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ZÁPIS č. 1/2023 

z 1. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, 

konaného 30. ledna 2023 v 16:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu 

Proseč 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

1. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2023 proběhlo v pondělí 30. ledna 2023 od 16:30 

hodin do 18:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu. Jednání zahájil a řídil starosta Ing. 

Jan Macháček. Zasedání Zastupitelstva města Proseč bylo řádně svoláno v souladu se zákonem 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a informace o konání veřejného 

zasedání byla řádně zveřejněna na úřední desce včetně elektronického vzdáleného přístupu. 

Přítomno je 13 zastupitelů, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné, je přítomna nadpoloviční 

většina z 15členného zastupitelstva.  

 

Program: 

1. Volba ověřovatele a zapisovatele zápisu 

2. Schválení programu 

3. Zápis z Finančního výboru 

4. Návrh rozpočtu města na rok 2023 

5. Plnění rozpočtu města za rok 2022 

6. Čerpání Sociálního fondu města v roce 2022 

7. Rozpočet Sociálního fondu města na rok 2023 

8. Čerpání Fondu rozvoje bydlení v roce 2022 

9. Střednědobý výhled rozpočtu města Proseč do roku 2026 

10. Přehled úvěrů a závazků města k 31. 12. 2022 

11. Zpráva o uplatňování ÚP Proseč včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č. 3 ÚP 

12. Přijetí věcného daru 

13. Pozemky 
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Starosta přivítal všechny přítomné zastupitelé a konstatoval, že je na jednání přítomno 13 

zastupitelů z 15, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Omluven Mgr.A. Marek Rejent a 

pozdější příchod oznámil Jaroslav Šlégr. 

 

1. Volba ověřovatele a zapisovatele zápisu (ZM/1/2023) 

Starosta navrhl ověřovatele zápisu Marii Doležalovou a Ing. Helenu Skálovou a určil 

zapisovatele Zuzanu Hromádkovou. 

 

Zastupitelstvo města  

schvaluje  

ověřovatele zápisu Marii Doležalovou a Ing. Helenu Skálovou a zapisovatele Zuzanu 

Hromádkovou. 

Pro: 13, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

2. Schválení programu (ZM/2/2023) 

Starosta informoval zastupitele o přidání některých bodů programu. Následně starosta dal 

prostor zastupitelům k doplnění programu a poté vyzval zastupitele k jeho schválení. 

 

Zastupitelstvo města  

schvaluje  

přednesený program zasedání. 

Pro: 13, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

3. Zápis z Finančního výboru (ZM/3/2023) 

Starosta představil zápis ze zasedání finančního výboru, které se konalo ve středu 25. 1. 2023 

a poznamenal, že se bude k jednotlivým usnesením FV v průběhu jednání zastupitelstva vracet. 

 

Zastupitelstvo města  

bere na vědomí 

zápis z Finančního výboru č. 2 ze dne 25. 1. 2023. (zápis je přílohou zápisu) 

Pro: 13, Zdržel se: 0, Proti: 0 
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4. Návrh rozpočtu města na rok 2023 (ZM/4/2023) 

Starosta představil zastupitelům návrh rozpočtu města Proseč na rok 2023. Návrh rozpočtu 

města byl před projednáváním řádně vyvěšen na úřední desce a projednán radou města a 

finančním výborem. Starosta informoval zastupitele, že od zveřejnění do jednání zastupitelstva 

byl rozpočet ještě více upřesněn, v rámci upřesnění došlo k navýšení příjmů a výdajů o 0,5 mil. 

Kč (jedná se především o vyúčtování nákladů spojených s bytovým hospodářstvím). Starosta 

detailně představil jednotlivé položky rozpočtu, investiční akce a již schválené dotace, dále 

starosta odpovídal na některé dotazy přítomných zastupitelů, poté diskuzi ukončil a požádal 

zastupitele o hlasování. 

 

Zastupitelstvo města  

schvaluje  

rozpočet města Proseč na rok 2023 v příjmech po konsolidaci 81.939.300,- Kč, ve výdajích po 

konsolidaci 65.053.000,- Kč, financování: splátky úvěrů ve výši 25.255.300,- Kč, rozpočet je 

sestaven jako přebytkový. (rozpočet je přílohou zápisu) 

Pro: 13, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

5. Plnění rozpočtu města za rok 2022 (ZM/5/2023) 

Starosta předložil a okomentoval zastupitelům plnění rozpočtu města Proseč k 31. 12. 2022. 

 

Zastupitelstvo města  

bere na vědomí  

plnění rozpočtu města k 31. 12. 2022 v příjmech po konsolidaci 76.251.116,81 Kč, ve výdajích 

po konsolidaci 106.118.870,72 Kč. (výkaz je přílohou zápisu) 

Pro: 13, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

6. Čerpání Sociálního fondu města v roce 2022 (ZM/5/2023) 

Město zřídilo pro své zaměstnance sociální fond, který se řídí vlastní směrnicí. Dříve se využíval 

například také pro úhradu stravenek pro zaměstnance. ZM schválilo na rok 2022 částku 

160.000,- Kč, z níž bylo vyčerpalo 41.600,- Kč. Starosta informoval, že se nevyčerpaný zůstatek 

fondu vždy převádí zpět do rozpočtu města a každý rok se sociální fond vytváří znovu díky vyšší 

přehlednosti a transparentnosti. Následně starosta informoval, že rozpočet sociálního fondu je 

pro rok 2023 ve stejné výši jako v roce 2022. 
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Zastupitelstvo města  

bere na vědomí  

čerpání Sociálního fondu města v roce 2022. (čerpání je přílohou zápisu) 

Pro: 13, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

7. Rozpočet Sociálního fondu města na rok 2023 (ZM/7/2023) 

Zastupitelstvo města  

schvaluje  

rozpočet Sociálního fondu města na rok 2023. (rozpočet je přílohou zápisu) 

Pro: 13, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

➢ Zastupitel Jaroslav Šlégr vstupuje do zasedací místnosti, na jednání je přítomno 14 

zastupitelů z 15, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.  

 

8. Čerpání Fondu rozvoje bydlení v roce 2022 (ZM/8/2023) 

Starosta informoval zastupitele, že v roce 2022 nebyly z fondu poskytnuty žádné půjčky. 

Poskytnutí nových půjček občanům může být předmětem následných rozhodnutí rady města. K 

31. 12. 2022 byl zůstatek účtu FRB 128.317,95 Kč. 

 

Zastupitelstvo města  

bere na vědomí  

čerpání Fondu rozvoje bydlení v roce 2022. (čerpání je přílohou zápisu) 

Pro: 14, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

9. Střednědobý výhled rozpočtu města Proseč do roku 2026 (ZM/9/2023) 

Starosta představil střednědobý výhled rozpočtu města do roku 2026. Jedná se o materiál, který 

každoročně dle zákona schvaluje zastupitelstvo města. Výhled je predikcí budoucích příjmů a 

výdajů města v následujících letech. 

 

Zastupitelstvo města  

schvaluje  

střednědobý výhled rozpočtu města Proseč do roku 2026. (výhled je přílohou zápisu) 

Pro: 14, Zdržel se: 0, Proti: 0 
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10. Přehled úvěrů a závazků města k 31. 12. 2022 (ZM/10/2023) 

Starosta představil jednotlivé úvěry a závazky. 

 

Zastupitelstvo města  

bere na vědomí  

přehled úvěrů a závazků města k 31. 12. 2022. (přehled je přílohou zápisu) 

Pro: 14, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

11. Zpráva o uplatňování ÚP Proseč včetně pokynů pro zpracování návrhu 

změny č. 3 ÚP (ZM/11/2023) 

Starosta informoval, že na základě rozhodnutí ZM bylo v roce 2019 zahájeno pořizování změny 

č. 3 ÚP Proseč, vzhledem ke Covid období a vysoké zaneprázdněnosti zaměstnanců 

pořizovatele (MěÚ Chrudim) došlo ke značnému zpoždění při pořizování. Změna č. 3 obsahuje 

kromě požadavků města také cca 30 žádostí vlastníků pozemků na území města Proseč, kteří se 

budou finančně podílet na nákladech spojených se zpracováním změny č. 3. 

 

Zastupitelstvo města  

schvaluje  

zprávu o uplatňování ÚP Proseč včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č. 3 ÚP. (zpráva 

je přílohou zápisu) 

Pro: 14, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

12. Přijetí věcného daru (ZM/12/2023) 

Starosta informoval zastupitele, že město získalo v minulosti darem od Českobratrské církve 

evangelické v Proseči kulturní památku Starou evangelickou školu čp. 7, v současné době je 

zde nabídka Českobratrské církve evangelické v Proseči na bezúplatný převod formou daru na 

město také lidového malovaného nábytku z 19 století, který se nachází v tomto objektu a nebyl 

předmětem původní darovací smlouvy na nemovitost. Jedná se o dvě malované truhly a dvě 

malované skříně, které jsou bohužel ve špatném stavu, tento lidový nábytek je původním 

vybavením Evangelické školy. Město má možnost získat dotace na restaurování. 
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Zastupitelstvo města  

schvaluje  

přijetí věcného daru (kulturní předměty) od Farního sboru Českobratrské církve evangelické v 

Proseči u Skutče (IČ 60103281) pro město Proseč. Jedná se o 2 ks malovaná skříň a 2 ks 

malovaná truhla dle přílohy v ceně stanovené kvalifikovaným odhadem. Podpisem darovací 

smlouvy je pověřen starosta. (informace jsou přílohou zápisu) 

Pro: 14, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

13. Pozemky 

Starosta informoval zastupitele, že se jedná o zrušení a následné schválení usnesení o odkup 

stejného pozemku, kde se změnila pouze jeho cena. Nová cena je stanovena na základě 

znaleckého posudku, který bude použit také pro prodej pozemku . 

 

ZM/13/2023  

Zastupitelstvo města  

ruší  

usnesení č. ZM/129/2022 ze zasedání zastupitelstva města Proseč č. 4/2022 ze dne 7. září 2022, 

z důvodu změny ceny odkupovaného pozemku. 

Pro: 14, Zdržel se: 0, Proti: 0 

ZM/129/2022 

ZM schvaluje odkup pozemku dle nového GP č. 159-188/2011 p. č. 24/4 o výměře 43 m2 od 

 za cenu 50,- Kč/m2. Poplatek do 

katastru nemovitostí hradí strany rovným dílem a náklady za vyhotovení geometrického plánu 

hradí město Proseč. Podpisem smlouvy je pověřen starosta. 

 

ZM/14/2023 

Zastupitelstvo města  

ZM schvaluje  

odkup pozemku dle nového GP č. 159-188/2011 p. č. 24/4 o výměře 43 m2 od 

 za cenu 250,- Kč/m2 (cena byla stanovena na základě 

znaleckého posudku). Poplatek do katastru nemovitostí hradí strany rovným dílem a náklady 

za vyhotovení geometrického plánu hradí město Proseč. Podpisem smlouvy je pověřen starosta. 

Pro: 14, Zdržel se: 0, Proti: 0 
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V Proseči dne 30. 1. 2023 

 

 

starosta města   ……………………………………………. 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Marie Doležalová   …………………………………………… 

 

 

Ing. Helena Skálová   …………………………………………… 




