
Zápis a usnesení 

6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

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

svolané na pondělí dne 29. 5. 2017 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. Žádost města Krupka - Severočeská vodárenská společnost a.s. - Smlouva o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě č……/2015/TPČ pro akci: „Krupka, Vrchoslav - 

vodovod, VDJ a kanalizace“  

 

7. Žádost o prodloužení termínu stavby: „Proboštov – Výstavba komunikace na p.p.č. 

1236/4“ 

 

8. Seznam nemovitého majetku obce Proboštov určeného k prodeji dle Pravidel pro 

prodej nemovitého majetku obce Proboštov výběrem nejvyšší nabídky 

 

9. Smlouva nájemní pro pozemek p.č. 58/1 k.ú. Přítkov o výměře 222 m2 

 

10. Smlouva o spolupráci při zabezpečení požární ochrany v obci Novosedlice 

 

11. Dohoda o spolupráci mezi obcí Proboštov a Severočeská vodárenská společnost a.s. 

při rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ulici Proboštovská 

 

12. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč 20 000,- (talentovaná mládež) 

 

13. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč 20 000,- (talentovaná mládež) 

 

14. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč 15 000,- s TJ Proboštov, z.s. 

(mimořádné a významné akce) 

 

15. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč 12 000,- s TJ Proboštov, z.s. 



 

16. Žádost o převod zahrady p.p.č. 731/86 Pod Hrází 

 

17. Žádost o koupi části pozemku p.č. 1261/3 k.ú. Proboštov u Teplic, ulice Angerova o 

výměře cca 150 m2 

 

18. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 1237/5 k.ú. Proboštov u Teplic, ulice Zemská 

– Růžová o výměře cca 80 m2 

 

19. Žádost o prodej pozemku p.č. 344 k.ú. Proboštov u Teplic, nám. Svobody o výměře 

85 m2 (zahrada) 

 

20. Mateřská škola Pastelka Proboštov – žádost o povolení výjimky z počtu dětí pro 

školní rok 2017/2018 

 

21. Linka bezpečí, z.s. – žádost o finanční příspěvek na provoz ve výši Kč 10 000,- 

 

22. Konkurzní řízení na ředitelku Mateřské školy Pastelka Proboštov (složení komise) 

 

23. Různé 

 

24. Diskuze 

 

25. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 
1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění  
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 0 proti, 1 zdržel 

 

Usnesení 76/017:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

program 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 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 77/017:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

            do návrhové komise: Ing. Vandu Hadrabovou a Bc. Josefa Djakova. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 78/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

             ověřovatele zápisu: Ing. Martina Opackého a Ing. Václava Betku. 

 

5. Kontrola usnesení  

 

6. Žádost města Krupka - Severočeská vodárenská společnost a.s. - Smlouva o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě č……/2015/TPČ pro akci: „Krupka, Vrchoslav - 

vodovod, VDJ a kanalizace“  

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

 

Usnesení 79/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Žádost města Krupka o snížení ceny věcného břemene pod rámec metodického 

postupu obce Proboštov pro akci: Severočeská vodárenská společnost a.s. - Smlouva o 

zřízení služebnosti inženýrské sítě č……/2015/TPČ pro akci: „Krupka, Vrchoslav - 

vodovod, VDJ a kanalizace“. 

 

7. Žádost o prodloužení termínu stavby: „Proboštov – Výstavba komunikace na p.p.č. 

1236/4“ 

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

 

Usnesení 80/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Žádost společnosti STOSTAV s.r.o. o prodloužení termínu stavby: „Proboštov - 

Výstavba komunikace na p.p.č. 1236/4“ s termínem do 30. 6. 2017. 

 

 

 



8. Seznam nemovitého majetku obce Proboštov určeného k prodeji dle Pravidel pro 

prodej nemovitého majetku obce Proboštov výběrem nejvyšší nabídky 

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

 

Usnesení 81/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Seznam nemovitého majetku obce Proboštov určeného k prodeji dle Pravidel pro 

prodej nemovitého majetku obce Proboštov výběrem nejvyšší nabídky 

pověřuje 

 vedení obce k vyvěšení seznamu a vypsání „dražby“ nemovitého majetku. 

 

9. Smlouva nájemní pro pozemek p.č. 58/1 k.ú. Přítkov o výměře 222 m2 

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

 

Usnesení 82/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu nájemní pro pozemek p.č. 58/1 k.ú. Přítkov o výměře 222 m
2
 za cenu Kč 6,-

/1 m
2
 na dobu 5 let s výpovědní lhůtou tří měsíců

 
 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

10. Smlouva o spolupráci při zabezpečení požární ochrany v obci Novosedlice 

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

 

Usnesení 83/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o spolupráci při zabezpečení požární ochrany v obci Novosedlice 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

11. Dohoda o spolupráci mezi obcí Proboštov a Severočeská vodárenská společnost a.s. 

při rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ulici Proboštovská 

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

 

Usnesení 84/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Dohodu o spolupráci při realizaci staveb rekonstrukce komunikace, kanalizace a 

vodovodu v ulici Proboštovská v Proboštově mezi obcí Proboštov a Severočeská 

vodárenská společnost a.s.  

pověřuje 

 starostku obce k podpisu dohody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč 20 000,- (talentovaná mládež) 

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

 

Usnesení 85/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč 20 000,- (talentovaná 

a reprezentující mládež) 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

13. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč 20 000,- (talentovaná mládež) 

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

 

Usnesení 86/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč 20 000,- (talentovaná 

a reprezentující mládež) 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

14. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč 15 000,- s TJ Proboštov, z.s. 

(mimořádné a významné akce) 

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

 

Usnesení 87/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč 15 000,- s TJ Proboštov, z.s. 

(mimořádné a významné akce) 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

15. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč 12 000,- s TJ Proboštov, z.s. 

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

 

Usnesení 88/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč 12 000,- s TJ Proboštov, z.s.  

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

16. Žádost o převod zahrady p.p.č. 731/86 Pod Hrází 

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

 

Usnesení 89/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o nájmu na pozemek p.č. 731/86 k.ú. Proboštov u Teplic. Cena nájmu je 

stanovena ve výši Kč 6,-/1 m
2
. 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 



17. Žádost o koupi části pozemku p.č. 1261/3 k.ú. Proboštov u Teplic, ulice Angerova 

o výměře cca 150 m2 

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

 

Usnesení 90/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Žádost o koupi části pozemku p.č. 1261/3 k.ú. Proboštov u Teplic, ulice Angerova 

o výměře cca 150 m
2
. 

 

18. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 1237/5 k.ú. Proboštov u Teplic, ulice Zemská 

– Růžová o výměře cca 80 m2 

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

 

Usnesení 91/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 1237/5 k.ú. Proboštov u Teplic, ulice Zemská - 

Růžová o výměře cca 80 m
2
. 

 

19. Žádost o prodej pozemku p.č. 344 k.ú. Proboštov u Teplic, nám. Svobody o výměře 

85 m2 (zahrada) 

Odloženo 

 

20. Mateřská škola Pastelka Proboštov – žádost o povolení výjimky z počtu dětí pro 

školní rok 2017/2018 

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

 

Usnesení 92/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Žádost Mateřská škola Pastelka Proboštov o povolení výjimky z počtu dětí pro školní 

rok 2017/2018. 

 

21. Linka bezpečí, z.s. – žádost o finanční příspěvek na provoz ve výši Kč 10 000,- 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 0 pro, 4 proti, 5 zdržel 

 

Usnesení 93/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Žádost Linky bezpečí, z.s o finanční příspěvek na provoz ve výši Kč 10 000,-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22. Konkurzní řízení na ředitelku Mateřské školy Pastelka Proboštov (složení komise) 

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

 

Usnesení 94/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje 

starostku obce k jmenování konkurzní komise ve složení: 

- za zřizovatele: Bc. Jana Čermáková 

- za zřizovatele: paní Alenka Antošová 

- náhradník za zřizovatele: Ing. Hadrabová 

- Odborník z oblasti školství 

- Pověřený zástupce KÚÚK 

- Pověřený zástupce České školní inspekce 

- 1 zástupce pedagogického sboru MŠ Pastelka  

- tajemník - Lucie Kubínková 

pověřuje 

starostku obce k předložení výsledků jednání konkursní komise ke schválení 

zastupitelstvu obce Proboštov. 

 

Doplnění programu: 

 

23. Žádost o výmaz předkupního práva z roku 1999 (bylo zřízeno na 5 let) 

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

 

Usnesení 95/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Žádost o výmaz předkupního práva z roku 1999 (bylo zřízeno na 5 let) ve prospěch 

pozemků p.č. 731/60, 731/93, 731/55, 731/96 k.ú. Proboštov u Teplic. 

 

24. Odvolání paní Zdeňky Chládkové z vedoucího pracovního místa ředitelky Mateřské 

školy Pastelka Proboštov 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro, 0 proti, 3 zdržel  

 

Usnesení 96/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

odvolává 

dle § 166 odst. 5a) zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon, paní Zdeňku Chládkovou 

z vedoucího pracovního místa ředitelky Mateřské školy Pastelka Proboštov, adresou 

Krátká 520, 417 12 Proboštov a to ke dni 30. 5. 2017. Odvolání je na základě závažného 

porušení nebo neplnění pracovních povinností vyplývajících z činnosti, úkolů a 

pravomocí na vedoucím pracovním místě ředitele, které bylo zjištěno zejména inspekční 

činností České školní inspekce a zřizovatelem. Inspekční činnost ČŠI probíhala ve dnech 

3. 1. 2017 až 5. 1. 2017. Kontrola ze strany zřizovatele probíhala dne 26. 5. 2017.  

pověřuje  

starostku obce ke jmenování zastupující ředitelky školy paní Marcelu Bartůňkovou do 

doby vypsání a vyhlášení výsledků konkursního řízení. 

 

25. Různé 

 

26. Diskuze 

 

27. Závěr 


