
Zápis a usnesení 

 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

 

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

svolané na středu dne 11. 12. 2013 v 17,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. 

 

Přítomno:  6 členů zastupitelstva obce (viz docházka)  

Omluveni:    2 členové zastupitelstva obce (Ing. Ráža, MVDr. Pokorný) 

Neomluveni:  1 člen zastupitelstva obce (paní Hodačová DiS.) 

 

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. Podání žádosti o dotaci na realizaci akce: „Dům s pečovatelskou službou 

v Přítkově“ v rámci vyhlášené 51. výzvy Regionálního operačního programu 

Severozápad 

 

7. Smlouva o spolupráci mezi obcí Proboštov a Senior Teplice pro účely podání 

žádosti o dotaci na realizaci akce: „Dům s pečovatelskou službou v Přítkově“ 

v rámci vyhlášené 51. výzvy Regionálního operačního programu Severozápad 

 

8. Smlouva o spolupráci mezi obcí Proboštov a Základní školou Proboštov pro 

účely podání žádosti o dotaci na realizaci akce: „Dům s pečovatelskou službou 

v Přítkově“ v rámci vyhlášené 51. výzvy Regionálního operačního programu 

Severozápad 

 

9. Smlouva o spolupráci mezi obcí Proboštov a Mateřskou školou Pastelka pro 

účely podání žádosti o dotaci na realizaci akce: „Dům s pečovatelskou službou 

v Přítkově“ v rámci vyhlášené 51. výzvy Regionálního operačního programu 

Severozápad 

 

10. Různé 

 

11. Diskuze 

 

12. Závěr 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 

 
1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění  
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 156/013:               Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

         nahrávání 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce. 

 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 157/013:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

         návrh programu 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. 

 

2. Vypořádání námitek proti předchozímu zápisu 

 

3. Volba návrhové komise 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 158/013:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

            do návrhové komise: Petra Krásného a Alenku Antošovou. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 159/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ověřovatele zápisu: Bc. Janu Čermákovou a Milana Černíka. 

 

5. Kontrola usnesení 

 

6. Podání žádosti o dotaci na realizaci akce: „Dům s pečovatelskou službou v Přítkově“ 

v rámci vyhlášené 51. výzvy Regionálního operačního programu Severozápad 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 160/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

a) podání žádosti o dotaci do ROP NUTS II Severozápad, 51. výzva, Prioritní osa 2 

– Integrovaná podpora místního rozvoje, 2.2 Investice pro zlepšení fyzické 

infrastruktury na výstavbu „Domu s pečovatelskou službou v Přítkově“, obec 

Proboštov – víceetapový projekt 

b) Předfinancování akce víceetapového projektu „Dům s pečovatelskou službou 

v Přítkově“, obec Proboštov ve výši Kč 23 862 157,50,-, což činí 62,5 % 

celkových nákladů na projekt. Částka odpovídá výši prvních dvou etap projektu. 

  

 

 

 



7. Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci mezi obcí Proboštov a Senior Teplice 

pro účely podání žádosti o dotaci na realizaci akce: „Dům s pečovatelskou službou 

v Přítkově“ v rámci vyhlášené 51. výzvy Regionálního operačního programu 

Severozápad 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 161/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci mezi obcí Proboštov a Senior Teplice 

pro účely podání žádosti o dotaci na realizaci akce: „Dům s pečovatelskou službou 

v Přítkově“ v rámci vyhlášené 51. výzvy Regionálního operačního programu 

Severozápad 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

8. Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci mezi obcí Proboštov a Základní školou 

Proboštov pro účely podání žádosti o dotaci na realizaci akce: „Dům s pečovatelskou 

službou v Přítkově“ v rámci vyhlášené 51. výzvy Regionálního operačního programu 

Severozápad 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 162/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci mezi obcí Proboštov a Základní školou 

Proboštov pro účely podání žádosti o dotaci na realizaci akce: „Dům s pečovatelskou 

službou v Přítkově“ v rámci vyhlášené 51. výzvy Regionálního operačního programu 

Severozápad 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

9. Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci mezi obcí Proboštov a Mateřskou 

školou Pastelka pro účely podání žádosti o dotaci na realizaci akce: „Dům 

s pečovatelskou službou v Přítkově“ v rámci vyhlášené 51. výzvy Regionálního 

operačního programu Severozápad 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 163/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci mezi obcí Proboštov a Mateřskou školou 

Pastelka Proboštov pro účely podání žádosti o dotaci na realizaci akce: „Dům 

s pečovatelskou službou v Přítkově“ v rámci vyhlášené 51. výzvy Regionálního 

operačního programu Severozápad 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

10. Různé 

 

11. Diskuze 

 

12. Závěr 

 


