
Zápis a usnesení 

5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

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

svolané na středu dne 29. 4. 2015 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. 

 

Přítomno:  9 členů zastupitelstva obce  

Omluveni:    0 člen zastupitelstva obce  

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. Rozpočtový výhled 2016 – 2019 

 

7. Strategický plán rozvoje obce Proboštov pro období 2015 – 2018 

 

8. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu číslo 1/2015 

 

9. ČEZ Prodej – nabídka na dodávku elektřiny číslo: 15005117 

 

10. OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. – licenční 

smlouva o veřejném provozování hudebních děl VP_2015_48685 

 

11. Smlouva o nájmu části pozemku p.č. 690/1 k.ú. Přítkov  

 

12. Smlouva o nájmu části pozemku p.č. 690/1 k.ú. Přítkov 

 

13. Kupní smlouva na pozemek p.č. 834 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

14. Záměr směny pozemků p.č. 641/1 a 641/4 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

15. Smlouva o uspořádání hudebního vystoupení 

 

16. Severočeská vodárenská společnost a.s. – delegování starostky obce na valné 

hromady 

 

17. Ministerstvo vnitra České republiky – Nařízení vlády č. 52/2015 Sb., o odměnách za 

výkon funkce členů zastupitelstva 



18. Žádost o souhlas s umístěním stavby blíže k hranici pozemku a umístění sjezdů  

 

19. Různé  

 

20. Diskuze 

 

21. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 

 
1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění  
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel  

 

Usnesení 47/015:              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 9 pro, 0 proti, 0 zdržel  

 

Usnesení 48/015:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 49/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ověřovatele zápisu: Alenku Antošovou a Bc. Janu Čermákovou. 

 

5. Kontrola usnesení 

 

6. Rozpočtový výhled 2016 – 2019 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro, 0 proti, 3 zdržel  

 

Usnesení 50/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Rozpočtový výhled 2016 - 2019. 

 

7. Strategický plán rozvoje obce Proboštov pro období 2015 – 2018 

Odloženo 

 

8. ČEZ Prodej – nabídka na dodávku elektřiny číslo: 15005117 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 51/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

revokuje 

              usnesení číslo 21/015 

schvaluje 

ČEZ Prodej s.r.o. – přijetí nabídky na dodávku elektřiny číslo 15005117 na období od 

1. 5. 2015 – 31. 12. 2016 s úsporou ve výši Kč 60 552,72 pro dané období 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 



9. OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. – licenční 

smlouva o veřejném provozování hudebních děl VP_2015_48685 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 52/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. – licenční smlouva o 

veřejném provozování hudebních děl VP_2015_48685. Autorská odměna pro OSA 

(včetně DPH) je stanovena výši Kč 761,-. 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

10. Smlouva o nájmu části pozemku p.č. 690/1 k.ú. Přítkov 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 53/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o nájmu části pozemku p.č. 690/1 k.ú Přítkov o výměře 100 m
2
 za cenu Kč 

6,-/1 m
2
 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

11. Smlouva o nájmu části pozemku p.č. 690/1 k.ú. Přítkov 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 54/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o nájmu části pozemku p.č. 690/1 k.ú Přítkov o výměře 100 m
2
 za cenu Kč 

6,-/1 m
2
 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

12. Kupní smlouva na pozemek p.č. 834 k.ú. Proboštov u Teplic 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 55/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu na pozemek p.č. 834 k.ú Proboštov u Teplic o výměře 133 m
2
 za cenu 

Kč 100,-/1 m
2
 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

13. Záměr směny pozemků p.č. 641/1 a 641/4 k.ú. Proboštov u Teplic 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 56/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Záměr směny částí pozemků p.č. 641/1 a 641/4 k.ú. Proboštov u Teplic. Záměr směny 

bude vyvěšen po zpracování GP. 

 



14. Smlouva o uspořádání hudebního vystoupení 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 57/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o uspořádání hudební produkce dle zápisu 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

15. Severočeská vodárenská společnost a.s. – delegování starostky obce na valné 

hromady 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 58/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

deleguje 

starostku obce paní Zdeňku Chládkovou na všechny valné hromady společnosti, 

v nichž má obec majetkovou účast na celé volební období 2015 – 2018. 

 

16. Ministerstvo vnitra České republiky – Nařízení vlády č. 52/2015 Sb., o odměnách za 

výkon funkce členů zastupitelstva 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 0 proti, 1 zdržel  

 

Usnesení 59/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

dle nařízení vlády č. 52/2015 Sb. se s účinností od 1. 5. 2015 mění výše měsíčních 

odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva: 

Předseda výboru, komise 1345,- Kč 

Člen výboru, komise  1097,- Kč 

Člen zastupitelstva    559,- Kč 

 

17. Žádost o souhlas s umístěním stavby blíže k hranici pozemku a umístění sjezdů 

Na vědomí 

 

Doplnění programu: 

 

18. Základní škola Proboštov – žádost o souhlasné stanovisko majitele nemovitosti 

s umístěním sídla spolku 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 60/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

žádost o souhlasné stanovisko majitele nemovitosti s umístěním sídla spolku dle 

zápisu. 

 

 

 

 

 

 



19. Projednání vyhlášeného havarijního stavu dřevěných konstrukcí krovu a stropu ve 

3 NP opravovaného objektu č.p. 39 Beseda Proboštov 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 0 proti, 1 zdržel  

 

Usnesení 61/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

a) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o vyhlášeném havarijním stavu 

dřevěných konstrukcí krovu a stropů ve 3 NP opravovaného objektu č.p. 39 Beseda 

Proboštov k 30. 3. 2015 

b) Zastupitelstvo obce potvrzuje kontrolou na stavbě 21. 4. 2015 oprávněnost vyhlášení 

havarity a souhlasí s návrhem statika a projektanta se způsobem jejího možného řešení 

c) Zastupitelstvo obce žádá místostarostku obce, stavební úřad OÚ Proboštov a investiční 

komisi o koordinaci zvolených postupů umožňujících plynulé pokračování 

nasmlouvaných rekonstrukčních prací. 

 

20. Různé  

- Informace starostky a místostarostky obce a zodpovězení dotazů z minulého 

zasedání. 

 

21. Diskuze 

 

22. Závěr 


