
Zápis a usnesení 

1. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

 

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

svolané na středu dne 7. 1. 2015 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. 

 

Přítomno:  6 členů zastupitelstva obce  

Omluveni:    3 členové zastupitelstva obce (Ing. Ráža, Ing. Betka, pan Kočí) 

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. Výsledky výběrového řízení na akci: „Stavební úpravy a přístavba objektu 

Beseda, č.p. 39 v Proboštově“ (zateplení objektu) 

 

7. Smlouva o dílo na akci: „Stavební úpravy a přístavba objektu Beseda, č.p. 39 v 

Proboštově“ (zateplení objektu) 

 

8. Různé  

 

9. Diskuze 

 

10. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 

 
1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění  
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro, 0 proti, 0 zdržel  

 

Usnesení 1/015:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

         návrh programu 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce.         

 

2. Vypořádání námitek proti předchozímu zápisu 

 

3. Volba návrhové komise 

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

 

Usnesení 2/015:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

            do návrhové komise: Ing. Vandu Hadrabovou a Milana Černíka. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 3/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ověřovatele zápisu: Ing. Martina Opackého a Bc. Janu Čermákovou. 

 

5. Kontrola usnesení 

 

6. Výsledky výběrového řízení na akci: „Stavební úpravy a přístavba objektu Beseda, 

č.p. 39 v Proboštově“ (zateplení objektu) 

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

 

Usnesení 4/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

výsledky výběrového řízení na akci: „Stavební úpravy a přístavba objektu Beseda, č.p. 

39 v Proboštově“ (zateplení objektu) dle Protokolu o otevírání obálek a hodnocení 

nabídek. 

 

7. Smlouva o dílo na akci: „Stavební úpravy a přístavba objektu Beseda, č.p. 39 v 

Proboštově“ (zateplení objektu) 

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

 

Usnesení 5/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o dílo na akci: „Stavební úpravy a přístavba objektu Beseda, č.p. 39 v 

Proboštově“ (zateplení objektu) se zhotovitelem stavby Stavební firmou NAO s.r.o., 

adresou K Vápence 448, Teplice, IČ: 47784776, která podala nabídku s nejnižší 

cenou, a to Kč 2 222 470,40 bez DPH 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy 

pověřuje 



vedení obce k zaslání veškeré dokumentace na Státní fond životního prostředí 

v termínu do 16. 1. 2015. 

 

8. Různé  

- Informace starostky a místostarostky obce a zodpovězení dotazů z minulého 

zasedání. 

 

9. Diskuze 

 

Starostka požádala návrhovou komisi o rekapitulaci usnesení. Pan Černík přečetl přijatá 

usnesení.  

 

10. Závěr 


