a také provést opatření proti zvýšené vlhkosti sklepních prostor. 

 

Rada města 

schvaluje  

zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru v 1.PP na adrese Borská 125, 539 44 Proseč, na 

základě předložené žádosti, na úřední desce. (žádost je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0  

 

 

14. Odkoupení části pozemku (RM/381/2022) 

Starosta předložil členům rady města záměr dořešení majetkoprávního narovnání pozemků v k.ú. 

Paseky u Proseče. Záležitost byla projednávána již v zastupitelstvu a nyní se jedná o navazující 

řešení, které bylo již předjednáno a nyní musí být v rámci orgánů města dořešeno.  



Rada města 

schvaluje  

zveřejnění záměru odkoupení části pozemku p.č. 1554/21 v k.ú. Paseky u Proseče dle nového GP 

č. 282-203/2022, na základě žádosti žadatele, na úřední desce. (žádost je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0  

 

15. Přijetí účelové neinvestiční dotace (RM/382/2022) 

Starosta předložil členům rady města informaci, že město obdrželo od Ministerstva vnitra dotaci na 

zajištění akceschopnosti jednotky JPO III, součástí kompenzace je i částečná úhrada nákladů 

spojená se zásahem v Hřensku v srpnu 2022. 

 

Rada města 

schvaluje  

přijetí účelové neinvestiční dotace Ministerstva vnitra prostřednictvím Pardubického kraje z 

rozpočtu MV-GŘ HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2022 ve výši 

160.518 Kč. (avízo o změně rozpočtu a rozhodnutí jsou přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

16. Podání žádosti o dotaci (RM/383/2022) 

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

předmětem žádosti je pořízení věcného vybavení pro členy JPO V SDH Záboří – Proseč. Z dotace 

by mělo být pořízeno 5 ks jednovrstvých zásahových obleků včetně obuvi. Radní s podáním žádosti 

souhlasí. 

 

Rada města 

schvaluje  

podání žádosti o poskytnutí programové účelové dotace z rozpočtu Pardubického kraje na požární 

techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky sborů dobrovolných hasičů obce na rok 

2023. (výzva je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

 



17. Podání žádosti o dotaci (RM/384/2022) 

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

„Sociální zázemí v místní části Česká Rybná“. Předmětem žádosti je vytvoření sociálního zázemí u 

hřiště z čekárny v České Rybné. Na akci je připravený projekt a již vydané platné stavební povolení. 

V roce 2021 byl projekt zahájen realizací vodovodní přípojky, projekt má podpořit rozvoj 

spolkového života v místní části. Radní s podáním žádosti souhlasí. 

 

Rada města 

schvaluje  

podání žádosti o poskytnutí dotace z programu Obnova venkova 2023+ z rozpočtu Pardubického 

kraje v dotačním titulu 1: Obnova, údržba a pořízení obecného majetku v užívání obce na akci 

„Sociální zázemí v místní části Česká Rybná“, podáním žádosti je pověřen starosta. (výzva je 

přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

18. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Lokalita Čechalova“ (RM/385/2022) 

Na základě skutečně provedených prací došlo u akce „Proseč – ul. Čechalova a Ke koupališti: 

Technická infrastruktura pro RD“ k realizaci méněprací a tím ke snížení celkové ceny díla. 

Předmětem dodatku č. 1 je úprava celkové ceny díla (snížení ceny), tato skutečnost se musí řešit 

dodatkem ke smlouvě o dílo, další ustanovení smlouvy se nemění.  

Rada města 

schvaluje  

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Proseč – ul. Čechalova a Ke koupališti: Technická 

infrastruktura pro RD“ se zhotovitelem PP-GROUP.cz s. r. o. (IČ 28829913), předmětem dodatku 

je snížení celkové ceny dle skutečně provedených prací, podpisem dodatku je pověřen starosta. 

(dodatek je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

 

 

 



19. Žádost o změnu odpisového plánu (RM/386/2022) 

Radní Pešková předložila žádost o změnu odpisového plánu, jedná se o pořízení serveru a čistícího 

stroje v průběhu roku. Radní se změnou souhlasí bez výhrad. 

 

RM schvaluje žádost o změnu odpisového plánu ZŠ a MŠ Proseč. Předmětem žádosti je server 

DELL PE T350 8X3,5 v celkové pořizovací ceně 168 254,08 Kč a čistícího stroje BR 40/10 C Adv. 

v pořizovací ceně 66 973,50 Kč. (žádosti jsou přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

V Proseči dne 15. 12. 2022 

 

starosta města: …………………………… 

 

Ověřovatel zápisu: 

místostarosta:  …………………………… 




