
Zápis a usnesení 

5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

 

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

svolané na čtvrtek dne 19. 6. 2014 v 13 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. 

 

Přítomno:  8 členů zastupitelstva obce  

Omluveni:    1 člen zastupitelstva obce (Ing. Ráža) 

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. Závěrečný účet obce Proboštov za rok 2013 

 

7. Účetní závěrka obce Proboštov za rok 2013 

 

8. Účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola Proboštov za rok 2013 

 

9. Účetní závěrka příspěvkové organizace Mateřská škola Pastelka Proboštov za 

rok 2013 

 

10. Rozpočtové opatření číslo 2/2014 

 

11. Ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor (ordinace praktického lékaře) 

v budově Obecního úřadu v Proboštově se stávajícím lékařem 

 

12. Smlouva o nájmu nebytových prostor (ordinace praktického lékaře) v budově 

Obecního úřadu v Proboštově s novým lékařem 

 

13. OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.: Licenční 

smlouva o veřejném provozování VP_2014_133031 

 

14. Smlouva o pronájmu sálu Kulturního domu obce Proboštov pro podzim roku 

2014 

 

15. Různé  

 

16. Diskuze 

 

17. Závěr 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 

 
1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění  
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 67/014:               Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

         nahrávání 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce. 

 

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

 

Usnesení 68/014:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

         návrh programu 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce včetně jeho doplnění.        

 

2. Vypořádání námitek proti předchozímu zápisu 

 

3. Volba návrhové komise 

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

 

Usnesení 69/014:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 70/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ověřovatele zápisu: Alenku Antošovou a Lenku Hodačovou DiS. 

 

5. Kontrola usnesení 

 

6. Závěrečný účet obce Proboštov za rok 2013 

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

 

Usnesení 71/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Proboštov za rok 2013 včetně 

zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 bez výhrad. 

 

7. Účetní závěrka obce Proboštov za rok 2013 

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

 

Usnesení 72/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Účetní závěrku obce Proboštov za rok 2013. 

 

 

 

 



8. Účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola Proboštov za rok 2013 

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

 

Usnesení 73/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Proboštov za rok 2013. 

 

9. Účetní závěrka příspěvkové organizace Mateřská škola Pastelka Proboštov za rok 

2013 

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

 

Usnesení 74/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Pastelka Proboštov za rok 

2013. 

 

10. Rozpočtové opatření číslo 2/2014 

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

 

Usnesení 75/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Rozpočtové opatření číslo 2/2014. 

 

11. Ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor (ordinace praktického lékaře) 

v budově Obecního úřadu v Proboštově se stávajícím lékařem 

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

 

Usnesení 76/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor (ordinace praktického lékaře) 

v budově Obecního úřadu v Proboštově ke dni 31. 8. 2014. 

 

12. Smlouva o nájmu nebytových prostor (ordinace praktického lékaře) v budově 

Obecního úřadu v Proboštově s novým lékařem 

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

 

Usnesení 77/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o nájmu nebytových prostor (ordinace praktického lékaře) v budově 

Obecního úřadu v Proboštově ode dne 1. 9. 2014 za cenu Kč 190,-/1 m
2
/1 rok dle 

zápisu 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s.: Licenční 

smlouva o veřejném provozování VP_2014_133031 

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

 

Usnesení 78/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Licenční smlouvu o veřejném provozování VP_2014_133031 s OSA, z.s. za poplatek 

ve výši Kč 4 983,- bez DPH. 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

14. Smlouva o pronájmu sálu Kulturního domu obce Proboštov pro podzim roku 2014 

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

 

Usnesení 79/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o pronájmu sálu Kulturního domu obce Proboštov pro podzim roku 2014 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

Doplnění programu: 

 

15. Výsledky poptávkového řízení na akci: „Oprava haly obce Proboštov v ulici Na 

Lučinách“ včetně schválení smlouvy o dílo 

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

 

Usnesení 80/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

výsledky poptávkového řízení na akci: „Oprava haly obce Proboštov v ulici Na 

Lučinách“ dle Protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy o dílo se stavební firmou Miroslav Polkoráb za cenu 

Kč 523 388,24,- bez DPH. 

 

16. Základní škola Proboštov – žádost o souhlas se změnou údajů v rejstříku škol a 

školských zařízení 

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

 

Usnesení 81/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

žádost Základní školy Proboštov č.j.: ZŠ/105/14 o souhlas se změnou údajů v rejstříku 

škol a školských zařízení. 

 

 

 

 

 

 

 



17. Žádost o souhlas se zřízením věcného břemene „plynovodní přípojky“ a uzavření 

Smlouvy o zřízení věcného břemene pro pozemek p.č. 1031/1 v k.ú. Proboštov u 

Teplic 

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

 

Usnesení 82/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o zřízení věcného břemene pro pozemek p.č. 1031/1 k.ú. Proboštov u Teplic 

za jednorázovou úhradu Kč 1000,- bez DPH 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

18.  Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a 

smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4012389/003 – TP – Proboštov, Dělnická, 

398/1 

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

 

Usnesení 83/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a 

smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4012389/003 – TP – Proboštov, Dělnická, 

398/1  

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

19. Záměr směny části pozemku p.č. 787/16 o výměře 85 m
2
 za část pozemku p.č. 641/4 

o výměře cca 25 m
2
 

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

 

Usnesení 84/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr směny části pozemku p.č. 787/16 o výměře 85 m
2
 za část pozemku p.č. 641/4 o 

výměře cca 25 m
2
, vše k.ú. Proboštov u Teplic. Záměr bude vyvěšen po dopracování 

GP. 

 

20. Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Proboštov pro volební období 2014 – 

2018 

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

 

Usnesení 85/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

stanovuje 

v souladu s ust. § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích pro volební období 2014 

- 2018 počet členů Zastupitelstva obce Proboštov na 9. 

 

21. Různé  

- Informace starostky a místostarostky obce a zodpovězení dotazů z minulého 

zasedání. 

 

22. Diskuze 

 

23. Závěr 


