
Zápis 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. 

 

1. schůze Rady města Proseč v roce 2023 proběhla v době od 8:00 hodin do 10:00 hodin.  

Program         

1. Organizační záležitosti 

2. Návrh rozpočtu města Proseč na rok 2023 

3. Přijetí dotace MPO – MEK 

4. Přijetí dotace MPO – EnMS 

5. Přijetí dotace Pk – vodovod Česká Rybná 

6. Přijetí dotace MV – akceschopnost JSDH 

7. Rozpočtové opatření č. 9/RM/2022 

8. Smlouva o poskytnutí služby – zasílání varovných a výstražných zpráv 

9. Žádosti o pronájem nebytových prostor v čp. 125 

10. Cenová nabídka na montáž kuchyně do čp. 137 

11. Aktualizace ceníku Městské sportovní haly 

12. Cenová nabídka na zpracování změny č. 3 Územního plánu Proseč 

13. Smlouva o výkonu umělecké činnosti – Příběh jednoho hradu 

14. Smlouva o výkonu umělecké činnosti – Penzion Ponorka 

15. Záměr prodeje části pozemku –  

16. Záměr prodej části pozemku –  

17. Aktualizace ceníku MSC Sokolovna 

18. Přijetí účelového daru pro příspěvkovou organizaci 

19. Vyhodnocení poptávkového řízení na akci „Obnova památníku padlých ve světových 

válkách v České Rybné“ 

20. Aktualizace ceníku Pečovatelské služby Proseč 

21. Aktualizace dokumentů Pečovatelské služby Proseč 

22. Žádost o připojení se k akci „Vlajka pro Tibet“ 



23. Smlouva o poskytnutí příspěvku – Čechalova / 1 

24. Smlouva o poskytnutí příspěvku – Čechalova / 2 

25. Změna objektů v EnMS 

26. Směrnice a registr legislativních požadavků EnMS 

27. Zásady hospodárného využití energie 

 

1. Organizační záležitosti 

Předložený program 1. schůze Rady města Proseč konané dne 13. ledna 2023 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. Návrh rozpočtu města Proseč na rok 2023 (RM/1/2023) 

Starosta předložil členům rady města zveřejněný návrh rozpočtu, který byl v minulosti již 

konzultován a vychází z verze připravené v prosinci roku 2022. Radní s návrhem souhlasí a 

předkládají ho v této podobě k projednání finančnímu výboru a zastupitelstvu města. 

 

Rada města 

schvaluje  

návrh rozpočtu města Proseč na rok 2023 a předkládá ho k projednání finančnímu výboru a 

zastupitelstvu města. (návrh rozpočtu města je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

3. Přijetí dotace MPO - MEK (RM/2/2023) 

Starosta informoval členy rady města, že na základě obdrženého avíza ze dne 21. 12. 2022 byla 

městu Proseč poskytnuta dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši 400 tisíc korun na 

zpracování Místní energetické koncepce města Proseč, nový prodloužený termín dokončení projektu 

je 31. 3. 2023. 

 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 



4. Přijetí dotace MPO - EnMS  (RM/3/2023) 

Starosta informoval členy rady města, že na základě obdrženého avíza ze dne 21. 12. 2022 byla 

městu Proseč poskytnuta dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši 500 tisíc korun na 

zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu, nový prodloužený 

termín dokončení projektu je 31. 3. 2023. 

 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

5. Přijetí dotace Pk – vodovod Česká Rybná (RM/4/2023) 

Starosta informoval členy rady města, že na základě obdrženého avíza ze dne 21. 12. 2022 byla 

městu Proseč poskytnuta dotace z Pardubického kraje ve výši 1 mil korun na akci „Rozšíření 

vodovodu v Proseči – místní část Česká Rybná“. 

 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

6. Přijetí dotace MV – akceschopnost JSDH (RM/5/2023) 

Starosta informoval členy rady města, že na základě obdrženého avíza ze dne 15. 12. 2022 byla 

městu Proseč poskytnuta dotace z Ministerstva vnitra – GŘ HZS ČR ve výši 168. 518 Kč na 

zajištění akceschopnosti jednotky v roce 2022, a to včetně úhrady části nákladů spojených s účastí 

na zásahu v Hřensku. 

 

 

 

 

 



Rada města 

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)  

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

7. Rozpočtové opatření č. 9/RM/2022 (RM/6/2023) 

Starosta předložil členům rady města v souvislosti s předchozím bodem rozpočtové opatření rady 

města č. 9/2022, které řeší zapracování přijaté neinvestiční dotace z MV do rozpočtu města ještě do 

rozpočtu roku 2022. 

 

Rada města 

schvaluje  

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

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

8. Smlouva o poskytnutí služby – zasílání varovných a výstražných zpráv 

(RM/7/2023) 

Starosta předložil členům rady města návrh smlouvy s městem Chrudim, který řeší zasílání 

varovných a výstražných zpráv vedení města – starosta a místostarosta. Jedná se o výjezdy hasičů a 

přítomnost cizích jednotek IZS na území města Proseč. Obdobná smlouva se uzavírá každý rok. 

 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

 



9. Žádosti o pronájem nebytových prostor v čp. 125 (RM/8/2023) 

Starosta informoval členy rady města, že v rámci uvolněných prostor po klubu seniorů v objektu na 

adrese Borská čp. 125 je možné nabídnout nebytové prostory opět pro podnikání. V současné době 

město eviduje již 4 žádosti o pronájem těchto prostor. Místostarosta doplnil, že je nutné prostory 

před pronájmem nejdříve opravit, poté je možné rozhodnout o dalším využití. Místostarosta a radní 

Soukal byli pověřeni prověřením stavu a zajištěním nezbytných oprav pro další pronajímání, 

starosta a místostarosta poté osloví evidované zájemce a budou s nimi dále jednat o podmínkách a 

ceně pronájmu. 

 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

10. Cenová nabídka na montáž kuchyně do čp. 137 (RM/9/2023) 

Místostarosta předložil členům rady města cenovou nabídku na dodávku a montáž kuchyňské linky 

do 3. NP spolkového domu na adrese Borská čp. 137. Tyto prostory město poskytlo k užívání 

místním skautům. Skauti jednali následně se zástupci města a požádali město ještě o doplnění 

kuchyňské linky, kterou využijí pro práci s dětmi a mládeží. Radní s návrhem doplnění kuchyně 

souhlasí, schválili cenovou nabídku a pověřili místostarostu dalším jednáním a objednávkou. 

 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

11. Aktualizace ceníku Městské sportovní haly (RM/10/2023) 

Radní vyhodnotili dosavadní provoz a náklady Městské sportovní haly, které předložil starosta 

města. Radní se shodli na nezbytném zvýšení nájemného s účinností od 1. 2. 2023. V zájmu podpory 

dětí a mládeže se však nemění cena pro tuto skupinu, ale dochází pouze ke zvýšení ceny pro dospělé 

a cizí, a to v rozsahu 10 až 15 %. Radní s návrhem jednohlasně souhlasí. 

 

 



Rada města 

schvaluje aktualizaci ceníku pronájmu Městské sportovní haly Proseč s účinností od 

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

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

12. Cenová nabídka na zpracování změny č. 3 Územního plánu Proseč 

(RM/11/2023) 

Starosta předložil členům rady města v souvislosti s připravovanou změnou Územního plánu Proseč 

č. 3 cenovou nabídku zpracovatele. Cenová nabídka vychází ze schválených změn, které doporučil 

k zapracování pořizovatel (Městský úřad Chrudim). Cena obsahuje kromě jednotlivých změn také 

novou digitální standardizaci územního plánu a vytvoření nového čistopisu. Starosta informoval 

členy rady, že na nákladech se kromě města budou podílet také žadatelé, u kterých bylo žádosti 

vyhověno. Starosta byl pověřen rozpočítáním nákladů mezi jednotlivé žadatele a oslovením žadatelů 

o úhradu nákladů spojených s touto změnou. Starosta sdělil, že předkládaný zpracovatel je autorem 

již současného územního plánu města Proseč a má k dispozici všechny podklady, místní znalost a je 

schopen ve velmi krátkém čase zpracovat změnu č. 3 pro další projednávání a následné schválení. 

 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

13. Smlouva o výkonu umělecké činnosti – Příběh jednoho hradu (RM/12/2023) 

Starosta předložil členům rady města smlouvu na divadelní představení Příběh jednoho hradu, 

které se uskuteční v Městském společenském centru Sokolovna v Proseči dne 17. 5. 2023. 

 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 



 

14. Smlouva o výkonu umělecké činnosti – Penzion Ponorka (RM/13/2023) 

Starosta předložil členům rady města smlouvy na divadelní představení Penzion Ponorka, které se 

uskuteční v Městském společenském centru Sokolovna v Proseči dne 8. 2. 2023. 

 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

15. Záměr prodeje části pozemku –  (RM/14/2023) 

Starosta předložil členům rady města žádosti o odkup části pozemků podél hlavní komunikace 

v ulici Podměstská, rada se shodla, že schválí vyvěšení záměru prodeje na úřední desce, aby mohla 

být žádost následně projednána v zastupitelstvu města. Záměr projednal p. Hloušek. 

 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

16. Záměr prodej části pozemku –  (RM/15/2023) 

Starosta předložil členům rady města žádosti o odkup části pozemků podél hlavní komunikace 

v ulici Podměstská, rada se shodla, že schválí vyvěšení záměru prodeje na úřední desce, aby mohla 

být žádost následně projednána v zastupitelstvu města. Záměr projednal p. Hloušek. 

 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 



 

17. Aktualizace ceníku MSC Sokolovna (RM/16/2023) 

Radní Soukal navrhl řešit slevu na energie v Městském společenském centru Sokolovna v Proseči 

pro spolky a organizace se sídlem na území města. Důvodem návrhu je vysoká finanční zátěž při 

konání a pořádání společenských akcí, která může negativně ovlivnit další činnost spolků a 

organizací a může mít vliv i na případné rozhodnutí spolků o pořádání některých již tradičních 

akcí. Starosta navrhl slevu ve výši 25 % na EE pro spolky a organizace se sídlem na území města 

Proseč, v případě pořádání kulturních a společenských akcí pro veřejnost (např. ples nebo taneční 

zábava). Radní s návrhem souhlasí a navrhují zavést slevu s okamžitou účinností, tj. od 13. 1. 2023. 

 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

18. Přijetí účelového daru pro příspěvkovou organizaci (RM/17/2023) 

Starosta předložil členům rady města žádost příspěvkové organizace o schválení účelového daru 

v podobě finančního příspěvku v rámci charitativního projektu Obědy pro děti. Radní souhlasí bez 

připomínek. 

 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

 

 

 



19. Vyhodnocení poptávkového řízení na akci „Obnova památníku padlých ve 

světových válkách v České Rybné“ (RM/18/2023) 

Starosta informoval členy rady města, že bylo realizováno poptávkové řízení na akci „Obnova 

památníku padlých ve světových válkách v České Rybné“, během kterého byly doručeny 3 cenové 

nabídky, z nichž ekonomicky nejvýhodnější dodal MgA. Petr Rejman z Proseče. S vybraným 

zhotovitelem město v minulosti již bez komplikací spolupracovalo, a proto starosta navrhuje 

potvrdit uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou a uzavřít s ním smlouvu o dílo. Radní souhlasí bez 

připomínek. Pozn. akce je spolufinancována z prostředků Ministerstva obrany. 

 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

20. Aktualizace ceníku Pečovatelské služby Proseč (RM/19/2023) 

Starosta předložil členům rady města aktualizaci ceníku služeb Pečovatelské služby Proseč, a to 

především v souvislosti s růstem vstupních nákladů. Navýšení cen se pohybuje kolem 10 %, nový 

ceník bude mít účinnost od 1. 2. 2023. 

 

Rada města 

schvaluje aktualizaci ceníku organizační složky Pečovatelská služba Proseč s účinností od 1. 2. 

2023. (ceník je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

21. Aktualizace dokumentů Pečovatelské služby Proseč (RM/20/2023) 

Starosta předložil členům rady města k projednání a schválení aktualizované dokumenty 

organizační složky Pečovatelská služba Proseč. Aktualizace spočívá v zapracování nového 

zaměstnance – další pečovatelky. Starosta doplnil, že dokumenty připravila vedoucí organizační 

složky Stanislava Češková. Radní souhlasí bez připomínek. 

 

 

 



Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

22. Žádost o připojení se k akci „Vlajka pro Tibet“ (RM/21/2023) 

Starosta informoval členy rady města, že došla žádost spolku Lungta o připojení se k mezinárodní 

kampani „Vlajka pro Tibet“, která proběhne 10. března 2023. Město se k této akci připojuje od 

roku 2017 a starosta navrhuje se i v roce 2023 k této akci připojit. Akce bude připomínat 64. výročí 

povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Radní jednohlasně souhlasí. 

 

Rada města 

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

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

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

23. Smlouva o poskytnutí příspěvku – Čechalova / 1 (RM/22/2023) 

Starosta předložil členům rady města návrh smlouvy na spolufinancování nákladů spojených se 

zřízením přípojek v lokalitě Čechalova – vlastník pozemku  

 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

24. Smlouva o poskytnutí příspěvku – Čechalova / 2 (RM/23/2023) 

Starosta předložil členům rady města návrh smlouvy na spolufinancování nákladů spojených se 

zřízením přípojek v lokalitě Čechalova – vlastník pozemku  

 

 



Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

25. Změna objektů v EnMS (RM/24/2023) 

Starosta předložil členům rady města změny v projektu „Zavedení systému hospodaření s energií v 

podobě energetického managementu v městě Proseč“. Změna spočívá ve výměně řešených objektů, 

kde bude zavedení efektivnější a povede k vyšším úsporám. Počet objektů zůstává shodný. 

 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

26. Směrnice a registr legislativních požadavků EnMS (RM/25/2023) 

Starosta předložil členům rady města k projednání a schválení směrnici „Systém managementu 

hospodaření energií města Proseč“ s účinností od 1. 2. 2023 včetně registru legislativních 

požadavků. Místostarosta navrhuje schválení těchto potřebných dokumentů, radní souhlasí. 

 

Rada města 

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) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

 

 



27. Zásady hospodárného využití energie (RM/26/2023) 

Starosta předložil členům rady města k projednání a schválení navazující dokument projektu 

„Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu v městě Proseč“. 

 

Rada města 

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

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

zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

V Proseči dne 13. 1. 2023 

 

starosta města: …………………………… 

Ověřovatel zápisu: 

místostarosta:  …………………………… 




