
Zápis a usnesení 

1. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov po 

ustavujícím zasedání 
 

Podle ustanovení § 96 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, 

svolané na pondělí dne 12. 11. 2018 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. Schindler CZ, a.s. – Servisní smlouva číslo HS 41 384 E 

 

7. Schválení členů finančního výboru 

 

8. Schválení členů kontrolního výboru 

 

9. Pověření starostky a místostarosty k zastupování obce Proboštov ve svazku obcí 

Mikroregion Cínovec 

 

10. Pověření starostky a místostarosty k zastupování obce Proboštov v Místní akční 

skupině Cínovecko 

 

11. Pověření starostky a místostarosty k zastupování obce Proboštov na valných 

hromadách 

 

12. Schválení použití závěsného znaku starostkou a místostarostou obce Proboštov 

 

13. Schválení používání služebního vozidla starostkou a místostarostou  

 

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

o veřejném provozování VP_2018_142412 (Rock u rybníka 2018) 

 

15. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – Kupní smlouva na Multicar M26A za 

cenu Kč 66 300,- bez DPH 



16. Žádost o koupi části pozemku p.č. 1035/1 a 1033/8 k.ú. Proboštov u Teplic 

  

17. Žádost o pronájem pozemku p.č. 550/3 k.ú. Přítkov 

 

18. ČEZ ESCO, a.s. – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého 

napětí (NN) 

 

19. Marius Pedersen a.s. – Smlouva o poskytnutí finančního daru č. 409/2018 

 

20. Krajský úřad Ústeckého kraje – dílčí přezkoumání hospodaření obce Proboštov za 

rok 2018 (na vědomí) 

 

21. Různé 

 

22. Závěr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 

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

 

Usnesení 183/018:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

         návrh programu 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce po ustavujícím zasedání 

včetně doplnění a změn. 

 

2. Vypořádání námitek proti předchozímu zápisu 

 

3. Volba návrhové komise 

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

 

Usnesení 184/018:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

            do návrhové komise: Ing. Radomíra Rážu a Stanislava Jordána. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 185/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ověřovatele zápisu: Ing. Václava Betku a Zdeňku Chládkovou. 

 

5. Kontrola usnesení 

 

6. Schindler CZ, a.s. – Servisní smlouva číslo HS 41 384 E 

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

 

Usnesení 186/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Schindler CZ, a.s. - Servisní smlouvu číslo HS 41 384 E 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

7. Schválení členů finančního výboru 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel - volba pana Jordána;  

8 pro, 0 proti, 1 zdržel - volba Ing. Ráži 

 

Usnesení 187/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje  

členy finančního výboru pro volební období 2018 - 2022: Ing. Radomíra Rážu 

a Stanislava Jordána. 

 

 

 

 

 



8. Schválení členů kontrolního výboru 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel - volba paní Antošové;  

6 pro, 0 proti, 3 zdržel - volba pana Jordána 

 

Usnesení 188/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje  

členy kontrolního výboru ve volebním období 2018 - 2022: Alenku Antošovou a 

Stanislava Jordána. 

 

9. Pověření starostky a místostarosty k zastupování obce Proboštov ve svazku obcí 

Mikroregion Cínovec 

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

 

Usnesení 189/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje 

starostku paní Bc. Janu Čermákovou a místostarostu Romana Nešetřila k zastupování 

obce Proboštov ve svazku obcí Mikroregion Cínovec. 

 

10. Pověření starostky a místostarosty k zastupování obce Proboštov v Místní akční 

skupině Cínovecko 

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

 

Usnesení 190/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje 

starostku paní Bc. Janu Čermákovou a místostarostu Romana Nešetřila k zastupování 

obce Proboštov v MAS Cínovecko. 

 

11. Pověření starostky a místostarosty k zastupování obce Proboštov na valných 

hromadách 

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

 

Usnesení 191/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje 

starostku paní Bc. Janu Čermákovou a místostarostu Romana Nešetřila k zastupování 

obce Proboštov na valných hromadách. 

 

12. Schválení použití závěsného znaku starostkou a místostarostou obce Proboštov 

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

 

Usnesení 192/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

použití závěsného znaku starostkou Bc. Janou Čermákovou a místostarostou 

Romanem Nešetřilem.  

 

 

 

 

 

 

 



13. Schválení používání služebního vozidla starostkou a místostarostou  

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

 

Usnesení 193/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

používání služebního vozidla starostkou Bc. Janou Čermákovou a místostarostou 

panem Romanem Nešetřilem. 

 

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

o veřejném provozování VP_2018_142412 (Rock u rybníka 2018) 

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

 

Usnesení 194/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

o veřejném provozování VP_2018_142412 (Rock u rybníka 2018) v částce Kč 5.685,- 

s DPH 

pověřuje 

            starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

15. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – Kupní smlouva na Multicar M26A za 

cenu Kč 66 300,- bez DPH 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro, 0 proti, 2 zdržel 

 

Usnesení 195/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - Kupní smlouvu na Multicar M26A za cenu 

Kč 66 300,- bez DPH 

pověřuje 

            starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

16. Žádost o koupi části pozemku p.č. 1035/1 a 1033/8 k.ú. Proboštov u Teplic  

Odloženo 

 

17. Žádost o pronájem pozemku p.č. 550/3 k.ú. Přítkov 

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

 

Usnesení 196/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr pronájmu pozemku p.č. 550/3 k.ú. Přítkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18. ČEZ ESCO, a.s. – Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého 

napětí (NN) 

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

 

Usnesení 197/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ČEZ ESCO, a.s. - Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého 

napětí (NN) 

pověřuje 

            starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

19. Marius Pedersen a.s. – Smlouva o poskytnutí finančního daru č. 409/2018 

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

 

Usnesení 198/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Marius Pedersen a.s. - Smlouvu o poskytnutí finančního daru č. 409/2018 ve výši Kč 

2.000,- 

pověřuje 

            starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

20. Krajský úřad Ústeckého kraje – dílčí přezkoumání hospodaření obce Proboštov za 

rok 2018 (na vědomí) 

Na vědomí 

 

Doplnění programu: 

 

21. Severočeská vodárenská společnost a.s. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě č. 120/B/2018/TPČ, číslo stavby: TP 031 010 

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

 

Usnesení 199/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Severočeská vodárenská společnost a.s. - Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě č. 120/B/2018/TPČ, číslo stavby: TP 031 010 po doplnění 

čl. II smlouvy 

pověřuje 

            starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

22. Pachtovní smlouva na pozemky p.č. 1290/10 o výměře 45 m2 a 1290/11 o výměře 153 

m2, vše k.ú. Proboštov u Teplice 

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

 

Usnesení 200/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Pachtovní smlouvu na pozemky p.č. 1290/10 o výměře 45 m
2
 a 1290/11 o výměře 153 

m
2
, vše k.ú. Proboštov u Teplice za cenu Kč 6,-/1 m

2
/rok (dle zápisu) 

pověřuje 

            starostku obce k podpisu smlouvy. 

 



23. Určení osoby pověřené spoluprací s pořizovatelem při územně plánovací činnosti 

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

 

Usnesení 201/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje 

starostku obce Bc. Janu Čermákovou ke spolupráci s pořizovatelem při územně 

plánovací činnosti. 

 

24. Různé 

- Informace starostky a místostarostky obce a zodpovězení dotazů z minulého 

zasedání 

 

25. Závěr 


