
Zápis a usnesení 

12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

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

svolané na pondělí dne 11. 12. 2017 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu 

 

Přítomno:  8 členů zastupitelstva obce  

Omluveni:    1 člen zastupitelstva obce (Bc. Djakov) 

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. Střednědobý rozpočtový výhled 2018 - 2020 

 

7. Návrh rozpočtu obce Proboštov na rok 2018 

 

8. Rozpočtové opatření – změny závazných ukazatelů do výše 10 % v závěru roku 

2018 

 

9. Kupní smlouva na nemovité věci – pozemek p.č. 1265/4 o celkové výměře 77 m2, 

jehož součástí je budova se stavbou technického vybavení bez č.p./č.e., pozemek p.č. 

1265/6 o celkové výměře 1339 m2, jehož součástí je budova se stavbou č.p. 531, 

pozemek p.č. 1265/26 o celkové výměře 5447 m2, vše k.ú. Proboštov u Teplic 

 

10. Spolek Anidef, z.s. – Smlouva o zajišťování služeb zvířecího útulku pro rok 2018 

 

11. D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR – Pojistná smlouva o pojištění právní 

ochrany č. 4027618 

 

12. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu s TJ Proboštov, z.s., 

oddíl kopané ve výši Kč 15 000,- (mimořádná dotace) 

 

13. ELEKTROWIN a.s. – Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru 

elektrozařízení ze dne 21.6.2010 

 

14. Marius Pedersen a.s. – Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí služeb při svozu a 

nakládání s odpady v obci Proboštov 

 

15. Různé 

 

16. Závěr 



 

Průběh zasedání zastupitelstva obce: 

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

 

Usnesení 212/017:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

program 12. 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 213/017:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

            do návrhové komise: Alenku Antošovou a Zdeňku Chládkovou. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 214/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

             ověřovatele zápisu: Ing. Vandu Hadrabovou a Ing. Radomíra Rážu. 

 

5. Kontrola usnesení  

 

6. Střednědobý rozpočtový výhled 2018 – 2020 

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

 

Usnesení 215/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Střednědobý rozpočtový výhled 2018 - 2020. 

 

7. Návrh rozpočtu obce Proboštov na rok 2018 

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

 

Usnesení 216/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

vyrovnaný rozpočet obce Proboštov na rok 2018 ve výši Kč 57 424 400,-. 

 

8. Rozpočtové opatření – změny závazných ukazatelů do výše 10 % v závěru roku 2018 

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

 

Usnesení 217/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje 

starostku obce k provedení rozpočtového opatření ve smyslu § 16 Zákona č. 250/2000 

Sb., ke změnám závazných ukazatelů rozpočtu ve výši 10 % objemu schváleného 

rozpočtu v daném roce. Jedná se o rozpočtové opatření po posledním zasedání 

zastupitelstva obce.  

 



9. Kupní smlouva na nemovité věci – pozemek p.č. 1265/4 o celkové výměře 77 m2, 

jehož součástí je budova se stavbou technického vybavení bez č.p./č.e., pozemek p.č. 

1265/6 o celkové výměře 1339 m2, jehož součástí je budova se stavbou č.p. 531, 

pozemek p.č. 1265/26 o celkové výměře 5447 m2, vše k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 218/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu na nemovité věci - pozemek p.č. 1265/4 o celkové výměře 77 m
2
, 

jehož součástí je budova se stavbou technického vybavení bez č.p./č.e., pozemek p.č. 

1265/6 o celkové výměře 1339 m
2
, jehož součástí je budova se stavbou č.p. 531, 

pozemek p.č. 1265/26 o celkové výměře 5447 m
2
, vše k.ú. Proboštov u Teplic za 

kupní cenu Kč 7 mil. Kč 

pověřuje 

            starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

10. Spolek Anidef, z.s. – Smlouva o zajišťování služeb zvířecího útulku pro rok 2018 

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

 

Usnesení 219/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Spolek Anidef, z.s. - Smlouvu o zajišťování služeb zvířecího útulku pro rok 2018 

pověřuje 

            starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

11. D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR – Pojistná smlouva o pojištění právní 

ochrany č. 4027618 

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

 

Usnesení 220/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR - Pojistná smlouva o pojištění právní 

ochrany č. 4027618 v ceně Kč 32 800,-/ročně 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy až po jejím doplnění. 

 

12. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu s TJ Proboštov, z.s., 

oddíl kopané ve výši Kč 15 000,- (mimořádná dotace) 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 3 pro, 3 proti, 2 zdržel  

 

Usnesení 221/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

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

oddíl kopané ve výši Kč 15 000,- (mimořádná dotace). 

 

 

 

 

 

 

 



13. ELEKTROWIN a.s. – Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru 

elektrozařízení ze dne 21. 6. 2010 

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

 

Usnesení 222/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ELEKTROWIN a.s. - Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru 

elektrozařízení ze dne 21. 6. 2010 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu dodatku. 

 

14. Marius Pedersen a.s. – Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí služeb při svozu 

a nakládání s odpady v obci Proboštov 

Odloženo 

 

Doplnění programu: 

 

15. BROKER VISION s.r.o. – Smlouva o spolupráci v oblasti pojišťovnictví 

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

 

Usnesení 223/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

BROKER VISION s.r.o. - Smlouvu o spolupráci v oblasti pojišťovnictví 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

16. Žaloba na určení vlastnictví nemovitosti čp. 10/1 a parcel p.č. 641/3, 641/4 k.ú. 

Proboštov u Teplic – na vědomí 

Na vědomí 

 

17. Základní škola Proboštov – souhlas zřizovatele s použitím finančních prostředků 

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

 

Usnesení 224/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

žádost Základní školy Proboštov o souhlas zřizovatele s použitím finančních 

prostředků dle zápisu. 

 

18. ČEZ Prodej, a.s. – přijetí nabídky na dodávku elektřiny 

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

 

Usnesení 225/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ČEZ Prodej, a.s. - přijetí nabídky na dodávku elektřiny pro rok 2018. 

 

19. Různé 

 

20. Závěr 
 


