
Zápis č. 2/2023 

Ze schůze RADY MĚSTA PROSEČ, 

konané 31. ledna 2023 v 8:00 hodin v kanceláři starosty města 

 

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

Josef Soukal, DiS. 

 

2. schůze Rady města Proseč v roce 2023 proběhla v době od 8:00 hodin do 9:30 hodin.  

Program         

1. Organizační záležitosti 

2. Přijetí dotace – volby  

3. Cenová nabídka na systém CODEXIS  

4. Cenová nabídka na systém ROZANA  

5. Dodatek č. 10 o zajištění provozu sběrného dvora Města Proseč  

6. Cenová nabídka – dětské hřiště Česká Rybná  

7. Smlouva o zřízení věcného břemene – ČEZ 

8. Smlouva s VaK Chrudim – „Proseč u Skutče, ul. Větrná – přeložka vodovodního řadu“  

9. Dodatek č. 2 – rozšíření mzdového programu  

10. Podání žádosti o finanční příspěvek – MZe 

11. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku – DUHA 

 

 

 

1. Organizační záležitosti 

Předložený program 2. schůze Rady města Proseč konané dne 31. 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. Přijetí dotace – volby prezidenta (RM/27/2023) 

Starosta předložil členům rady města informaci o poskytnuté dotaci Ministerstvem Financí 

v souvislosti se zajištěním organizace voleb prezidenta České republiky. Radní schvalují přijetí 

dotace bez připomínek.  

 

Rada města 

schvaluje  

přijetí účelové neinvestiční dotace od Ministerstva Financí na výdaje vzniklé od 1. 1. 2023 

v souvislosti s konáním volby prezidenta České republiky v roce 2023 ve výši 154.400,- Kč. (avízo 

o změně rozpočtu je přílohou zápisu)  

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

3. Cenová nabídka na systém CODEXIS (RM/28/2023) 

Starosta předložil členům rady města cenovou nabídku na nový informační systém CODEXIS, který 

obsahuje vzory dokumentů, aktuální právní dokumenty pro všechny oblasti ÚSC i s vysvětlujícím 

výkladem. Nový systém je dostupný přes webové rozhraní a je možné, aby ho využívali nejen 

zaměstnanci města, ale i zastupitelé. Město dosud mělo pořízenou pro tyto potřeby konkurenční 

aplikaci ASPI, která však již nevyhovuje všem potřebám města a jeho zaměstnancům. Starosta 

navrhuje ukončit smlouvu s firmou Wolters Kluwer, která je dodavatelem systému ASPI a jeho 

nahrazení za nový informační systém CODEXIS. Smlouva bude uzavřena na 4 roky, a to vzhledem 

ke zvýhodněné ceně. Radní s návrhem starosty souhlasí. 

 

Rada města 

schvaluje  

individuální cenovou nabídku na pořízení legislativního systému CODEXIS – Monitor obecní 

samosprávy od firmy ATLAS consulting spol. s r.o. (IČ 46578706) se sídlem Výstavní 292/13, 702 

00 Ostrava-Moravská Ostrava, podpisem servisní smlouvy je pověřen starosta. (cenová nabídka a 

návrh servisní smlouvy jsou přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

 

 



4. Cenová nabídka na systém ROZANA (RM/29/2023) 

Starosta informoval členy rady města, že současný rozhlasový systém, který město pořídilo asi před 

10 lety, je u konce životnosti. Systém umožňuje připravit a dle naprogramování spustit připravené 

hlášení rozhlasu, bohužel v posledních letech bylo zařízení předmětem mnoha oprav a jeho další 

opravování již není ekonomicky efektivní. Starosta sdělil, že našel nové řešení pro městský rozhlas, 

které nabízí všechny stávající funkce, zároveň mnoho nových možností a je hlavně připojitelné na 

stávající technické rozhraní městského rozhlasu. Jedná se o rozhlasový a informační systém 

ROZANA, který je připojen do internetové sítě, umožňuje namluvit hlášení online do cloudu 

z jakéhokoli počítače nebo telefonu, a občanům města v této souvislosti bude možné nabídnout nově 

záznamy hlášení přes webové stránky města nebo přes speciální mobilní aplikaci. Starosta vyjednal 

s firmou, která je autorem tohoto systému zapůjčení zařízení na zkoušku a v případě, že bude město 

spokojeno s jeho ovládáním a provozem bude realizována objednávka a potvrzení koupě dle 

předložené cenové nabídky. Radní uvítali nové možnosti rozhlasu a souhlasí s návrhem starosty 

projednat nabídku na příštím jednání rady, tedy po otestování systému. 

 

 

 

Rada města 

bere na vědomí  

cenovou nabídku na nový rozhlasový a informační systém ROZANA od firmy MABIL MOBIL 

s.r.o. (IČ 27760456) se sídlem Na Šancích 344/70, 724 00 Ostrava, dalším jednáním je pověřen 

starosta. (cenová nabídka je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

5. Dodatek č. 10 o zajištění provozu sběrného dvora Města Proseč (RM/30/2023) 

Starosta předložil členům rady města návrh dodatku č. 10 s firmou Recycling – kovové odpady a.s., 

která pro město smluvně řeší provoz sběrného dvora města. Předmětem dodatku je opět navýšení 

cen za likvidaci některých druhů odpadů, navýšení se pohybuje v úrovni cca 10 %. Radní 

s předloženým dodatkem souhlasí. 

 

 

 

 



Rada města 

schvaluje  

uzavření dodatku č. 10 smlouvy o zajištění provozu sběrného dvora Města Proseč, včetně převzetí 

odpadů ze sběrného dvora k dalšímu využití, případně odstranění s firmou Recycling – kovové 

odpady a. s. (IČ: 25252851) s účinností od 1. 2. 2023, předmětem dodatku je zvýšení cen za 

likvidaci některých druhů odpadů, podpisem dodatku je pověřen starosta. (ceník a návrh dodatku 

jsou přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

6. Cenová nabídka – dětské hřiště Česká Rybná (RM/31/2023) 

Starosta informoval členy rady města, že v souvislosti s vyhodnocením participativního rozpočtu, o 

kterém rozhodla RM 14/2022 zajistil cenovou nabídku dodávky a montáže dětských prvků na hřišti 

v České Rybné. Nabídka byla opakovaně snížena ze strany dodavatele na žádost starosty, protože 

město nebylo ochotné akceptovat prvně nabízené ceníkové ceny. Návrh prvků v konečné podobě byl 

konzultován také s předkladatelem projektu a ten s řešením souhlasí. Radní schválili nabídku a 

pověřili starostu objednávkou. 

 

Rada města 

schvaluje  

cenovou nabídku na dodávku a instalaci prvků dětského hřiště – Město Proseč, České Rybná od 

firmy FLORA SERVIS GROUP s.r.o. (IČ 25595377) se sídlem Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno, 

objednávkou je pověřen starosta. (nabídka je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

7. Smlouva o zřízení věcného břemene - ČEZ (RM/32/2023) 

Starosta předložil členům rady města návrh smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 

s firmou ČEZ Distribuce, smlouva je v souladu s předchozím ujednáním. Radní nemají připomínky. 

 

Rada města 

schvaluje  

smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2022048/VB3, Martinice, ppč. 849/12 - 

knn s firmou ČEZ Distribuce, a.s. (IČ 24729035), podpisem smlouvy je pověřen starosta. (návrh 

smlouvy je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 



 

8. Smlouva s VaK Chrudim – „Proseč u Skutče, ul. Větrná – přeložka 

vodovodního řadu“ (RM/33/2023) 

Starosta předložil členům rady města smlouvu o podmínkách provedení stavby přeložky 

vodovodního řadu v lokalitě Větrná II s vlastníkem infrastruktury, kterým je společnost Vodovody a 

kanalizace Chrudim. Realizace akce je podmínkou pro prodej stavební parcely v lokalitě Větrná II, 

smlouva je podkladem pro vydání společného řízení vodoprávním úřadem. Radní souhlasí bez 

připomínek. 

 

Rada města 

schvaluje  

smlouvu o podmínkách provedení stavby přeložky v rámci akce „Proseč u Skutče, ul. Větrná – 

přeložka vodovodního řadu“ se společností Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. (IČ 48171590), 

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

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

9. Dodatek č. 2 – rozšíření mzdového programu (RM/34/2023) 

Starosta předložil členům rady města návrh dodatku se společností Kvasar na rozšíření mzdového 

programu PERM 3 o další subjekt, kterým je Mikroregion Maštale, svazek obcí, pro který město 

Proseč od 1. 1. 2023 zajišťuje nově účetní a mzdové služby. Náklady spojené s touto činností bude 

město fakturovat svazku obcí jako objednané služby. 

 

Rada města 

schvaluje  

dodatek č. 2 k obchodní smlouvě č. P/0221005 se společností Kvasar, spol. s r.o. (IČ 00569135), 

předmětem dodatku je rozšíření mzdového programu o další aktivní databázi, podpisem dodatku je 

pověřen starosta. (návrh dodatku je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

10. Podání žádosti o finanční příspěvek - MZe (RM/35/2023) 

Starosta předložil členům rady města návrh odborného lesního hospodáře města Ing. Hrona na 

podání žádosti o finanční příspěvek na hospodaření v lesích za rok 2022 dle uznatelných nákladů, 

jedná se o část cca 185 tisíc korun. Radní s návrhem souhlasí a pověřují starostu a Zuzanu 

Hromádkovou přípravou a podáním žádosti. 



Rada města 

schvaluje  

podání žádosti o finanční příspěvek na hospodaření v lesích za rok 2022 z rozpočtu Ministerstva 

zemědělství, přípravou a podáním žádosti jsou pověřeni starosta a Zuzana Hromádková. (koncept 

žádosti je přílohou zápisu) 

 Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

11. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku - DUHA (RM/36/2023) 

Starosta předložil členům rady města žádost , členky pěveckého sboru DUHA o finanční 

příspěvek města na pořízení tématických jarních a zimních šátků. Vzhledem k faktu, že sbor 

pravidelně vystupuje na městských akcích bez nároku na honorář navrhuje starosta žádosti vyhovět 

a sbor touto formou podpořit. Radní souhlasí bez připomínek. 

 

Rada města 

schvaluje  

žádost o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 7.180,- Kč pro  na pořízení jarních a 

zimních šátků pro pěvecký sbor DUHA. (žádost je přílohou zápisu) 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

V Proseči dne 31. 1. 2023 

 

starosta města: …………………………… 

Ověřovatel zápisu: 

místostarosta:  …………………………… 




