
Zápis a usnesení 

 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

 

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

svolané na čtvrtek dne 13. 2. 2014 v 13,00 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. Směrnice č. 1/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

 

7. Ústecký kraj – darovací smlouva č. 13/SML2613 na motorovou stříkačku 

TOHATSU VC85BS v hodnotě Kč 240 185,- vč. DPH 

 

8. Exekutorský úřad Praha 8 – účast na dražebním jednání na základě dražební 

vyhlášky č.j. EX 119/03 ze dne 2. září 2013 na pozemek p.č. 1261/3 o výměře 8051 

m
2
 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

9. Záměr pronájmu části pozemku p.č. 566/1 o výměře 3157 m
2
 k.ú. Přítkov (vodní 

plocha Vápenka) 

 

10. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k pozemkům p.č. 731/81 a 731/106 k.ú. 

Proboštov u Teplic (zahrada Pod Hrází) 

 

11. Občanské sdružení POHODA  - žádost o pomoc při zajištění dopravy zdravotně 

postižených dětí a mládeže 

 

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

2014 

 

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

„Vlajka pro Tibet“ 

 



14. Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2013 

 

Doplnění programu: 

 

15. Pověření vedení obecního úřadu Proboštov prostřednictvím SÚ Proboštov podat 

žádost o stavební povolení na akci: „Stavební úpravy a přístavba objektu Beseda, 

č.p. 39 v Proboštově“ 

 

16. Nájemní smlouva na pozemek p.č. 1385/7 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 143 

m
2
 (ulice Na Lučinách) 

 

17. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 10. 2013 na akci: „Oprava Základní 

školy Proboštov“ 

 

18. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci: „Proboštov – úprava ulice kpt. Jaroše”  

 

19. Různé 

 

20. Diskuze 

 

21. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 

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

 

Usnesení 1/014:               Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

         nahrávání 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce. 

 

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

 

Usnesení 2/014:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

         návrh programu 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 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 3/014:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

            do návrhové komise: Lenku Hodačovou, DiS. a Ing. Radomíra Rážu. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 4/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ověřovatele zápisu: MVDr. Zbyňka Pokorného a Bc. Janu Čermákovou. 

 

5. Kontrola usnesení 

 Žádost o odkup části pozemku p.č. 935/11 v k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 300 m
2
.  

 

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

 

Usnesení 5/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr prodeje pozemku p.č. 935/11v k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 228 m
2
. 

 

6. Směrnice č. 1/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

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

 

Usnesení 6/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Směrnici č. 1/2014 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

 

 



7. Ústecký kraj – darovací smlouva č. 13/SML2613 na motorovou stříkačku TOHATSU 

VC85BS v hodnotě Kč 240 185,- vč. DPH 

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

 

Usnesení 7/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Ústecký kraj - darovací smlouvu č. 13/SML2613 na motorovou stříkačku TOHATSU 

VC85BS v hodnotě Kč 240 185,- vč. DPH 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

8. Exekutorský úřad Praha 8 – účast na dražebním jednání na základě dražební 

vyhlášky č.j. EX 119/03  ze dne 2. září 2013 na pozemek p.č. 1261/3 o výměře 8051 m
2
 

k.ú. Proboštov u Teplic 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro, 3 proti – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 8/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje 

Ing. Lenku Opackou k zastupování obce Proboštov na dražebním jednání na základě 

dražební vyhlášky č.j. EX 119/03  ze dne 2. září 2013 na pozemek p.č. 1261/3 o 

výměře 8051 m
2
 k.ú. Proboštov u Teplic. Nejvyšší podání obce je ve výši trojnásobku 

nejnižšího podání. 

 

 

9. Záměr pronájmu části pozemku p.č. 566/1 o výměře 3157 m
2
 k.ú. Přítkov (vodní 

plocha Vápenka) 

Vypuštěno z jednání. 

 

10. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy k pozemkům p.č. 731/81 a 731/106 k.ú. 

Proboštov u Teplic (zahrada Pod Hrází) 

Vypuštěno z jednání. 

 

11. Občanské sdružení POHODA - žádost o pomoc při zajištění dopravy zdravotně 

postižených dětí a mládeže 

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

 

Usnesení 9/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Občanské sdružení POHODA - žádost o pomoc při zajištění dopravy zdravotně 

postižených dětí a mládeže ve výši Kč 1 000,-. 

 

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

2014 

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

 

Usnesení 10/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb - žádost o finanční příspěvek na rok 2014 

ve výši Kč 2 000,-. 

 



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

pro Tibet“ 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 1 proti – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 11/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

Tibet“. 

 

14. Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2013 

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

 

Usnesení 12/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Výroční zprávu obce Proboštov dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2013. 

 

Doplnění programu: 

 

15. Pověření vedení obecního úřadu Proboštov prostřednictvím SÚ Proboštov podat 

žádost o stavební povolení na akci: „Stavební úpravy a přístavba objektu Beseda, 

č.p. 39 v Proboštově“ 

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

 

Usnesení 13/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje 

Vedení obecního úřadu Proboštov prostřednictvím SÚ Proboštov podat žádost o 

stavební povolení na akci: „Stavební úpravy a přístavba objektu Beseda, č.p. 39 

v Proboštově“. 

 

16. Nájemní smlouva na pozemek p.č. 1385/7 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 143 m
2
 

(ulice Na Lučinách) 

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

 

Usnesení 14/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr pronájmu části pozemku p.č. 1385/7 o výměře 143 m
2
 za cenu Kč 5,-/1 m

2
/1 

rok. 

 

17. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 10. 2013 na akci: „Oprava Základní školy 

Proboštov“ 

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

 

Usnesení 15/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 10. 2013 na akci: „Oprava Základní školy 

Proboštov“ 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo. 

 

 



18. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci: „Proboštov – úprava ulice kpt. Jaroše”  

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

 

Usnesení 16/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci: „Proboštov - úprava ulice kpt. Jaroše” 

pověřuje 

starostku obce k podpisu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo. 

 

Starostka požádala návrhovou komisi o rekapitulaci usnesení. Pan Ing. Radomír Ráža 

zrekapituloval všechna přijatá usnesení.   

 

19. Různé 

- Informace starostky a místostarostky obce a zodpovězení dotazů z minulého 

zasedání. 

 

20. Diskuze 

 

21. Závěr 


