
Zápis a usnesení 

6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

Podle ustanovení § 92 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, 

svolané na středu dne 27. 5. 2015 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. 

 

Přítomno:  7 členů zastupitelstva obce  

Omluveni:    0 člen zastupitelstva obce  

Neomluveni:  2 členové zastupitelstva obce (Ing. Hadrabová, pan Kočí) 

 

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. Pravidla pro pronájem a užívání bytů v majetku obce Proboštov 

 

7. Exekutorský úřad Plzeň – Dodatek k rámcové smlouvě o provádění exekuční a další 

činnosti 

 

8. DAS – Pojistná smlouva o pojištění právní ochrany 

 

9. Žádost o změnu rozhodnutí o pronájmu pozemku p.č. 1252 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

10. Žádost o pronájem části pozemku p.č. 690/1 k.ú. Přítkov 

 

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

 

12. Žádost o koupi pozemku p.č. 567/4 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

13. Žádost o odkoupení parcely p.č. 1274/9 a části p.č. 1259/6 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

14. Základní škola Proboštov – žádost o jmenování jednoho zástupce do školské rady 

 

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

roku 2014 dle předloženého návrhu 

 

16. Mateřská škola Pastelka – žádost o schválení hospodářského výsledku za rok 2014 

dle předloženého návrhu 

 

17. Žádost MŠ Pastelka o povolení výjimky z počtu dětí pro školní rok 2015/2016 

 

 



18. Různé  

 

19. Diskuze 

 

20. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 

 
1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění  
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro, 0 proti, 0 zdržel  

 

Usnesení 62/015:              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 7 pro, 0 proti, 0 zdržel  

 

Usnesení 63/015:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

            do návrhové komise: Ing. Radomíra Rážu a Ing. Václava Betku. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 64/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ověřovatele zápisu: Milana Černíka a Ing. Martina Opackého. 

 

5. Kontrola usnesení 

 

6. Pravidla pro pronájem a užívání bytů v majetku obce Proboštov 

 

V 17:10h. dorazil zastupitel Miroslav Kočí. Celkový počet přítomných: 8. 

 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 65/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Pravidla pro pronájem a užívání bytů v majetku obce Proboštov. 

 

7. Exekutorský úřad Plzeň – Dodatek k rámcové smlouvě o provádění exekuční a další 

činnosti 

Vypuštěno z jednání. 

 

8. DAS – Pojistná smlouva o pojištění právní ochrany 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 66/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

DAS – Pojistná smlouva o pojištění právní ochrany. 

 

 

 

 



9. Žádost o změnu rozhodnutí o pronájmu pozemku p.č. 1252 k.ú. Proboštov u Teplic 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 67/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

žádost o změnu rozhodnutí o pronájmu pozemku p.č. 1252 k.ú. Proboštov u Teplic. 

 

10. Žádost o pronájem části pozemku p.č. 690/1 k.ú. Přítkov 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 68/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr pronájmu části pozemku p.č. 690/1 k.ú. Přítkov o výměře 100 m
2
 za cenu  

Kč 6,-/1 m
2
. 

 

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

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 69/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

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

 

12. Žádost o koupi pozemku p.č. 567/4 k.ú. Proboštov u Teplic 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 70/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

žádost o koupi pozemku p.č. 567/4 k.ú. Proboštov u Teplic. 

 

13. Žádost o odkoupení parcely p.č. 1274/9 a části p.č. 1259/6 k.ú. Proboštov u Teplic 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 71/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr prodeje pozemku p.č. 1274/9 k.ú. Proboštov u Teplic. 

 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 72/015:   Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

prodej části pozemku p.č. 1259/6 k.ú. Proboštov u Teplic. 

 

14. Základní škola Proboštov – žádost o jmenování jednoho zástupce do školské rady 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 73/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

jmenování paní XXX do školské rady. 

 

 

 



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

roku 2014 dle předloženého návrhu 

Na vědomí 

 

16. Mateřská škola Pastelka – žádost o schválení hospodářského výsledku za rok 2014 

dle předloženého návrhu 

Na vědomí 

 

17. Žádost MŠ Pastelka o povolení výjimky z počtu dětí pro školní rok 2015/2016 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 74/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

žádost Mateřské školy Pastelka Proboštov o povolení výjimky z počtu dětí pro školní 

rok 2015/2016 o čtyři děti na každou třídu. 

 

Doplnění programu: 

 

18. Žádost obce o bezúplatný převod pozemku 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 75/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

žádost obce o bezúplatný převod pozemku p.č. 1397/4 k.ú. Proboštov u Teplic podle 

§ 7 odst. 2 a 4 písm. a) b) zákona č. 503/2012 Sb. 

 

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

zrekapituloval přijatá usnesení.  

 

19. Různé  

- Informace starostky a místostarostky obce a zodpovězení dotazů z minulého 

zasedání. 

 

20. Diskuze 

 

21. Závěr 

 

 


