
Zápis a usnesení 

1. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

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

svolané na středu dne 27. 1. 2016 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. Složení slibu nového člena zastupitelstva obce Proboštov 

 

3. Vypořádání námitek proti předchozímu zápisu 

 

4. Volba návrhové komise 

 

5. Volba ověřovatelů zápisu 

 

6. Kontrola usnesení 

 

7. Předložení výsledků jednání konkurzní komise na obsazení místa ředitelky 

Mateřské školy Pastelka Proboštov ke schválení zastupitelstvu obce Proboštov 

 

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

platným ceníkem obce Proboštov 

 

9. Nadace TLAPKA - Smlouva o péči o opuštěná, ztracená a týraná zvířata odchycená 

a nalezená v obci Proboštov a poskytnutí finančních prostředků obce Proboštov pro 

rok 2016 

 

10. UNIPETROL RPA, s.r.o. – Darovací smlouva pro Jednotku sboru dobrovolných 

hasičů (rozdělovače, hadice) 

 

11. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 1240/11 a 1248/8 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

12. Žádost o renovaci plochy hokejbalového hřiště 

 

13. Navýšení odměn za výkon funkce členům zastupitelstva obce dle Nařízení vlády č. 

352/2015 Sb. 

 

14. Pravidla pro poskytování dotací na podporu sportu v obci Proboštov 

 

15. Zrušení knihovny v Přítkově 

 

16. Různé 

 

17. Diskuze 

 

18. Závěr 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 
1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění  
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro (pan Bc. Djakov nehlasoval, neměl 

složený slib), 0 proti, 0 zdržel  

 

Usnesení 1/016:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

         program 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov včetně jeho doplnění.         

 

2. Složení slibu nového člena zastupitelstva obce Proboštov 

 

3. Vypořádání námitek proti předchozímu zápisu 

 

4. Volba návrhové komise 

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

 

Usnesení 2/016:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

            do návrhové komise: Ing. Radomíra Rážu a Miroslava Kočího. 

 

5. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 3/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

 

6. Kontrola usnesení 

 

7. Předložení výsledků jednání konkurzní komise na obsazení místa ředitelky Mateřské 

školy Pastelka Proboštov ke schválení zastupitelstvu obce Proboštov 

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

 

Usnesení 4/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

bere na vědomí, že 

na základě přihlášky, řízeného rozhovoru, dosavadních výsledků uchazečů zejména 

v jejich funkcích v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy, a vyjádření odborníků 

(znalostní test nebyl konkursní komisí požadován), se komise hlasováním, usnesla, že 

pro výkon funkce není vhodný žádný uchazeč 

pověřuje 

starostku obce k vypsání nového konkurzního řízení. 

 

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

ceníkem obce Proboštov 

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

 

Usnesení 5/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu na pozemek p.č. 1425a) o výměře 175 m
2
 za cenu stanovenou platným 

ceníkem obce Proboštov ve výši Kč 600,-/1 m
2
 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 



9. Nadace TLAPKA - Smlouva o péči o opuštěná, ztracená a týraná zvířata odchycená a 

nalezená v obci Proboštov a poskytnutí finančních prostředků obce Proboštov pro 

rok 2016 

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

 

Usnesení 6/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Nadace TLAPKA - Smlouva o péči o opuštěná, ztracená a týraná zvířata odchycená a 

nalezená v obci Proboštov a poskytnutí finančních prostředků obce Proboštov pro rok 

2016 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

10. UNIPETROL RPA, s.r.o. – Darovací smlouva pro Jednotku sboru dobrovolných 

hasičů (rozdělovače, hadice) 

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

 

Usnesení 7/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

UNIPETROL RPA, s.r.o. – Darovací smlouvu 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

11. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 1240/11 a 1248/8 k.ú. Proboštov u Teplic 

Odloženo. 

 

12. Žádost o renovaci plochy hokejbalového hřiště 

Odloženo 

 

13. Navýšení odměn za výkon funkce členům zastupitelstva obce dle Nařízení vlády č. 

352/2015 Sb. 

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

 

Usnesení 8/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Navýšení odměn za výkon funkce členům zastupitelstva obce dle Nařízení vlády 

č. 352/2015 Sb. dle zápisu od 27. 1. 2016. 

 

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

 

Usnesení 9/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

odměnu za výkon funkce neuvolněnému zastupiteli Bc. Josefu Djakovovi od 27. 1. 

2016. 

 

14. Pravidla pro poskytování dotací na podporu sportu v obci Proboštov 

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

 

Usnesení 10/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Pravidla pro poskytování dotací na podporu sportu v obci Proboštov. 

 



15. Zrušení knihovny v Přítkově 

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

 

Usnesení 11/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Zrušení knihovny v Přítkově a následně výmaz věcného břemene. 

 

Doplnění programu: 

 

16. Doplnění jednoho člena finančního výboru 

Hlasování - návrh paní Havlínová: Všichni přítomní členové hlasovali 3 pro, 2 proti, 4 se 

zdrželi 

Hlasování - návrh Ing. Opacki: Všichni přítomní členové hlasovali 5 pro, 0 proti, 4 se zdrželi 

 

Usnesení 12/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

jmenuje 

členem finančního výboru pana Ing. Martina Opackého. 

 

17. Pověření kontrolního výboru ke kontrole náplně činností a obsahu provedených 

změn v pracovních smlouvách uzavřených od 1. 1. 2016 

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

 

Usnesení 13/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje 

kontrolní výbor ke kontrole náplně činností a obsahu provedených změn v pracovních 

smlouvách uzavřených od 1. 1. 2016. 

 

Starostka obce požádala návrhovou komisi o rekapitulaci přijatých usnesení. Pan Ing. Ráža 

přečetl přijatá usnesení. 

 

18. Různé 

- Informace starostky a místostarostky obce a zodpovězení dotazů z minulého 

zasedání. 

 

19. Diskuze 

 

20. Závěr 

 

 


