
USNESENÍ č. 1/2023 

Ze schůze RADY MĚSTA PROSEČ, 

konané 13. ledna 2023 v 8:00 hodin v kanceláři starosty města 

 

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

Josef Soukal, DiS. 

 

 

RM/1/2023 

RM schvaluje návrh rozpočtu města Proseč na rok 2023 a předkládá ho k projednání 

finančnímu výboru a zastupitelstvu města. (návrh rozpočtu města je přílohou zápisu) 

 

RM/2/2023 

RM schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace ze Státního programu na podporu úspor 

energie – EFEKT III. z Pardubického kraje ve výši 400.000 Kč. (avízo o změně rozpočtu je 

přílohou zápisu) 

 

RM/3/2023 

RM schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace ze Státního programu na podporu úspor 

energie – EFEKT z Pardubického kraje ve výši 500.000 Kč. (avízo o změně rozpočtu je 

přílohou zápisu) 

 

RM/4/2023 

RM schvaluje přijetí účelové investiční dotace z rozpočtu Pardubického kraje na akci 

„Rozšíření vodovodu v Proseči – místní část České Rybná“ ve výši 1.000.000 Kč. (avízo o 

změně rozpočtu je přílohou zápisu) 

 

RM/5/2023 

RM schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Ministerstva vnitra 

prostřednictvím Pardubického kraje na úhradu výdajů spojených s činností jednotek sborů 

dobrovolných hasičů obcí Pardubického kraje ve výši 160.518 Kč. (avízo včetně rozhodnutí 

jsou přílohou zápisu)  



 

RM/6/2023 

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 9/RM/2022. (návrh rozpočtového opatření je přílohou 

zápisu) 

 

RM/7/2023 

RM schvaluje smlouvu číslo OKT/000056/2023/SPS o poskytování služby – zasílání 

varovných a výstražných zpráv prostřednictvím SMS zpráv z Města Chrudim se sídlem 

Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim (IČ 00270211), podpisem smlouvy je pověřen starosta. 

(návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

 

RM/8/2023 

RM bere na vědomí žádosti o pronájem uvolněných nebytových prostor na adrese Borská 125, 

Proseč, dalším jednáním se zájemci jsou pověřeni starosta a místostarosta. (žádosti jsou 

přílohou zápisu) 

 

RM/9/2023 

RM schvaluje cenovou nabídku od Břetislava Vindyše (IČ 72934883) na dodávku a montáž 

kuchyňské linky za cenu 18.600 Kč s DPH do skautské klubovny ve Spolkovém domě, dalším 

jednáním a objednávkou je pověřen místostarosta. (cenová nabídka je přílohou zápisu) 

 

RM/10/2023 

RM schvaluje aktualizaci ceníku pronájmu Městské sportovní haly Proseč s účinností od 

1. 2. 2023. (ceník je přílohou zápisu) 

 

RM/11/2023 

RM schvaluje cenovou nabídku na zpracování Územního plánu města Proseč změny č. 3 od 

firmy Atelier A.VE zastoupené Ing. arch. Štěpánem Kočišem (IČ 6509901) se sídlem 

M. Majerové 3, 638 00 Brno, dalším jednáním a podpisem smlouvy je pověřen starosta. (cenová 

nabídka je přílohou zápisu) 

 

 

 

 



RM/12/2023 

RM schvaluje smlouvu o výkonu umělecké činnosti s Agentura Nordproduction – Petr Mácha 

(IČ 66637643) se sídlem Na Průhoně 5674, Chomutov 430 03, na divadelní představení „Příběh 

jednoho hradu“ ve výši 49.000 Kč. Podpisem smlouvy je pověřen starosta. (návrh smlouvy je 

přílohou zápisu) 

 

RM/13/2023 

RM schvaluje smlouvu č. 15/2023 s DOCELA VELKÉ DIVADLO, o.p.s. (IČ 70856656) se 

sídlem ul. Rooseveltova 279, Litvínov 436 01 na divadelní představení ve výši 48.000 Kč. A 

schvaluje smlouvu č. 01/2023 na splnění technických požadavků dle platných norem se 

společností Scéna, z.s. (IČ 22884483) se sídlem ul. Pod Širokým vrchem 763, 434 01 Most. 

Podpisem smlouvy je pověřen starosta. (návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

 

RM/14/2023 

RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 690/4 o výměře cca 30 m2 v k. ú. 

Podměstí na základě žádosti  za 

účelem narovnání majetkoprávních vztahů. (žádost o odkup je přílohou zápisu) 

 

RM/15/2023 

RM schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 690/4 o výměře cca 5 m2 v k. ú. 

Podměstí na základě žádosti  

za účelem narovnání majetkoprávních vztahů. (žádost o odkup je přílohou zápisu) 

 

RM/16/2023 

RM schvaluje aktualizaci ceníku za pronájem, energie a služby, který je Přílohou č. 1 

Provozního řádu MSC Sokolovna s účinností od 13. 1. 2023. (ceník je přílohou zápisu) 

 

RM/17/2023 

RM schvaluje přijetí účelové daru ve výši 10.800,- Kč pro rok 2023 na obědové služby v rámci 

charitativního projektu ,,Obědy pro děti“ společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. (IČ 

2431509) pro příspěvkovou organizaci Základní škola a mateřská škola Proseč. (návrh darovací 

smlouvy a žádost jsou přílohou zápisu) 

 

 



RM/18/2023 

RM bere na vědomí cenové nabídky došlé na základě poptávkové řízení na akci „Obnova 

památníku padlých ve světových válkách v České Rybné“ a schvaluje cenově nejvýhodnější 

nabídku od MgA. Petra Rejmana (IČ 73985619), podpisem smlouvy je pověřen starosta. 

(cenové nabídky jsou přílohou zápisu) 

 

RM/19/2023 

RM schvaluje aktualizaci ceníku organizační složky Pečovatelská služba Proseč s účinností od 

1. 2. 2023. (ceník je přílohou zápisu) 

 

RM/20/2023 

RM schvaluje aktualizaci organizačního řádu, pracovního řádu a standardů organizační složky 

města Pečovatelská služba Proseč s účinností od 13. 1. 2023. (aktualizované dokumenty jsou 

přílohou zápisu) 

 

RM/21/2023 

RM schvaluje žádost spolku Lungta o připojení se k akci ,,Vlajka pro Tibet“, která se koná 

10. 3. 2023. (žádost je přílohou zápisu). 

 

RM/22/2023 

RM schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku na infrastrukturu s 

 jako vlastníkem pozemkové parcely č. 1834/19 a 1861/1 vše 

v k.ú. Proseč u Skutče ve výši 71.000,- Kč, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (návrh 

smlouvy je přílohou zápisu) 

 

RM/23/2023 

RM schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku na infrastrukturu s 

 jako vlastníkem pozemkové parcely č. 1849/3, 1834/21 

a 1861/5 vše v k.ú. Proseč u Skutče ve výši 66.000,- Kč, podpisem smlouvy je pověřen starosta. 

(návrh smlouvy je přílohou zápisu) 

 

 

 

 



RM/24/2023 

RM schvaluje změnu řešených objektů v projektu „Zavedení systému hospodaření s energií v 

podobě energetického managementu v městě Proseč“ a pověřuje starostu podáním žádosti o 

změnu objektů v rámci projektu u poskytovatele dotace. (seznam objektů je přílohou zápisu) 

 

 

RM/25/2023 

RM schvaluje Směrnici č. 1/2023 města Proseč pro „Systém managementu hospodaření energií 

města Proseč“ s účinností od 1. 2. 2023 včetně registru legislativních požadavků. (směrnice a 

registr jsou přílohou zápisu) 

 

RM/26/2023 

RM schvaluje dokument „Zásady hospodárného využití energie“, jehož obsahem je přehled 

základních energetických úsporných opatření a zásad chování uživatelů v budovách. (dokument 

je přílohou zápisu) 

 

 

 

V Proseči dne 13. 1. 2023  

 

 

starosta města:  ……………………………………………… 

 

 

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




