
Zápis a usnesení 

3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

 

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

svolané na středu dne 25. 2. 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. MAS Cínovecko, o.p.s. – Smlouva o zápůjčce 

 

7. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o omezení provozní doby pohostinských 

provozoven 

 

8. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na 

území obce Proboštov 

 

9. Nařízení obce Proboštov č. 1/2015 o zákazu podomního prodeje 

 

10. Severočeská vodárenská společnost a.s. – Kupní smlouva, Smlouva o peněžitém 

příplatku mimo základní kapitál, Dohoda o započtení pohledávek pro stavbu: 

„Proboštov, U Vodárny – kanalizace pro 10 RD“ 

 

11. Severočeská vodárenská společnost a.s. – Smlouva o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě ke stavbě „TP 031 021 Proboštov, Dělnická – odstranění výusti 

TP 61“ 

 

12. ČEZ Prodej s.r.o. – přijetí nabídky na dodávku elektřiny číslo 15002115 na 

období od 1. 3. 2015 – 31. 12. 2016 

 

13. ČEZ Prodej s.r.o. – přijetí nabídky na uzavření smlouvy o sdružených službách 

dodávky plynu číslo 15002118 na období od 1. 1 2016 – 31. 12. 2016 



14. Občanské sdružení POHODA – žádost o pomoc při zajištění dopravy zdravotně 

postižených dětí a mládeže do škol, školských zařízení a chráněných dílen 

v Teplicích 

 

15. Spolek Lungta – žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani 

„Vlajka pro Tibet“ 

 

16. Michal Slaboch - Výpověď smluvního závazku na umístění svozového kontejneru 

pro sběr a svoz použitého textilu 

 

17. TextilEco a.s. – Smlouva o umístění a provozování kontejnerů pro sběr oděvů, 

obuvi a textilu 

 

18. Elektrowin – oznámení o změně přílohy č. 2 ke Smlouvě o zajištění zpětného 

odběru 

 

19. Novela zákona o veřejných zakázkách 

 

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

 

21. Aktualizace ceníku pro prodej pozemků na území obce Proboštov 

 

22. Různé  

 

23. Diskuze 

 

24. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 

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

 

Usnesení 13/015:              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 9 pro, 0 proti, 0 zdržel  

 

Usnesení 14/015:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

            do návrhové komise: Ing. Vandu Hadrabovou a Alenku Antošovou. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 15/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ověřovatele zápisu: Ing. Martina Opackého a Ing. Radomíra Rážu. 

 

5. Kontrola usnesení 

 

6. MAS Cínovecko, o.p.s. – Smlouva o zápůjčce 

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

 

Usnesení 16/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

MAS Cínovecko, o.p.s. – Smlouvu o zápůjčce Kč 500 000,-. 

 

7. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o omezení provozní doby pohostinských 

provozoven 

Odloženo. 

 

8. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce 

Proboštov 

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

 

Usnesení 17/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce 

Proboštov. 

 

 



9. Nařízení obce Proboštov č. 1/2015 o zákazu podomního prodeje 

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

 

Usnesení 18/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Nařízení obce Proboštov č. 2/2015 o zákazu podomního prodeje. 

 

10. Severočeská vodárenská společnost a.s. – Kupní smlouva, Smlouva o peněžitém 

příplatku mimo základní kapitál, Dohoda o započtení pohledávek pro stavbu: 

„Proboštov, U Vodárny – kanalizace pro 10 RD“ 

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

 

Usnesení 19/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

 prodej stavby „Proboštov, U Vodárny - kanalizace pro 10 RD“ společně s předloženou 

smluvní dokumentací, která obsahuje Kupní smlouvu, Smlouvu o peněžitém příplatku 

mimo základní kapitál a to včetně dohody o započtení pohledávek. Peněžitý příplatek 

je stanoven ve výši Kč 330 100,- a kupní cena je ve výši Kč 587 700,-. 

pověřuje 

 starostku obce podpisem těchto smluv a dohody. 

 

11. Severočeská vodárenská společnost a.s. – Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě ke stavbě „TP 031 021 Proboštov, Dělnická – odstranění výusti TP 61“ 

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

 

Usnesení 20/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Severočeská vodárenská společnost a.s. - Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě ke stavbě „TP 031 021 Proboštov, Dělnická - odstranění výusti TP 61“ 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

12. ČEZ Prodej s.r.o. – přijetí nabídky na dodávku elektřiny číslo 15002115 na období 

od 1. 3. 2015 – 31. 12. 2016 

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

 

Usnesení 21/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ČEZ Prodej s.r.o. - přijetí nabídky na dodávku elektřiny číslo 15002115 na období od 

1. 3. 2015 - 31. 12. 2016  

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

13. ČEZ Prodej s.r.o. – přijetí nabídky na uzavření smlouvy o sdružených službách 

dodávky plynu číslo 15002118 na období od 1. 1 2016 – 31. 12. 2016 

Odloženo. 

 

 



14. Občanské sdružení POHODA – žádost o pomoc při zajištění dopravy zdravotně 

postižených dětí a mládeže do škol, školských zařízení a chráněných dílen 

v Teplicích 

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

 

Usnesení 22/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

finanční příspěvek občanskému sdružení POHODA ve výši Kč 4 000,-. 

 

15. Spolek Lungta – žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka 

pro Tibet“ 

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

 

Usnesení 23/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

žádost spolku Lungta o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro 

Tibet“, a to vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března 2015. 

 

16. Michal Slaboch - Výpověď smluvního závazku na umístění svozového kontejneru 

pro sběr a svoz použitého textilu 

Na vědomí. 

 

17. TextilEco a.s. – Smlouva o umístění a provozování kontejnerů pro sběr oděvů, obuvi 

a textilu 

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

 

Usnesení 24/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

TextilEco a.s. - Smlouvu o umístění a provozování kontejnerů pro sběr oděvů, obuvi a 

textilu 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

18. Elektrowin – oznámení o změně přílohy č. 2 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru 

Na vědomí. 

 

V 18:15h. odešel zastupitel Miroslav Kočí. Celkový počet přítomných: 8. 

 

19. Novela zákona o veřejných zakázkách 

Na vědomí 

 

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

viz bod 19 

Na vědomí. 

 

21. Aktualizace ceníku pro prodej pozemků na území obce Proboštov 

viz bod 19 

Na vědomí. 

 

 



Doplnění programu: 

 

22. RWE GasNet, s.r.o. – Smlouva o zřízení věcného břemene 

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

 

Usnesení 25/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

RWE GasNet, s.r.o. - Smlouva o zřízení věcného břemene 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

23. Státní fond životního prostředí ČR – Smlouva č. 14204513 o poskytnutí podpory ze 

Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní 

prostředí 

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

 

Usnesení 26/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Státní fond životního prostředí ČR - Smlouvu č. 14204513 o poskytnutí podpory ze 

Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

24. Nabídka služeb O2 Czech Republic, a.s. – Internet, Virtuální ústředna – O2 linka 

100, Hlasové řešení.  

Na vědomí 

 

25. Smlouva s MUDr. Zuzanou Lojkovou o poskytování pracovně lékařských služeb 

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

 

Usnesení 27/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu s MUDr. Zuzanou Lojkovou o poskytování pracovně lékařských služeb 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

Starostka požádala návrhovou komisi o rekapitulaci usnesení. Paní Ing. Hadrabová 

zrekapitulovala přijatá usnesení.  

 

26. Různé  

- Informace starostky a místostarostky obce a zodpovězení dotazů z minulého 

zasedání. 

 

V 18:55h. odešla zastupitelka Alenka Antošová. Celkový počet přítomných: 7. 

 

27. Diskuze 

 

28. Závěr 
 

 


