
Zápis a usnesení 

4. 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. 3. 2015 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. 

 

Přítomno:  7 členů zastupitelstva obce  

Omluveni:    2 členové zastupitelstva obce (paní Antošová, 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. Směnná smlouva na pozemky p.č. 787/49 a 641/5 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

7. Rozpočtové opatření číslo 1/2015 

 

8. Rozpočtový výhled 2016 – 2019 

 

9. Kupní smlouva na nemovité věci pozemku p.č. 309 včetně stavby bez č.p. 

 

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

smlouva o veřejném provozování hudebních děl VP_2015_25584 

 

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

smlouva o veřejném provozování hudebních děl VP_2015_25620 

 

12. ALIS spol. s.r.o. – Smlouva o poskytnutí práv k užívání software číslo: SML-

00347/15 

 

13. Základní škola Proboštov - souhlas zřizovatele s podáním žádosti o dotaci MŠMT 

„Podpora zabezpečení škol a školských zařízení“ 

 

14. Mateřská škola Pastelka Proboštov - souhlas zřizovatele s podáním žádosti o dotaci 

MŠMT „Podpora zabezpečení škol a školských zařízení“ 

 

 



15. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – zahrada na pozemcích p.č. 731/81 a 

731/106 o celkové výměře 304 m2 

 

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

 

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

 

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

 

19. Žádost o odkoupení pozemků p.č. 329 a 341/2 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

20. Žádost o prodej pozemku p.č. 834 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

21. Žádost o pronájem pozemku p.č. 1252 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

22. Novela zákona o veřejných zakázkách – směrnice pro zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu 

 

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

 

24. Aktualizace ceníku pro prodej pozemků na území obce Proboštov 2015 - 2018 

 

25. Různé  

 

26. Diskuze 

 

27. Závěr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 

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

 

Usnesení 28/015:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

         návrh programu 4. 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 29/015:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

            do návrhové komise: Ing. Václava Betku a Bc. Janu Čermákovou. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 30/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ověřovatele zápisu: Ing Vandu Hadrabovou a Milana Černíka. 

 

5. Kontrola usnesení 

 

6. Směnná smlouva na pozemky p.č. 787/49 a 641/5 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

V 17:13h. odešla zastupitelka Ing. Vanda Hadrabová. Celkový počet přítomných: 6. 

 

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

 

Usnesení 31/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Směnnou smlouvu mezi obcí Proboštov a panem XXX s doplatkem Kč 5 600,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy po vyřízení žádosti obce o dočasný vstup na 

pozemek p.č. 641/4 k.ú. Proboštov u Teplic v majetku XXX. 

 

7. Rozpočtové opatření číslo 1/2015 

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

 

Usnesení 32/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

 Rozpočtové opatření číslo 1/2015. 

 

8. Rozpočtový výhled 2016 – 2019 

V 17:19h. dorazila zastupitelka Ing. Vanda Hadrabová. Celkový počet přítomných: 7. 

Na vědomí 



 

9. Kupní smlouva nemovité věci pozemku p.č. 309 včetně stavby bez č.p. 

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

 

Usnesení 33/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu nemovité věci pozemku p.č. 309 včetně stavby bez č.p. za cenu Kč 

268 980,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

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

smlouva o veřejném provozování hudebních děl VP_2015_25584 

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

 

Usnesení 34/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

veřejném provozování hudebních děl VP_2015_25584. Autorská odměna pro OSA 

(bez DPH) je stanovena ve výši Kč 2 193,-. 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

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

smlouva o veřejném provozování hudebních děl VP_2015_25620 

Vypuštěno 

 

12. ALIS spol. s.r.o. – Smlouva o poskytnutí práv k užívání software číslo: SML-

00347/15 

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

 

Usnesení 35/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ALIS spol. s.r.o. – Smlouva o poskytnutí práv k užívání software číslo: SML-00347/15 

s pořizovací hodnotou softwaru Kč 18 005,- a ročním udržovacím poplatkem Kč 6 110,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

13. Základní škola Proboštov - souhlas zřizovatele s podáním žádosti o dotaci MŠMT 

„Podpora zabezpečení škol a školských zařízení“ 

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

 

Usnesení 36/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Základní škole Proboštov podání žádosti o dotaci na MŠMT „Podpora zabezpečení škol a 

školských zařízení“. 

 

 

 

 



14. Mateřská škola Pastelka Proboštov - souhlas zřizovatele s podáním žádosti o dotaci 

MŠMT „Podpora zabezpečení škol a školských zařízení“ 

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

 

Usnesení 37/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Mateřské škole Pastelka Proboštov podání žádosti o dotaci na MŠMT „Podpora 

zabezpečení škol a školských zařízení“. 

 

15. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – zahrada na pozemcích p.č. 731/81 a 

731/106 o celkové výměře 304 m2 

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

 

Usnesení 38/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy – zahrada na pozemcích p.č. 731/81 a 731/106 

k.ú. Proboštov u Teplic o celkové výměře 304 m
2 

do 31. 12. 2018. 

 

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

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

 

Usnesení 39/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

plochy s cenou Kč 6,-/1 m
2
/1 rok na dobu určitou do konce roku 2015 s možností 

prodloužení. 

 

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

viz bod 16 

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

 

Usnesení 40/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr pronájmu části pozemku p.č. 690/1 k.ú. Přítkov v výměře 100 m
2
 včetně zastavěné 

plochy s cenou Kč 6,-/1 m
2
/1 rok na dobu určitou do konce roku 2015 s možností 

prodloužení. 

 

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

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

 

Usnesení 41/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

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

 

19. Žádost o odkoupení pozemků p.č. 329 a 341/2 k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 42/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Žádost o odkoupení pozemků p.č. 329 a 341/2 k.ú. Proboštov u Teplic. 



20. Žádost o prodej pozemku p.č. 834 k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 43/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr prodeje pozemku p.č. 834 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 133 m
2
 za cenu Kč 

100,-/1 m
2
. 

 

21. Žádost o pronájem pozemku p.č. 1252 k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 44/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Žádost o pronájem pozemku p.č. 1252 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 735 m
2
. 

 

22. Novela zákona o veřejných zakázkách – směrnice pro zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu 

Na vědomí 

 

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

viz bod 22 

 

24. Aktualizace ceníku pro prodej pozemků na území obce Proboštov 2015 - 2018 

viz bod 22 

 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro, 0 proti, 1 zdržel  

 

Usnesení 45/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Ceník prodeje a pronájmu pozemků na území obce Proboštov pro období 2015 - 2018. 

 

Doplnění programu: 

 

25. SYSTEMPARTNERS copying and printing solution s.r.o. – Smlouva č. 24032015RS 

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

 

Usnesení 46/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

SYSTEMPARTNERS copying and printing solution s.r.o. – Smlouva č. 24032015RS 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

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

zrekapitulovala přijatá usnesení.  

 

26. Různé  

 

27. Diskuze 

 

28. Závěr 


