
Zápis č. 1/2016 

Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 12. ledna 2016 v kanceláři starosty 

města Proseč 

 
Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 

 
 

1. zasedání Rady města Proseč v roce 2016 proběhlo v době od 7:30 hodin do 12:00 hodin. 

 

Program:    1. Organizační záležitosti 

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

3. Zpráva VZ – rozšíření muzea dýmek  

4. Nejvhodnější nabídka – VZ rozšíření muzea dýmek  

5. Oznámení výsledku VZ – rozšíření muzea dýmek  

6. Uzavření smlouvy s vítězným uchazečem – VZ rozšíření muzea dýmek  

7. Zpráva VZ – stavební úpravy sokolovny  

8. Nejvhodnější nabídka VZ – stavební úpravy sokolovny  

9. Oznámení výsledku VZ – stavební úpravy sokolovny  

10. Uzavření smlouvy s vítězným uchazečem VZ – stavební úpravy 

sokolovny  

11. Platební výměr za porušení rozpočtové kázně  

12. Příprava a podání žádosti o posečkání odvodu  

13. Žaloba Římskokatolické farnosti Proseč u Skutče  

14. Příprava obhajoby ve věci žaloby  

15. Odstoupení předsedkyně OV Martinice  

16. Zápis na seznam UNESCO  

17. Smlouva ELEKTROWIN  

18. Rozpočtové změny  

19. Smlouva o zřízení služebnosti – Zvárová  

20. Smlouva o zřízení služebnosti – Pacetti  

21. Smlouva o zřízení služebnosti – Kvapil  

22. Smlouva o zřízení služebnosti – Kučera  

23. Smlouva o zřízení služebnosti – MEGATECH Industries Hlinsko s.r.o.  

24. Podání žádostí na MMR  

25. Podání žádostí na PK  

26. VZ „Stavební úpravy č.p. 63 Proseč – ordinace lékaře“  

27. Cenová nabídka na opravu chodníku u Jarských  

28. Cenová nabídka na zpracování mapového díla  

29. Smlouva o zasílání varovných SMS zpráv  

30. Nařízení vlády o drobné údržbě související s užíváním bytu  

31. Přidělení bytu v čp. 372  

32. Žádosti o prodej pozemků  

33. Žádost o příspěvek na dopravu pěveckých sborů  

34. Výzva pro předkládání žádosti o finanční příspěvek  

35. Výzva pro předkládání žádostí o změnu Územního plánu Proseč  

36. Směrnice – zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  



37. Informace o možnostech rekonstrukce tělocvičny  

38. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14207973  

39. Dodatek ke Smlouvě VZ č. 26969709  

40. Smlouva o zajištění provozu Muzea dýmek 

 

 

1. Organizační záležitosti 

Předložený program 1. zasedání Rady města Proseč konaného dne 12. ledna 2016 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. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

Úkol zadaný starostovi zpracovat pravidla pro pronajímání obecních bytů trvá.  

 

 

3. Zpráva VZ – rozšíření muzea dýmek (RM/1/2016) 

Rada města  

bere na vědomí 

zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Stavební úpravy č.p. 61 – v Proseči – 

rozšíření expozice muzea dýmek“ (zpráva je přílohou zápisu) 

 
 

 
4. Nejvhodnější nabídka – VZ rozšíření muzea dýmek (RM/2/2016) 

Rada města  

schvaluje 

výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložil uchazeč PP-GROUP.cz s.r.o., IČ 288 29 913 s nejnižší 

nabídkovou cenou 678.833,59 Kč bez DPH v rámci veřejné zakázky „Stavební úpravy č.p. 61 – v 

Proseči – rozšíření expozice muzea dýmek“ a pořadí dalších uchazečů dle zprávy o posouzení a 

hodnocení nabídek.  

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 



5. Oznámení výsledku VZ – rozšíření muzea dýmek (RM/3/2016) 

Rada města  

ukládá 

starostovi města oznámit výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky „Stavební úpravy č.p. 61 – v 

Proseči – rozšíření expozice muzea dýmek“ na úřední desce zadavatele. 

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

6. Uzavření smlouvy s vítězným uchazečem – VZ rozšíření muzea dýmek 

(RM/4/2016) 

Rada města  

ukládá 

starostovi města po uplynutí lhůty pro podání námitek uzavřít smlouvu s vítězným uchazečem 

veřejné zakázky „Stavební úpravy č.p. 61 – v Proseči – rozšíření expozice muzea dýmek“. 

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

7. Zpráva VZ – stavební úpravy sokolovny (RM/5/2016) 

Rada města  

bere na vědomí 

zprávu o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Stavební úpravy č.p. 170 – Proseč – 

sokolovna“ (zpráva je přílohou zápisu) 

 

8. Nejvhodnější nabídka VZ – stavební úpravy sokolovny (RM/6/2016) 

Rada města  

schvaluje 

výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložil uchazeč Stavitelství – Háněl s. r. o., IČ: 017 32 838 

s nejnižší nabídkovou cenou 2.243.268,- Kč bez DPH v rámci veřejné zakázky „Stavební úpravy 

č.p. 170 – Proseč – sokolovna“ a pořadí dalších uchazečů dle zprávy o posouzení a hodnocení 

nabídek.  

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 



9. Oznámení výsledku VZ – stavební úpravy sokolovny (RM/7/2016) 

Rada města  

ukládá 

starostovi města oznámit výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky „Stavební úpravy č.p. 170 – 

Proseč – sokolovna“ na úřední desce zadavatele. 

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

10. Uzavření smlouvy s vítězným uchazečem VZ – stavební úpravy sokolovny 

(RM/8/2014) 

Rada města  

ukládá 

starostovi města po uplynutí lhůty pro podání námitek uzavřít smlouvu s vítězným uchazečem 

veřejné zakázky „Stavební úpravy č.p. 170 – Proseč – sokolovna“. 

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

11. Platební výměr za porušení rozpočtové kázně (RM/9/2014) 

Rada města  

bere na vědomí 

informaci starosty o vyměření platebního výměru na odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 

424.000,- Kč na akci „B. j. 16 PB-CHB Proseč, p. č. 469, 470, k. ú. Proseč u Skutče“, která byla 

realizovaná v letech 2006 - 2008. RM bere na vědomí informaci, že penále ve stejné výši bude 

vyměřeno samostatným platebním výměrem. (platební výměr je přílohou zápisu) 

 

12. Příprava a podání žádosti o posečkání odvodu (RM/10/2014) 

Rada města  

pověřuje 

starostu a právního zástupce města přípravou a podáním žádosti o posečkání odvodu za porušení 

rozpočtové kázně včetně penále a žádosti o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně včetně 

penále dle zprávy o daňové kontrole č. j. 806704/15/2800-31471-603013.  

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 



13. Žaloba Římskokatolické farnosti Proseč u Skutče (RM/11/2014) 

Rada města  

bere na vědomí 

žalobu Římskokatolické farnosti Proseč u Skutče, IČ: 64783448 na město Proseč ve věci určení 

vlastnického práva státu k nemovitostem, jejíž předmětem je zpochybnění převodu nemovitostí ze 

státu na obec Proseč v roce 1990. (usnesení soudu o zahájení řízení a žaloba je přílohou zápisu) 

 

14. Příprava obhajoby ve věci žaloby (RM/12/2014) 

Rada města  

pověřuje 

starostu a právního zástupce města přípravou obhajoby ve věci žaloby podané Římskokatolickou 

farností Proseč u Skutče na město Proseč. 

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

15. Odstoupení předsedkyně OV Martinice (RM/13/2014) 

Rada města  

bere na vědomí 

odstoupení předsedkyně Osadního výboru Martinice ke dni doručení 14. 12. 2015 a předkládá 

zastupitelstvu města návrh na zrušení Osadního výboru Martinice ke dni konání zastupitelstva 

města. (odstoupení je přílohou zápisu) 

 

16. Zápis na seznam UNESCO (RM/14/2014) 

Rada města  

bere na vědomí 

informaci starosty o iniciativě Národního památkového ústavu zapsat Technologii výroby dýmek na 

Prosečsku na Seznam nemateriálních statků lidové kultury Pardubického kraje s možností 

případného zápisu na seznam UNESCO. (dopis NPÚ je přílohou zápisu) 

 

17. Smlouva ELEKTROWIN (RM/15/2016) 

Rada města  

schvaluje 



smlouvu o umístění a provozování kontejnerů se společností ELEKTROWIN a.s., kontejnery budou 

umístěny ve sběrném dvoře, podpisem smlouvy je pověřen starosta. (smlouva je přílohou zápisu) 

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

18. Rozpočtové změny (RM/16/2016) 

Rada města  

schvaluje 

rozpočtové změny dle přílohy. 

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 
 

19. Smlouva o zřízení služebnosti – Zvárová (RM/17/2016) 

Rada města  

schvaluje 

smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku p. č. 102, st. 

44 a 101 vše v k.ú. Záboří u Proseče v rámci projektu Kanalizace Proseč – V. etapa s Annou 

Zvárovou, bytem Proseč 317. (smlouvy jsou přílohou zápisu) 

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

20. Smlouva o zřízení služebnosti – Pacetti (RM/18/2016) 

Rada města  

schvaluje 

smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku p. č. 78 a st. 

58 vše v k.ú. Záboří u Proseče v rámci projektu Kanalizace Proseč – V. etapa s Marií Pacetti, bytem 

Hlinsko. (smlouvy jsou přílohou zápisu) 

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 



21. Smlouva o zřízení služebnosti – Kvapil (RM/19/2016) 

Rada města  

schvaluje 

smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku p. č. 86/1 

v k.ú. Záboří u Proseče v rámci projektu Kanalizace Proseč – V. etapa s Ing. Petrem Kvapilem, 

bytem Brno. (smlouvy jsou přílohou zápisu) 

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

22. Smlouva o zřízení služebnosti – Kučera (RM/20/2016) 

Rada města  

schvaluje 

smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku p. č. 93/1 

v k.ú. Záboří u Proseče v rámci projektu Kanalizace Proseč – V. etapa s Miloslavem Kučerou, 

bytem Záboří 181, Proseč. (smlouvy jsou přílohou zápisu) 

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

23. Smlouva o zřízení služebnosti – MEGATECH Industries Hlinsko s.r.o. 

(RM/21/2016) 

Rada města  

schvaluje 

smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku p. č. st. 43 a 

104 vše v k.ú. Záboří u Proseče v rámci projektu Kanalizace Proseč – V. etapa s MEGATECH 

Industries Hlinsko s.r.o. (smlouvy jsou přílohou zápisu) 

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 



24. Podání žádostí na MMR (RM/22/2016) 

Rada města  

schvaluje 

podání žádosti o dotaci na projekt „Skatepark Proseč“ z dotačního programu „Podpora obnovy a 

rozvoje venkova“ vypsaném Ministerstvem pro místní rozvoj, na projekt „Oprava místních 

komunikací Česká Rybná, Miřetín“ z dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ 

vypsaném Ministerstvem pro místní rozvoj a na projekt „Regulační plán Proseč“ z dotačního 

programu „Podpora územně plánovacích dokumentací obcí“ vypsaném Ministerstvem pro místní 

rozvoj. 

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

25. Podání žádostí na PK (RM/23/2016) 

Rada města  

schvaluje 

podání žádosti o dotaci na projekt „Pískovcový kříž v Miřetíně“ a „Obnova roubení Staré 

evangelické školy“ z dotačního programu „Podpory stavební obnovy a restaurování kulturních 

památek a drobných objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji na rok 2016“, na projekt 

„Rozšíření muzea v Proseči – vybavení expozice“ z dotačního programu „Podpory preventivní péče 

o sbírky muzeí a galerií v PK na rok 2016“, na projekt „Den řemesel 2016“ z dotačního programu 

„Podpory kulturních aktivit v Pardubickém kraji v roce 2016“ 

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

26. VZ „Stavební úpravy č.p. 63 Proseč – ordinace lékaře“ (RM/24/2016) 

Rada města  

schvaluje 

zadávací dokumentaci a vyhlášení veřejné zakázky na akci „Stavební úpravy č.p. 63 Proseč – 

ordinace lékaře“ formou výzvy k podání nabídek a oslovení vybraných firem k podání nabídek:  

 PP-GROUP.CZ s.r.o., IČ: 288 29 913  



 Stavitelství – Háněl s.r.o., IČ: 017 32 838  

 Ondřej Šafránek, IČ: 028 96 711 

 

Pověřenou osobou jednat ve všech záležitostech tohoto výběrového řízení je starosta. (zadávací 

dokumentace je přílohou zápisu) 

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

27. Cenová nabídka na opravu chodníku u Jarských (RM/25/2016) 

Rada města  

schvaluje 

cenovou nabídku firmy PP-GROUP.cz s.r.o., IČ: 28829913 na opravu chodníku u Jarských. (cenová 

nabídka je přílohou zápisu) 

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

28. Cenová nabídka na zpracování mapového díla (RM/26/2016) 

Rada města  

schvaluje 

cenovou nabídku Pavla Vítka, IČ: 65236513 na kartografické zpracování mapového díla města 

Proseč pro občany a turisty. (cenová nabídka je přílohou zápisu) 

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

29. Smlouva o zasílání varovných SMS zpráv (RM/27/2016) 

Rada města  

schvaluje 

smlouvu č. OKT/000054/2016/SPS o poskytování služby – zasílání varovných a výstražných zpráv 

prostřednictvím SMS zpráv s městem Chrudim. (smlouva je přílohou zápisu) 

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 



 

30. Nařízení vlády o drobné údržbě související s užíváním bytu (RM/28/2016) 

Rada města  

bere na vědomí 

nařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné údržby související 

s užíváním bytu s účinností od 1. 1. 2016 a ukládá starostovi a místostarostovi připravit informační 

materiál pro nájemníky obecních bytů. 

 

31. Přidělení bytu v čp. 372 (RM/29/2016) 

Rada města  

schvaluje 

přidělení bytu č. 8 v čp. 372 Františku Regentovi na dobu určitou od 1. 2. 2016 do 31. 12. 2016. 

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

 

32. Žádosti o prodej pozemků (RM/30/2016) 

Rada města  

bere na vědomí 

žádosti o prodej pozemků dle přílohy a schvaluje oznámení záměru na úřední desce. (přílohy 

zápisu) 

 

 

33. Žádost o příspěvek na dopravu pěveckých sborů (RM/31/2016) 

Rada města  

bere na vědomí 

žádost příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Proseč o úhradu poměrné části 

nákladů na dopravu dětských pěveckých sborů Prosečánek a Červánek na pěvecké vystoupení a 

soutěže, dalším jednáním o formě a výši příspěvku je pověřen starosta. (žádost je přílohou zápisu) 

 



34. Výzva pro předkládání žádosti o finanční příspěvek (RM/32/2016) 

Rada města  

schvaluje 

výzvu pro předkládání žádostí o finanční příspěvek pro spolky a organizace města na akce a činnost 

v roce 2016 s termínem předkládání žádostí do 19. 2. 2016. 

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

35. Výzva pro předkládání žádostí o změnu Územního plánu Proseč 

(RM/33/2016) 

Rada města  

schvaluje 

výzvu pro předkládání žádostí o změnu Územního plánu Proseč z důvodu zajištění stanoviska 

pořizovatele a investora s termínem předkládání žádostí do 31. 3. 2016. 

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

36. Směrnice – zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (RM/34/2016) 

Rada města  

schvaluje 

Směrnici města Proseč č. 1/2016, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu s účinností od 12. 1. 2016. (směrnice je přílohou zápisu) 

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

37. Informace o možnostech rekonstrukce tělocvičny (RM/35/2016) 

Rada města  

bere na vědomí 

informace starosty a místostarosty o možnostech rekonstrukce tělocvičny, případně výstavby 

montované sportovní haly, dalším jednáním je pověřen starosta, místostarosta a  sportovní komise. 



38. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14207973 (RM/36/2016) 

Rada města  

schvaluje 

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14207973 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 

ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, kterým se prodlužuje termín předložení 

dokladů k ZVA v rámci akce „Zateplení sokolovny“. (dodatek je přílohou zápisu) 

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

39. Dodatek ke Smlouvě VZ č. 26969709 (RM/37/2016) 

Rada města  

schvaluje 

dodatek ke Smlouvě VZ č. 26969709 se společností T-Mobile Czech Republic a.s, kterým se mění 

ceny a rozsah poskytovaných služeb a prodlužuje se doba trvání smlouvy o 36 měsíců, podpisem 

smlouvy je pověřen starosta. (dodatek je přílohou zápisu) 

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

40. Smlouva o zajištění provozu Muzea dýmek (RM/38/2016) 

Rada města  

schvaluje 

smlouvu o zajištění provozu Muzea dýmek a expozic města Proseče na rok 2016 se Sdružením obcí 

Toulovcovy Maštale, podpisem smlouvy je pověřen místostarosta. (návrh smlouvy je přílohou 

zápisu) 

 

Pro: 5, Zdržel se: 0, Proti: 0 

 

V Proseči 12. 1. 2016 

    starosta města: ………………………………………. 


