
Zápis a usnesení 

1. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

 

Podle ustanovení § 96 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, 

svolané na pondělí dne 28. 1. 2019 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. 

 

Přítomno:  9 členů zastupitelstva obce  

Omluveni:    0 člen zastupitelstva obce  

Neomluveni:  0 člen zastupitelstva obce  

 

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. Výroční zpráva za rok 2018 

 

7. TJ Proboštov, z.s. – žádost o uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě 

 

8. Záměr prodeje pozemku p.č.  1331/19 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

9. SMS ČR – Sdružení místních samospráv – návrh na vstoupení pro obec Proboštov 

 

10. Ceník prodeje a pronájmu obecních pozemků pro období 2019 – 2021 

 

11. Michal Tučný Revival Plzeň – Smlouva o účinkování 

 

12. Dům kultury Teplice – Dohoda o poskytnutí senior slevy 

 

13. Spolek Lungta – žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka 

pro Tibet“ 

 

14. Směrnice č. 1/2018 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  

 

15. Schválení podání žádosti o dotaci do Integrovaného regionálního operačního 

programu, výzva vyhlašovaná MAS Cínovecko pod názvem Bezpečnost dopravy a 

cyklodoprava na akci: „Chodník Proboštov-Přítkov – chodník a VO 

 



16. Podkrušnohorské domovy sociálních služeb – žádost o finanční příspěvek na rok 

2019 

 

17. Zpráva o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Proboštov a 

Novosedlice za rok 2018 (na vědomí) 

 

18. Různé 

 

19. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 
 

1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění  
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 1/019:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

 návrh programu 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce včetně jeho doplnění. 

 

2. Vypořádání námitek proti předchozímu zápisu 

 

3. Volba návrhové komise 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 2/019:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

            do návrhové komise: Alenku Antošovou a Zdeňku Chládkovou. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 3/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ověřovatele zápisu: Ing. Radomíra Rážu a Ing. Václava Betku. 

 

5. Kontrola usnesení 

 

6. Výroční zpráva za rok 2018 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 4/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Výroční zprávu obce Proboštov za rok 2018. 

 

7. TJ Proboštov, z.s. – žádost o uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě 

Na vědomí 

 

8. Záměr prodeje pozemku p.č.  1331/19 k.ú. Proboštov u Teplic 

Odloženo 

 

9. SMS ČR – Sdružení místních samospráv – návrh na vstoupení pro obec Proboštov 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 1 pro, 6 proti, 2 zdržel  

 

Usnesení 5/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

vstoupení obce Proboštov do SMS ČR - Sdružení místních samospráv 

 

 

 

 



10. Ceník prodeje a pronájmu obecních pozemků pro období 2019 – 2021 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro, 0 proti, 2 zdržel 

 

Usnesení 6/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Ceník prodeje a pronájmu obecních pozemků platný od 1. 1. 2019. 

 

11. Michal Tučný Revival Plzeň – Smlouva o účinkování 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 7/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Michal Tučný Revival Plzeň - Smlouvu o účinkování na country festivalu obce 

konaném dne 29. 6. 2019 za cenu Kč 25 000,- 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

12. Dům kultury Teplice – Dohoda o poskytnutí senior slevy 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 8/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Dům kultury Teplice - Dohodu o poskytnutí senior slevy. Maximální výše úhrady činí 

Kč 50 000,- v roce 2019. 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu dohody. 

 

13. Spolek Lungta – žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka 

pro Tibet“ 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 0 proti, 1 zdržel 

 

Usnesení 9/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Spolek Lungta - připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. 

 

14. Směrnice č. 1/2018 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 10/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Úpravu Směrnice č. 1/2018 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle 

doporučení MV ČR (úprava finančních limitů a určení odpovědného orgánu). 

 

 

 

 

 

 



15. Schválení podání žádosti o dotaci do Integrovaného regionálního operačního 

programu, výzva vyhlašovaná MAS Cínovecko pod názvem Bezpečnost dopravy a 

cyklodoprava na akci: „Chodník Proboštov-Přítkov – chodník a VO 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 11/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Schválení podání žádosti o dotaci do Integrovaného regionálního operačního 

programu, výzva vyhlašovaná MAS Cínovecko pod názvem Bezpečnost dopravy 

a cyklodoprava na akci: „Chodník Proboštov-Přítkov“ - chodník a VO. 

 

16. Podkrušnohorské domovy sociálních služeb – žádost o finanční příspěvek na rok 

2019 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 12/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Žádost Podkrušnohorských domovů sociálních služeb o finanční příspěvek na rok 

2019 ve výši Kč 10 000,-. 

 

17. Zpráva o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Proboštov a 

Novosedlice za rok 2018 (na vědomí) 

   

Doplnění programu: 

 

18. Schválení prodloužení platnosti strategického plánu obce Proboštov  
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 13/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

prodloužení platnosti strategického plánu obce Proboštov do doby vydání nového 

strategického plánu. 

 

19. Pohoda – sdružení pro podporu zdravotně postižených dětí, z.s. – žádost o finanční 

příspěvek  

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 14/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

finanční příspěvek ve výši Kč 2000,- Pohodě - sdružení pro podporu zdravotně 

postižených dětí, z.s. 

 

20. Žádost o pronájem pozemku 

Na vědomí 

 

 

 

 



21. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – schválení podání žádosti o dotaci, Program: 

Podpora obnovy a rozvoje venkova, číslo výzvy: 1/2019/117D8210, DT 117d8210G 

pro akci: Rekonstrukce Kaple sv. Antonína 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 15/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - podání žádosti o dotaci, Program: Podpora 

obnovy a rozvoje venkova, číslo výzvy: 1/2019/117D8210, DT 117d8210G pro akci: 

Rekonstrukce Kaple sv. Antonína. 

 

22. Základní škola Proboštov – žádost o souhlas zřizovatele s použitím finančních 

prostředků  

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 16/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Základní škola Proboštov - žádost o souhlas zřizovatele s použitím finančních 

prostředků. 

 

23. Různé 

- Informace starostky a místostarosty obce a zodpovězení dotazů z minulého 

zasedání 

 

24. Závěr 
 


