
Zápis a usnesení 

7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

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

svolané na úterý dne 30. 6. 2015 v 15 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. Strategický plán rozvoje obce Proboštov 2015 - 2018 

 

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

roku 2014 dle předloženého návrhu 

 

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

dle předloženého návrhu 

 

9. Závěrečný účet obce Proboštov za rok 2014 

 

10. Účetní závěrka obce Proboštov za rok 2014 

 

11. Účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola Proboštov za rok 2014 

 

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

2014 

 

13. Stavební firma NAO s.r.o. – Dodatek číslo 1 ke Smlouvě o dílo na akci: „Stavební 

úpravy a přístavba objektu Beseda, č.p. 39 v Proboštově“ 

 

14. Stavební firma NAO s.r.o. – Smlouva o dílo na akci: „Havarita stropu a krovu - 

Stavební úpravy a přístavba objektu Beseda, č.p. 39 v Proboštově“ (dle jednacího 

řízení bez uveřejnění) 

 

15. Výsledky výběrového řízení na akci: „Zateplení objektu školy v Proboštově ul. 

Meziškolská č.p. 145 na p.p.č. 65“ dle protokolu o otevírání obálek a hodnocení 

nabídek 

 



16. Smlouva o dílo na akci: „Zateplení objektu školy v Proboštově ul. Meziškolská č.p. 

145 na p.p.č. 65“ 

 

17. Státní pozemkový úřad – Smlouva o bezúplatném převodu pozemků č. 1002991569 

 

18. Státní pozemkový úřad – Žádost obce o bezúplatný převod majetku dle zákona č. 

92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby – pozemky p.č. 

1274/5 k.ú. Proboštov u Teplic, 1274/6 k.ú. Proboštov u Teplic, 933/2 k.ú. Přítkov 

 

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

školských zařízení 

 

20. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace (podpora sportovních organizací) KLUB 

KL Sport Teplice, o.s. 

 

21. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace (podpora sportovních organizací) VK 

Šanov Teplice, o.s. 

 

22. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace (podpora sportovních organizací) 

VIVAjump, z.s. 

 

23. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace (podpora sportovních organizací) LTC 

Panorama Teplice, z.s. 

 

24. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace (podpora sportovních organizací) TOP 

TEN TEAM Teplice, o.s. 

 

25. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace (podpora sportovních organizací) TJ 

Proboštov, oddíl tenisu 

 

26. Příkazní smlouva o výkonu činnosti technického dozora stavebníka na akci: 

„Stavební úpravy školy v Proboštově ul. Meziškolská č.p. 145 na p.p.č. 65 

 

27. Pověření vedení obecního úřadu k vypsání výběrového řízení na akci: „Úprava 

komunikací, lokalita Přítkov“ 

 

28. Pověření vedení obecního úřadu k vypsání výběrového řízení na akci: „Proboštov – 

úprava ulice Zahradní a K Hrázi“ 

 

29. Pověření vedení obecního úřadu k vypsání výběrového řízení na akci: „Odstranění 

vad pronikání vlhkosti do stěn u paty zdiva 1. NP, U Vodárny 423, Proboštov“ 

 

30. Návrh na bezúplatný převod TJ Proboštov na obec Proboštov 

 

31. Různé 

 

32. Diskuze 

 

33. Závěr 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 

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

 

Usnesení 76/015:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

         návrh programu 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 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 77/015:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

            do návrhové komise: Alenku Antošovou a Bc. Janu Čermákovou. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 78/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ověřovatele zápisu: Miroslava Kočího a Ing. Vandu Hadrabovou. 

 

5. Kontrola usnesení 

 

6. Strategický plán rozvoje obce Proboštov 2015 – 2018 

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

 

Usnesení 79/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Strategický plán rozvoje obce Proboštov 2015 - 2018. 

 

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

roku 2014 dle předloženého návrhu 

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

 

Usnesení 80/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

žádost Základní školy Proboštov o schválení rozdělení hospodářského výsledku roku 

2014 dle předloženého návrhu. 

 

 

 

 

 

 



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

předloženého návrhu 

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

 

Usnesení 81/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

žádost Mateřské školy Pastelka Proboštov o schválení rozdělení hospodářského 

výsledku roku 2014 dle předloženého návrhu. 

 

9. Závěrečný účet obce Proboštov za rok 2014 

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

 

Usnesení 82/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Proboštov za rok 2014 včetně 

zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 bez výhrad. 

 

10. Účetní závěrka obce Proboštov za rok 2014 

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

 

Usnesení 83/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Účetní závěrku obce Proboštov za rok 2014. 

 

11. Účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola Proboštov za rok 2014 

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

 

Usnesení 84/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Proboštov za rok 2014. 

 

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

2014 

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

 

Usnesení 85/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Pastelka Proboštov za rok 

2014. 

 

13. Stavební firma NAO s.r.o. – Dodatek číslo 1 ke Smlouvě o dílo na akci: „Stavební 

úpravy a přístavba objektu Beseda, č.p. 39 v Proboštově“ 

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

 

Usnesení 86/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Stavební firma NAO s.r.o. - Dodatek číslo 1 ke Smlouvě o dílo na akci: „Stavební 

úpravy a přístavba objektu Beseda, č.p. 39 v Proboštově“ 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu dodatku číslo 1. 



14. Stavební firma NAO s.r.o. – Smlouva o dílo na akci: „Havarita stropu a krovu - 

Stavební úpravy a přístavba objektu Beseda, č.p. 39 v Proboštově“ (dle jednacího 

řízení bez uveřejnění) 

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

 

Usnesení 87/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Stavební firma NAO s.r.o. - Smlouvu o dílo na akci: „Havarita stropu  krovu - 

Stavební úpravy a přístavba objektu Beseda, č.p. 39 v Proboštově“ za cenu Kč 3 521 

725,- dle protokolu z jednacího řízení bez uveřejnění 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

15. Výsledky výběrového řízení na akci: „Zateplení objektu školy v Proboštově ul. 

Meziškolská č.p. 145 na p.p.č. 65“ dle protokolu o otevírání obálek a hodnocení 

nabídek  

Vypuštěno z jednání 

 

16. Smlouva o dílo na akci: „Zateplení objektu školy v Proboštově ul. Meziškolská č.p. 

145 na p.p.č. 65“ 

Vypuštěno z jednání 

 

17. Státní pozemkový úřad – Smlouva o bezúplatném převodu pozemků č. 1002991569 

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

 

Usnesení 88/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Státní pozemkový úřad - Smlouva o bezúplatném převodu pozemků č. 1002991569 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

18. Státní pozemkový úřad – Žádost obce o bezúplatný převod majetku dle zákona č. 

92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby – pozemky p.č. 

1274/5 k.ú. Proboštov u Teplic, 1274/6 k.ú. Proboštov u Teplic, 933/2 k.ú. Přítkov 

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

 

Usnesení 89/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Státní pozemkový úřad - Žádost obce o bezúplatný převod majetku dle zákona č. 

92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby – pozemky p.č. 

1274/5 k.ú. Proboštov u Teplic, 1274/6 k.ú. Proboštov u Teplic, 933/2 k.ú. Přítkov. 

 

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

školských zařízení 

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

 

Usnesení 90/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

školských zařízení. 



20. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace (podpora sportovních organizací) KLUB 

KL Sport Teplice, o.s. 

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

 

Usnesení 91/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace (podpora sportovních organizací) KLUBU 

KL Sport Teplice, o.s. ve výši Kč 11 500,- 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

21. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace (podpora sportovních organizací) VK 

Šanov Teplice, o.s. 

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

 

Usnesení 92/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace (podpora sportovních organizací) VK Šanov 

Teplice, o.s. ve výši Kč 2 000,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

22. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace (podpora sportovních organizací) 

VIVAjump, z.s. 

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

 

Usnesení 93/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace (podpora sportovních organizací) 

VIVAjump z.s. ve výši Kč 10 500,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

23. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace (podpora sportovních organizací) LTC 

Panorama Teplice, z.s. 

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

 

Usnesení 94/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace (podpora sportovních organizací) LTC 

Panorama Teplice, z.s. ve výši Kč 4 000,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 

 

 



24. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace (podpora sportovních organizací) TOP 

TEN TEAM Teplice, o.s. 

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

 

Usnesení 95/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace (podpora sportovních organizací) TOP TEN 

TEAM Teplice, o.s. ve výši Kč 2 000,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

25. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace (podpora sportovních organizací) TJ 

Proboštov, oddíl tenisu 

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

 

Usnesení 96/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace (podpora sportovních organizací) TJ 

Proboštov, oddíl tenisu ve výši Kč 13 000,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

26. Příkazní smlouva o výkonu činnosti technického dozora stavebníka na akci: 

„Stavební úpravy školy v Proboštově ul. Meziškolská č.p. 145 na p.p.č. 65“ 

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

 

Usnesení 97/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Příkazní smlouvu o výkonu činnosti technického dozora stavebníka na akci: „Stavební 

úpravy školy v Proboštově ul. Meziškolská č.p. 145 na p.p.č. 65“ 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

27. Pověření vedení obecního úřadu k vypsání výběrového řízení na akci: „Úprava 

komunikací, lokalita Přítkov“ 

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

 

Usnesení 98/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje 

vedení Obecního úřadu v Proboštově k vypsání výběrového řízení na akci: „Úprava 

komunikací, lokalita Přítkov“. 

 

28. Pověření vedení obecního úřadu k vypsání výběrového řízení na akci: „Proboštov – 

úprava ulice Zahradní a K Hrázi“ 

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

 

Usnesení 99/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje 

vedení Obecního úřadu v Proboštově k vypsání výběrového řízení na akci: „Proboštov 

– úprava ulice Zahradní a K Hrázi“. 



29. Pověření vedení obecního úřadu k vypsání výběrového řízení na akci: „Odstranění 

vad pronikání vlhkosti do stěn u paty zdiva 1. NP, U Vodárny 423, Proboštov“ 

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

 

Usnesení 100/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje 

vedení Obecního úřadu v Proboštově k vypsání výběrového řízení na akci: 

„Odstranění vad pronikání vlhkosti do stěn u paty zdiva 1. NP, U Vodárny 423, 

Proboštov“. 

 

30. Návrh na bezúplatný převod TJ Proboštov na obec Proboštov 

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

 

Usnesení 101/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje  

záměr bezúplatného převodu majetku TJ Proboštov na obec Proboštov 

pověřuje 

vedení obecního úřadu a sportovní komisi k přípravě smluvních podkladů převodu a 

provozních podmínek pro jednání s TJ Proboštov. 

 

Doplnění programu: 

 

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

smlouva o veřejném provozování hudebních děl VP_2015_90509 

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

 

Usnesení 102/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

o veřejném provozování hudebních děl VP_2015_90509 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

32. Různé 

- Informace starostky a místostarostky obce a zodpovězení dotazů z minulého 

zasedání. 

 

33. Diskuze 

 

Starostka požádala návrhovou komisi o rekapitulaci usnesení. Paní Bc. Čermáková společně 

s paní Antošovou zrekapitulovaly přijatá usnesení.  

 

34. Závěr 


