
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 středu dne 27. 7. 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. Vypořádání námitek proti předchozímu zápisu 

 

3. Volba návrhové komise 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

 

5. Kontrola usnesení 

 

6. Schválení výsledků výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu na stavební 

práce s názvem: „Odstavné plochy – Proboštov 2016“ dle Protokolu o otevírání 

obálek a hodnocení nabídek 

 

7. Smlouva o dílo pro zakázku: „Odstavné plochy – Proboštov 2016“ 

 

8. Schválení výsledků výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu na stavební 

práce s názvem: „Zateplení bytových domů U Parku č.p. 169 a 172, Proboštov“ dle 

Protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek 

 

9. Smlouva o dílo pro zakázku: „Zateplení bytových domů U Parku č.p. 169 a 172, 

Proboštov“ 

 

10. Různé 

 

11. Diskuze 

 

12. Závěr 

 

 

 

 

 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 
 

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

 

Usnesení 109/016:              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 110/016:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

            do návrhové komise: Bc. Josefa Djakova a Zdeňku Chládkovou. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 111/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

             ověřovatele zápisu: Ing. Radomíra Rážu a Ing. Václava Betku. 

 

5. Kontrola usnesení 

 

6.  Schválení výsledků výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu na stavební práce 

s názvem: „Odstavné plochy – Proboštov 2016“ dle Protokolu o otevírání obálek a 

hodnocení nabídek 

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

 

Usnesení 112/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

výsledky výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: 

„Odstavné plochy - Proboštov 2016“ dle Protokolu o otevírání obálek a hodnocení 

nabídek. 

 

7. Smlouva o dílo pro zakázku: „Odstavné plochy – Proboštov 2016“ 

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

 

Usnesení 113/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o dílo pro zakázku: „Odstavné plochy - Proboštov 2016“ s firmou 

STOSTAV s.r.o., IČ: 25032437, adresou Proboštovská 1972, 415 02 Teplice s nejnižší 

nabídkovou cenou ve výši Kč 578 790,33,- s DPH 

pověřuje 

 místostarostku k podpisu smlouvy o dílo po uplynutí lhůty pro podání námitek. 

 



8. Schválení výsledků výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu na stavební práce 

s názvem: „Zateplení bytových domů U Parku č.p. 169 a 172, Proboštov“ dle 

Protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek 

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

 

Usnesení 114/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

výsledky výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: 

„Zateplení bytových domů U Parku č.p. 169 a 172, Proboštov“ dle Protokolu o 

otevírání obálek a hodnocení nabídek. 

 

9. Smlouva o dílo pro zakázku: „Zateplení bytových domů U Parku č.p. 169 a 172, 

Proboštov“ 

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

 

Usnesení 115/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o dílo pro zakázku: „Zateplení bytových domů U Parku č.p. 169 a 172, 

Proboštov“ s firmou ELA LITVÍNOV, spol. s.r.o., Hornická 337, 435 42 Litvínov - 

Janov s nejnižší nabídkovou cenou ve výši Kč 844 569,43,- s DPH. 

pověřuje 

 místostarostku k podpisu smlouvy o dílo po uplynutí lhůty pro podání námitek. 

 

Doplnění programu: 

 

10. Nákup nových herních prvků do lesoparku v hodnotě do Kč 100 000,- včetně 

pověření sportovní komise k výběru prvků 

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

 

Usnesení 116/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

nákup a obnovu herních prvků v proboštovském lesoparku v hodnotě do Kč 100 000,- 

bez DPH 

pověřuje 

 místostarostku a sportovní komisi k výběru a doporučení herních prvků pro   

            proboštovský lesopark. 

 

11. Zvýšení ceny nájmu v obecních bytech na Kč 40,-/1 m2 s platností od 1. 8. 2016 

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

 

Usnesení 117/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Zvýšení ceny nájmu v obecních bytech na Kč 40,-/1 m
2
 s platností od 1. 8. 2016 

pověřuje 

 místostarostku k obeslání nájemníků s touto informací. 

 

12. Různé 

- Informace místostarostky obce a zodpovězení dotazů z minulého zasedání. 

 

V 17:45 h. odešel zastupitel Bc. Josef Djakov. Celkový počet přítomných: 8. 



 

 Volební okrsky 

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

 

Usnesení 118/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

volební okrsky: 

1. budova radnice 

2. sál Restaurace Sokolovna 

3. ZŠ Meziškolská.  

 

V 18:10 h. odešla zastupitelka Ing. Vanda Hadrabová. Celkový počet přítomných: 7. 

 

13. Diskuze 

 

14. Závěr 
 


