
Zápis a usnesení 

5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

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

svolané na pondělí dne 24. 4. 2017 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu 

 

Přítomno:  8 členů zastupitelstva obce  

Omluveni:    1 člen zastupitelstva obce (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. 1/2017 

 

7. Darovací smlouva TJ Proboštov 

 

8. Pachtovní smlouva mezi obcí Proboštov a spolkem Tenis Proboštov, z.s. 

 

9. Pachtovní smlouva mezi obcí Proboštov a spolkem TJ Proboštov, z.s. 

 

10. Zpráva kontrolního výboru k prověření smluvních vztahů k podání žaloby na 

určení vlastnictví nemovitosti č.p. 10/1 se stavební parcelou p.č. 641/3 a 641/4 k.ú. 

Proboštov u Teplic   

 

11. Směrnice 1/2017 – Zajištění výkonu vnitřní kontroly 

 

12. Žádost o prodej bytových jednotek adresou U Vodárny 423 

 

13. B4F Czech Republic s.r.o. – Smlouva o optimalizaci nákladů 

 

14. Marius Pedersen a.s. – Smlouva o sběru a svozu vytříděných složek odpadu z duo 

nádob 

 

15. BSP consulting s.r.o. – Smlouva o poskytnutí odborné poradenské služby v oblasti 

BOZP 

 

16. Žádost o pronájem pozemku p.č. 58/1 k.ú. Přítkov o výměře 222 m2 



 

17. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace BK Teplice, z.s. ve výši Kč 3 000,- 

 

18. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace TJ Proboštov, z.s., oddíl kopané ve výši 

Kč 31 000,- 

 

19. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace SK Junior Teplice ve výši Kč 16 000,- 

 

20. O2 Czech Republic a.s. – Dohoda o poskytnutí slevy elektronických komunikací 

 

21. Česká pojišťovna a.s. – Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 899-24198-28 o pojištění 

majetku podnikatelů a o pojištění odpovědnosti 

 

22. Severočeská vodárenská společnost a.s. – delegování zastupitelstvem obce k jednání 

na valné hromadě 

 

23. Česká republika – Státní pozemkový úřad – Smlouva o bezúplatném převodu 

pozemku č. 1002991769 

 

24. Různé 

 

25. Diskuze 

 

26. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Usnesení 57/017:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

program 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov včetně jeho doplnění. 

 

2. Vypořádání námitek proti předchozímu zápisu 

 

3. Volba návrhové komise 

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

 

Usnesení 58/017:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

            do návrhové komise: Ing. Václava Betku a Ing. Radomíra Rážu. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 59/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

             ověřovatele zápisu: Alenku Antošovou a Zdeňku Chládkovou. 

 

5. Kontrola usnesení  

 

6. Rozpočtové opatření č. 1/2017 

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

 

Usnesení 60/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

             Rozpočtové opatření č. 1/2017. 

 

7. Darovací smlouva TJ Proboštov 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro, 1 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 61/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

             Darovací smlouvu - převod majetku TJ Proboštov na obec Proboštov s účinností od   

             1. 6. 2017 doplněnou dle připomínek zastupitelů 

pověřuje 

             starostku obce k podpisu smlouvy 

pověřuje 

             starostku obce k přípravě účetních podkladů nezbytných pro převod. 

 

 

 

 

 

 



8. Pachtovní smlouva mezi obcí Proboštov a spolkem Tenis Proboštov z.s. 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro, 1 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 62/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Záměr obce Proboštov propachtovat nemovitý majetek dle zápisu 

pověřuje 

            starostku obce k vyvěšení záměru po zpracování geometrického plánu. 

 

9. Pachtovní smlouva mezi obcí Proboštov a spolkem TJ Proboštov z.s. 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro, 1 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 63/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Záměr obce Proboštov propachtovat nemovitý majetek 

pověřuje 

            starostku obce k vyvěšení záměru po zpracování geometrického plánu. 

 

10. Zpráva kontrolního výboru k prověření smluvních vztahů k podání žaloby na 

určení vlastnictví nemovitosti č.p. 10/1 se stavební parcelou p.č. 641/3 a 641/4 k.ú. 

Proboštov u Teplic 

Na vědomí 

 

11. Směrnice 1/2017 – Zajištění výkonu vnitřní kontroly 

Na vědomí 

 

12. Žádost o prodej bytových jednotek adresou U Vodárny 423 

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

 

Usnesení 64/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Žádost o prodej bytových jednotek adresou U Vodárny 423. 

 

13. B4F Czech Republic s.r.o. – Smlouva o optimalizaci nákladů 

Odloženo 

 

14. Marius Pedersen a.s. – Smlouva o sběru a svozu vytříděných složek odpadu z duo 

nádob 

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

 

Usnesení 65/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu s Marius Pedersen a.s. o sběru a svozu vytříděných složek odpadu z duo 

nádob 

pověřuje 

             starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 



15. BSP consulting s.r.o. – Smlouva o poskytnutí odborné poradenské služby v oblasti 

BOZP 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro, 0 proti, 1 zdržel 

 

Usnesení 66/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o poskytnutí odborné poradenské služby v oblasti BOZP se společností BSP 

consulting s.r.o.  

pověřuje 

             starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

16. Žádost o pronájem pozemku p.č. 58/1 k.ú. Přítkov o výměře 222 m2 

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

 

Usnesení 67/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Záměr pronájmu pozemku p.č. 58/1 k.ú. Přítkov o výměře 222 m
2
. 

 

17. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace BK Teplice, z.s. ve výši Kč 3 000,- 

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

 

Usnesení 68/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu BK Teplice, z.s. ve výši 

Kč 3 000,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

18. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace TJ Proboštov, z.s., oddíl kopané ve výši 

Kč 31 000,- 

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

 

Usnesení 69/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu TJ Proboštov, z.s., oddíl 

kopané ve výši Kč 31 000,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

19. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace SK Junior Teplice ve výši Kč 16 000,- 

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

 

Usnesení 70/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu SK Junior Teplice ve 

výši Kč 14 000,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 



20. O2 Czech Republic a.s. – Dohoda o poskytnutí slevy elektronických komunikací 

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

 

Usnesení 71/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

O2 Czech Republic a.s. - Dohodu o poskytnutí slevy elektronických komunikací 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

21. Česká pojišťovna a.s. – Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 899-24198-28 o pojištění 

majetku podnikatelů a o pojištění odpovědnosti 

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

 

Usnesení 72/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Česká pojišťovna a.s. - Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 899-24198-28 o pojištění 

majetku podnikatelů a o pojištění odpovědnosti 

pověřuje 

starostku obce k podpisu dodatku. 

 

22. Severočeská vodárenská společnost a.s. – delegování zastupitelstvem obce k jednání 

na valné hromadě 

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

 

Usnesení 73/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

rozhodlo 

ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o delegaci paní Bc. Jany Čermákové k jednání 

na valné hromadě společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO: 

49099469, se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, konané dne 15. 6. 2017 

od 10 hodin v Krušnohorském divadle v Teplicích, kdy paní Bc. Jana Čermáková je na 

základě této delegace oprávněna k účasti na jednání a hlasování jménem obce 

Proboštov na předmětné valné hromadě  

a 

ukládá 

paní Bc. Janě Čermákové, aby se zúčastnila předmětné valné hromady a jednala na 

této valné hromadě v zájmu obce Proboštov. 

 

23. Česká republika – Státní pozemkový úřad – Smlouva o bezúplatném převodu 

pozemku č. 1002991769 

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

 

Usnesení 74/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Česká republika - Státní pozemkový úřad - Smlouvu o bezúplatném převodu pozemku 

č. 1002991769 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 



Doplnění programu: 

 

24. Pověření vedení obce k přípravě a vypsání konkurzního řízení na obsazení pozice 

ředitele/ředitelky Mateřské školy Pastelka Proboštov 

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

 

Usnesení 75/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje 

vedení obce k přípravě a vypsání konkurzního řízení na obsazení pozice 

ředitele/ředitelky Mateřské školy Pastelka Proboštov. 

 

25. Různé 

- Informace starostky a místostarostky obce a zodpovězení dotazů z minulého 

zasedání 

 

26. Diskuze 

 

27. Závěr 
 

 

 

 

 


