
Zápis a usnesení 

6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

 

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

svolané na úterý dne 2. 9. 2014 v 13 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. 

 

Přítomno:  6 členů zastupitelstva obce  

Omluveni:    0 člen zastupitelstva obce  

Neomluveni:  3 členové zastupitelstva obce (paní Antošová, pan Černík, pan Ing. Ráža)  

 

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. Žádost Základní školy Proboštov o souhlas zřizovatele se Smlouvou o partnerství 

s finančním příspěvkem – projekt „Dotyková zařízení ve výuce“ financovaný 

v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost  

 

7. Různé 

 

8. Diskuze 

 

9. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 

 
1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění  
 

Ve 13:01h. se dostavila zastupitelka paní Antošová. Celkový počet přítomných: 7 
 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 86/014:               Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

         nahrávání 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce. 

 

Zapisovatelkou jednání byla určena paní Lucie Kubínková. 

 

Ve 13:02h. se dostavili zastupitelé pan Černík a Ing. Ráža. Celkový počet přítomných: 9 
 

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

 

Usnesení 87/014:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

         návrh programu 6. 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 88/014:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

            do návrhové komise: Milana Černíka a Ing. Martina Opackého. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 89/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ověřovatele zápisu: Petra Krásného a Bc. Janu Čermákovou. 

 

5. Kontrola usnesení 

 

6. Žádost Základní školy Proboštov o souhlas zřizovatele se Smlouvou o partnerství 

s finančním příspěvkem – projekt „Dotyková zařízení ve výuce“ financovaný v rámci 

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost  

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

 

Usnesení 90/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Žádost Základní školy Proboštov o souhlas zřizovatele se Smlouvou o partnerství 

s finančním příspěvkem – projekt „Dotyková zařízení ve výuce“ financovaný v rámci 

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.  



Doplnění programu: 

 

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

v rámci vyhlášené 62. výzvy Regionálního operačního programu Severozápad 

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

 

Usnesení 91/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

a) podání žádosti o dotaci do ROP NUTS II Severozápad, 62. 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 

b) Předfinancování akce víceetapového projektu „Dům s pečovatelskou službou 

v Přítkově“, obec Proboštov ve výši Kč 23 862 157,50,-. Částka odpovídá výši 

prvních dvou etap projektu. 

 

8. Doklad o zahájení zadávacího/výběrového řízení k žádosti o dotaci na realizaci akce: 

„Dům s pečovatelskou službou v Přítkově“ v rámci vyhlášené 62. výzvy Regionálního 

operačního programu Severozápad 

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

 

Usnesení 92/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje 

vedení obecního úřadu k zahájení zadávacího/výběrového řízení k žádosti o dotaci na 

realizaci akce: „Dům s pečovatelskou službou v Přítkově“ v rámci vyhlášení 62. výzvy 

ROP Severozápad formou zveřejnění dokladu: „Oznámení o zakázce“ dle § 26 zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. 

 

9. 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 62. výzvy Regionálního operačního programu Severozápad 

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

 

Usnesení 93/014:    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 62. výzvy Regionálního operačního programu 

Severozápad 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 



10. 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 62. výzvy Regionálního operačního programu Severozápad 

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

 

Usnesení 94/014:    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 62. výzvy Regionálního operačního programu 

Severozápad 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

11. 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 62. výzvy Regionálního operačního programu Severozápad 

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

 

Usnesení 95/014:    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 62. výzvy Regionálního 

operačního programu Severozápad 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

12. Povodí Ohře – Smlouva o umožnění realizace stavby č. 666/2014 

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

 

Usnesení 96/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

 Povodí Ohře - Smlouvu o umožnění realizaci stavby č. 666/2014 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

13. Sdružení odborových organizací Czech Coal Group – žádost o souhlas k použití 

znaku obce Proboštov a využití informací z internetových stránek obce 

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

 

Usnesení 97/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

žádost o souhlas k použití znaku obce Proboštov a využití informací z internetových 

stránek obce. 

 

14. Různé 

- Informace starostky a místostarostky obce a zodpovězení dotazů z minulého 

zasedání. 



Starostka požádala návrhovou komisi o rekapitulaci usnesení. Pan Ing. Opacki přečetl 

jednotlivá přijatá usnesení.  

 

15. Diskuze 

 

16. Závěr 

 


