
Zápis a usnesení 

 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

 

Podle ustanovení § 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, 

svolané na pátek dne 27. 9. 2013 v 13,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. 

 

Přítomno:  9 členů zastupitelstva obce (viz docházka)  

Omluveni:    0 členové zastupitelstva obce  

Neomluveni:  0 

 

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu 
 

Program: 
 

1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení 

 

2. Vypořádání námitek proti předchozímu zápisu 

 

3. Volba návrhové komise 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

 

5. Kontrola usnesení 

 

6. Výsledky výběrového řízení na podlimitní veřejnou zakázku: „Oprava Základní 

školy Proboštov“ (dle Protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek) 

 

7. Smlouva o dílo na podlimitní veřejnou zakázku: „Oprava Základní školy 

Proboštov“ 

 

8. Různé 

 

9. Diskuze 

 

10. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 

 
1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění  
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 109/013:               Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

         nahrávání 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce. 

 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 110/013:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

         návrh programu 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce včetně jeho doplnění. 

 

2. Vypořádání námitek proti předchozímu zápisu 

 

3. Volba návrhové komise 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 111/013:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

 do návrhové komise: paní Bc. Janu Čermákovou a MVDr. Zbyňka Pokorného. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 112/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ověřovatele zápisu: Ing. Radomíra Rážu a pana Ing. Martina Opackého. 

 

5.   Kontrola usnesení 

 

6. Výsledky výběrového řízení na podlimitní veřejnou zakázku: „Oprava Základní 

školy Proboštov“ (dle Protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek) 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 113/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Výsledky výběrového řízení na podlimitní veřejnou zakázku: „Oprava Základní školy 

Proboštov“ dle Protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek 

pověřuje 

  vedení obce k obeslání uchazečů s výsledky výběrového řízení. 

 

 

 

 

 

 

 



7. Smlouva o dílo na podlimitní veřejnou zakázku: „Oprava Základní školy Proboštov“ 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 114/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o dílo se zhotovitelem veřejné zakázky: „Oprava Základní školy Proboštov“ 

s firmou JŠ KOMAX s.r.o., Prunéřov 378, 432 01 Kadaň s cenou Kč 4 344 112,- 

včetně DPH včetně doplnění dle všeobecných podmínek pro zhotovení veřejné 

zakázky § 273 obchodního zákoníku 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

Doplnění programu: 

 

Ve 13:20h. odešla zastupitelka paní Lenka Hodačová DiS. Celkový počet přítomných: 8. 

 

8. Žádost TJ Proboštov o finanční příspěvek ve výši Kč 150 000,- 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 115/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

rozpočtové opatření č. 4 na finanční příspěvek pro TJ Proboštov ve výši Kč 150 000,- a 

poskytnutí příspěvku bude vázáno na bezplatný pronájem tělocvičny pro ZŠ Proboštov 

na školní rok 2013/2014 dle přiloženého rozpisu. 

 

9. Narovnání majetkoprávních vztahů k pozemku p.č. 630/1 k.ú. Proboštov u Teplic – 

prodáno v rámci dražby 

Odloženo.  

 

10. Kupní smlouva na pozemky p.č. 630/5 o výměře 37 m
2
 a dílu „a“ o výměře 14 m

2
 vše 

k.ú. Proboštov u Teplic jak bylo odděleno GP č. 1359-35/2013 z p.p.č. 630/1 (Na 

Lučinách) 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 116/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu na pozemky p.č. 630/5 o výměře 37 m
2
 a dílu „a“ o výměře 14 m

2
 vše 

k.ú. Proboštov u Teplic jak bylo odděleno GP č. 1359-35/2013 z p.p.č. 630/1 (Na 

Lučinách) za cenu Kč 25 500,- 

pověřuje 

  starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

11. Různé 

- Informace starostky a místostarostky obce a zodpovězení dotazů z minulého 

zasedání. 

 

12. Diskuze 

 

13. Závěr 

 


