
Zápis a usnesení 

 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

 

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

svolané na úterý dne 25. 3. 2014 v 20,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. 

 

Přítomno:  7 členů zastupitelstva obce  

Omluveni:    2 členové zastupitelstva obce (paní Antošová, pan Krásný)  

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. Rozpočtové opatření číslo 1/2014 

 

7. Odměna za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce Proboštov 

 

8. Podání žádosti o dotaci na SFŽP ČR, Operační program životního prostředí na 

zateplení objektu Beseda 

 

9. Návrh pozemků určených k prodeji dle inventury pozemků 

 

10. Nájemní smlouva se Severočeskou vodárenskou společností, a.s. na vodní dílo 

označené jako: „Proboštov, U Vodárny – kanalizace pro 10 RD“ 

 

11. Záměr pronájmu části pozemku p.č. 566/1 k.ú. Přítkov (vodní plocha Vápenka) 

 

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

Proboštov u Teplic (zahrada Pod Hrází) 

 

13. Žádost o dlouhodobý pronájem nebo odkup pozemku p.č. 574/2 k.ú. Přítkov 

 

14. Investiční záměr na budoucí využití objektu Beseda - informace 

 

15. Různé 

 

16. Diskuze 

 

17. Závěr 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 

 
1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění  
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 17/014:               Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

         nahrávání 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce. 

 

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

 

Usnesení 18/014:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

         návrh programu 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce včetně jeho doplnění.         

 

2. Vypořádání námitek proti předchozímu zápisu 

 

3. Volba návrhové komise 

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

 

Usnesení 19/014:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 20/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ověřovatele zápisu: Ing. Martina Opackého a Milana Černíka. 

 

5. Kontrola usnesení 

 

6. Rozpočtové opatření číslo 1/2014 

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

 

Usnesení 21/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Rozpočtové opatření číslo 1/2014. 

 

7. Odměna za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce Proboštov 

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

 

Usnesení 22/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Změnu výše odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce 

Proboštov z Kč 513,- na Kč 540,-. 

 

 



8. Podání žádosti o dotaci na SFŽP ČR, Operační program životního prostředí na 

zateplení objektu Beseda 

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

 

Usnesení 23/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje 

vedení obecního úřadu ke zpracování a podání žádosti o dotaci ze SFŽP ČR, Operační 

program životního prostředí v rámci LX. výzvy na zateplení objektu Beseda. 

 

9. Návrh pozemků určených k prodeji dle inventury pozemků 

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

  

Usnesení 24/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Návrh pozemků určených k prodeji dle inventury pozemků. 

 

10. Nájemní smlouva se Severočeskou vodárenskou společností, a.s. na vodní dílo 

označené jako: „Proboštov, U Vodárny – kanalizace pro 10 RD“ 

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

 

Usnesení 25/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Nájemní smlouvu se Severočeskou vodárenskou společností, a.s. na vodní dílo 

označené jako: „Proboštov, U Vodárny – kanalizace pro 10 RD“ 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

11. Záměr pronájmu části pozemku p.č. 566/1 k.ú. Přítkov (vodní plocha Vápenka) 

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

 

Usnesení 26/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Záměr pronájmu pozemku p.č. 566/1 k.ú. Přítkov (vodní plocha Vápenka) o výměře 

6829 m
2
 za cenu Kč 0,50/1 m

2
/1 rok. 

 

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

Proboštov u Teplic o výměře 311 m
2
 (zahrada Pod Hrází) 

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

 

Usnesení 27/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Nájemní smlouvu na pozemky p.č. 731/81 a 731/106 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 

311 m
2
 za částku Kč 300,- 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 

 



13. Žádost o dlouhodobý pronájem nebo odkup pozemku p.č. 574/2 k.ú. Přítkov 

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

 

Usnesení 28/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

žádost o dlouhodobý pronájem nebo odkup pozemku p.č. 574/2 k.ú. Přítkov. 

 

14. Investiční záměr na budoucí využití objektu Beseda - informace 

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

 

Usnesení 29/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

investiční záměr: „Objekt Beseda – víceúčelové zařízení pro seniory“ 

 

Doplnění programu: 

 

15. Smlouva o uspořádání hudebního vystoupení s hudebním souborem FORTE 

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

 

Usnesení 30/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o uspořádání hudebního vystoupení s hudebním souborem FORTE 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

16. Smlouva o uspořádání hudebního vystoupení s hudební skupinou HPM Trio 

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

 

Usnesení 31/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o uspořádání hudebního vystoupení s hudební skupinou HPM Trio 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

17. Smlouva č. 458/2014 o poskytnutí finančních prostředků ze SFDI na rok 2014 

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

 

Usnesení 32/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu č. 458/2014 o poskytnutí finančních prostředků ze SFDI na rok 2014 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

Starostka obce požádala návrhovou komisi o rekapitulaci usnesení. Místostarostka Bc. 

Čermáková zrekapitulovala všechna přijatá usnesení.   

 

18. Různé 

- Informace starostky a místostarostky obce a zodpovězení dotazů z minulého 

zasedání. 

 



19. Diskuze 

 

20. Závěr 


