
Zápis a usnesení 

 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

 

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

svolané na čtvrtek dne 17. 4. 2014 v 13,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. 

 

Přítomno:  7 členů zastupitelstva obce  

Omluveni:    2 členové zastupitelstva obce (paní Hodačová, pan 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. Smlouva o dílo: „Projektová dokumentace na vybudování ulice Příčná, Přítkov“ 

 

7. Smlouva o dílo: „Projektová dokumentace na rekonstrukci Základní školy, 

Meziškolská ulice“ 

 

8. Žádost o spolufinancování řádu kanalizace a vody k pozemkům p.p.č. 788/46 a 

788/49 v k.ú. Proboštov, ul. Ptačí 

 

9. Smlouva o nájmu na pozemek p.č. 566/1 o výměře 6829 m
2
 k.ú. Přítkov (vodní 

plocha Vápenka) 

 

10. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – žádost o vyjádření k prodeji 

pozemku p.č. 1240/10 v k.ú. Proboštov u Teplic 

 

11. Žádost o koupi pozemku p.č. 309 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

12. Základní škola Proboštov – žádost o souhlas s použitím vyšších přeplatků za plyn 

 

13. Základní škola Proboštov – žádost o schválení rozdělení hospodářského výsledku 

roku 2013 dle předloženého návrhu 

 

14. Mateřská škola Pastelka – žádost o schválení hospodářského výsledku za rok 

2013 dle předloženého návrhu 

 

15. Žádost MŠ Pastelka o povolení výjimky z počtu dětí pro školní rok 2014/2015 

 



16. Zpráva Místní organizace českého rybářského svazu za první čtvrtletí roku 2014 

(na vědomí) 

 

17. Různé 

 

18. Diskuze 

 

19. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 

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

 

Usnesení 33/014:               Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

         nahrávání 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce. 

 

Zapisovatelkou jednání byla určena paní Lucie Kubínková. 

 

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

 

Usnesení 34/014:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

         návrh programu 3. 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 35/014:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

            do návrhové komise: Alenku Antošovou a Ing. Martina Opackého. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 36/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ověřovatele zápisu: MVDr. Zbyněk Pokorný a Petr Krásný. 

 

5. Kontrola usnesení 

 

6. Smlouva o dílo: „Projektová dokumentace na vybudování ulice Příčná, Přítkov“ 

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

 

Usnesení 37/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

a) Výsledky poptávkového řízení následovně: 

(Protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek) v následujícím pořadí: 

1. AZ Consult spol. s.r.o. s cenou Kč 54 000,- bez DPH. 
b) Smlouvu o dílo: „Projektová dokumentace na vybudování ulice Příčná, Přítkov“ 

s uchazečem AZ Consult spol. s.r.o., Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 

44567430 

pověřuje 

 starostku k podpisu smlouvy. 

 



7. Smlouva o dílo: „Projektová dokumentace na rekonstrukci Základní školy, 

Meziškolská ulice“ 

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

 

Usnesení 38/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

a) Výsledky poptávkového řízení následovně: 

(Protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek) v následujícím pořadí: 

1. Jiří Pazour, Projektová a inženýrská činnost s cenou Kč 82 000,-  

(není plátcem DPH) 

2. Ing. Milan Skoumal – stavební projekce, inženýring s cenou Kč 85 000,-  

(není plátcem DPH) 

3. STATIKA – STAVBY SLAVATA, Ing. Jan Slavata s cenou Kč 107 000,-  

(není plátcem DPH) 

b) Smlouvu o dílo: „Projektová dokumentace na rekonstrukci Základní školy, 

Meziškolská ulice“ s uchazečem Jiří Pazour, Projektová a inženýrská činnost, 

Hluboká 486, 403 31 Ústí nad Labem, IČO: 64697215 

pověřuje 

 starostku k podpisu smlouvy. 

 

8. Žádost o spolufinancování řádu kanalizace a vody k pozemkům p.p.č. 788/46 a 788/49 

v k.ú. Proboštov, ul. Ptačí 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro, 1 se zdržel – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 39/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Žádost o spolufinancování řádu kanalizace a vody k pozemkům p.p.č. 788/46 a 788/49 

v k.ú. Proboštov, ul. Ptačí. 

 

9. Smlouva o nájmu na pozemek p.č. 566/1 o výměře 6829 m
2
 k.ú. Přítkov (vodní plocha 

Vápenka) 

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

 

Usnesení 40/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o nájmu na pozemek p.č. 566/1 o výměře 6829 m
2
 k.ú. Přítkov za cenu Kč 

0,50,-/1 m
2
/1 rok 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

10. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – žádost o vyjádření k prodeji 

pozemku p.č. 1240/10 v k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 41/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

prodej pozemku p.č. 1240/10 k.ú. Proboštov u Teplic firmě PECUD. 

 

11. Žádost o koupi pozemku p.č. 309 k.ú. Proboštov u Teplic 

Odloženo. 



12. Základní škola Proboštov – žádost o souhlas s použitím vyšších přeplatků za plyn 

Na vědomí. 

 

13. Základní škola Proboštov – žádost o schválení rozdělení hospodářského výsledku 

roku 2013 dle předloženého návrhu 

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

 

Usnesení 42/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

žádost Základní školy Proboštov o rozdělení hospodářského výsledku roku 2013 ve 

výši Kč 1 265,09,- dle předloženého návrhu. 

 

14. Mateřská škola Pastelka – žádost o schválení hospodářského výsledku za rok 2013 

dle předloženého návrhu 

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

 

Usnesení 43/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

žádost Mateřské školy Pastelka Proboštov o rozdělení hospodářského výsledku roku 

2013 ve výši Kč 15 688,59,- do fondu rezervního. 

 

15. Žádost MŠ Pastelka o povolení výjimky z počtu dětí pro školní rok 2014/2015 

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

 

Usnesení 44/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Žádost MŠ Pastelka o povolení výjimky z počtu dětí pro školní rok 2014/2015. 

 

16. Zpráva Místní organizace českého rybářského svazu za první čtvrtletí roku 2014 (na 

vědomí) 

Na vědomí 

 

Doplnění programu: 

 

17. Smlouva č. 13151863 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 

ČR 

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

 

Usnesení 45/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu č. 13151863 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 

pověřuje 

  starostku obce k jejímu podpisu. 

 

18. EKO-KOM a.s. Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů 

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

 

Usnesení 46/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

EKO-KOM a.s. Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů 



pověřuje 

  starostku obce k jejímu podpisu. 

 

19. Žádost o zřízení věcného břemene 

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

 

Usnesení 47/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

žádost o přístup přes pozemek p.č. 563/11 k.ú. Přítkov na pozemek p.č. 563/3 k.ú. 

Přítkov pro účely stavby. 

 

20. Žádost o odkup obecního pozemku 

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

 

Usnesení 48/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

žádost o odkup části obecního pozemku p.č. 328/1 v k.ú. Proboštov u Teplic. 

  

21. Smlouva o péči o opuštěná, ztracená a týraná zvířata odchycená a nalezená v obci 

Proboštov a poskytnutí finančních prostředků obce Proboštov pro rok 2014 

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

 

Usnesení 49/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o péči o opuštěná, ztracená a týraná zvířata odchycená a nalezená v obci 

Proboštov a poskytnutí finančních prostředků obce Proboštov pro rok 2014 

pověřuje 

  starostku obce k jejímu podpisu. 

 

22. Smlouva o umístění a provozování kontejnerů uzavíraná s Michal Slaboch, IČO: 

66442371 

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

 

Usnesení 50/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o umístění a provozování kontejnerů s Michal Slaboch, IČO: 66442371 

pověřuje 

  starostku obce k jejímu podpisu. 

 

23. Různé 

- Informace starostky a místostarostky obce a zodpovězení dotazů z minulého 

zasedání. 

 

Ve 14:30h. odešel zastupitel MVDr. Zbyněk Pokorný. Celkový počet přítomných: 6. 

 

24. Diskuze 

 

25. Závěr 

 

 


