
Zápis a usnesení 

13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

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

svolané na středu dne 16. 12. 2015 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. 

 

Přítomno:  6 členů zastupitelstva obce  

Omluveni:    2 členové zastupitelstva obce (Ing. Ráža, Ing. Opacki)  

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. Rozpočtové opatření č. 6/2015 

 

7. Pověření k financování chybějících finančních prostředků z běžného účtu obce u 

akcí investičního i neinvestičního charakteru s ohledem na došlé daňové příjmy 

Státního rozpočtu ČR na konci letošního roku 

 

8. Návrh rozpočtu obce Proboštov na rok 2016 

 

9. Kupní smlouva na pozemek p.č. 1425a) o výměře 175 m2 za cenu stanovenou 

platným ceníkem obce Proboštov 

 

10. Kupní smlouva na pozemky p.č. 1236/2 o výměře 55 m2 a část p.č. 1236/13 o výměře 

12 m2 za smluvní cenu ve výši Kč 62 240,-  

 

11. Pojistná smlouva pro Autopojištění Combi Plus III pro služební vozidlo OP 

 

12. Pojistná smlouva pro Autopojištění Combi Plus III pro služební vozidlo OÚ 

 

13. Smlouva o pronájmu sálu Kulturního domu Obce Proboštov pro rok 2016 

 

14. Různé 

 

15. Diskuze 

 

16. Závěr 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 
 

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

 

Usnesení 188/015:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

         program 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov včetně jeho doplnění.  

 

2. Vypořádání námitek proti předchozímu zápisu 

 

3. Volba návrhové komise 

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

 

Usnesení 189/015:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

            do návrhové komise: Ing. Václava Betku a Ing. Vandu Hadrabovou. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 190/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

             ověřovatele zápisu: Bc. Janu Čermákovou a Alenku Antošovou. 

 

5. Kontrola usnesení 

 

6. Rozpočtové opatření číslo 6/2015 

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

 

Usnesení 191/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

             Rozpočtové opatření číslo 6/2015. 

 

7. Pověření k financování chybějících finančních prostředků z běžného účtu obce u akcí 

investičního i neinvestičního charakteru s ohledem na došlé daňové příjmy Státního 

rozpočtu ČR na konci letošního roku 

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

 

Usnesení 192/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje 

s ohledem na došlé daňové příjmy ze Státního rozpočtu České republiky ke konci 

letošního roku 2015 starostku obce po projednání ve finančním výboru k financování 

z běžného účtu obce chybějících finančních prostředků u nedokončených akcí 

investičního i neinvestičního charakteru. 

 

 

 

 

 



8. Návrh rozpočtu obce Proboštov na rok 2016 

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

 

Usnesení 193/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

vyrovnaný rozpočet obce Proboštov na rok 2016 ve výši Kč 37 416 100,-. 

 

9. Kupní smlouva na pozemek p.č. 1425a) o výměře 175 m2 za cenu stanovenou platným 

ceníkem obce Proboštov 

Odloženo. 

 

10. Kupní smlouva na pozemky p.č. 1236/2 o výměře 55 m2 a část p.č. 1236/13 o výměře 

12 m2 za smluvní cenu ve výši Kč 62 240,-  

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

 

Usnesení 194/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouva na pozemky p.č. 1236/2 o výměře 55 m
2
 a část p.č. 1236/13 o výměře 

12 m
2
 za smluvní cenu ve výši Kč 62 240,-  

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

11. Pojistná smlouva pro Autopojištění Combi Plus III pro služební vozidlo OP 

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

 

Usnesení 195/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Pojistná smlouva pro Autopojištění Combi Plus III pro služební vozidlo OP č. 

3222577471 5. Roční pojistné činí Kč 5 323,-. 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

12. Pojistná smlouva pro Autopojištění Combi Plus III pro služební vozidlo OÚ 

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

 

Usnesení 196/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Pojistná smlouva pro Autopojištění Combi Plus III pro služební vozidlo OÚ č. 

3221242620 5. Roční pojistné činí Kč 5 710,-. 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

13. Smlouva o pronájmu sálu Kulturního domu Obce Proboštov pro rok 2016 

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

 

Usnesení 197/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouva o pronájmu sálu Kulturního domu Obce Proboštov pro rok 2016 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 



Doplnění programu: 

 

14. Dohoda s Domem kultury Teplice o poskytnutí senior slevy 

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

 

Usnesení 198/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

  Dohodu s Domem kultury Teplice o poskytnutí senior slevy  

pověřuje 

starostku obce k podpisu dohody. 

 

15. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje 

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

 

Usnesení 199/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

  Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

16. Česká republika – Státní pozemkový úřad – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene č. 1013 C 15/69 

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

 

Usnesení 200/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1013 C 15/69 

s jednorázovým poplatkem Kč 500,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

17. Žádost o možnost pronájmu pozemku třetí osobě 

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

 

Usnesení 201/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Žádost o možnost pronájmu pozemku třetí osobě. 

 

18. Kupní smlouva - znalecký posudek na biostimul laser 

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

 

Usnesení 202/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu na lékařské zařízení biostimul laser dle ceny určené znaleckým 

posudkem ve výši Kč 2 900,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 



19. Dodatek č. 1 k SoD – Úprava komunikací – lokalita Přítkov 

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

 

Usnesení 203/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Dodatek č. 1 k SoD - Úprava komunikací - lokalita Přítkov s Vodohospodářskými 

stavbami, společnost s ručením omezeným 

pověřuje 

starostku obce k podpisu dodatku. 

 

Starostka obce konstatovala, že byla během jednání zkontrolována přijatá usnesení.  

 

20. Různé 

- Informace starostky a místostarostky obce a zodpovězení dotazů z minulého 

zasedání. 

 

21. Diskuze 

 

22. Závěr 


