
Zápis a usnesení 

10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

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

svolané na pondělí dne 19. 12. 2016 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu 

 

Přítomno:  7 členů zastupitelstva obce  

Omluveni:    2 členové zastupitelstva obce (Ing. Ráža, pan Kočí)  

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. Návrh rozpočtu obce Proboštov na rok 2017 

 

7. Pověření k financování chybějících finančních prostředků z běžného účtu obce u 

akcí investičního i neinvestičního charakteru s ohledem na došlé daňové příjmy 

Státního rozpočtu ČR na konci letošního roku 

 

8. Schválení používání služebního vozu neuvolněnou místostarostku obce 

 

9. Ústecký kraj zastoupený Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje – Smlouva č. 

IX/6027/2016/UL (Kpt. Jaroše) 

 

10. Dům kultury Teplice – Dohoda o poskytnutí senior slevy 

 

11. Žádost o koupi pozemku – zahrady pč. 104 o výměře 209 m2 

 

12. 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 

 

13. Různé 

 

14. Diskuze 

 

15. Závěr 



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

 

Usnesení 194/016:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

program 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov včetně jeho doplnění. 

 

2. Vypořádání námitek proti předchozímu zápisu 

 

3. Volba návrhové komise 

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

 

Usnesení 195/016:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

            do návrhové komise: Bc. Josefa Djakova a Alenku Antošovou. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 196/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

             ověřovatele zápisu: Ing. Václava Betku a Zdeňku Chládkovou. 

 

5. Kontrola usnesení  

 

6. Návrh rozpočtu obce Proboštov na rok 2017 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro, 1 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 197/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

             vyrovnaný rozpočet obce Proboštov na rok 2017 ve výši Kč 41 043 200,-. 

 

7. Pověření k financování chybějících finančních prostředků z běžného účtu obce u 

akcí investičního i neinvestičního charakteru s ohledem na došlé daňové příjmy 

Státního rozpočtu ČR na konci letošního roku 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro, 1 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 198/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje 

s ohledem na došlé daňové příjmy ze Státního rozpočtu České republiky ke konci 

letošního roku 2016 starostku obce po projednání ve finančním výboru k financování 

z běžného účtu obce chybějících finančních prostředků u nedokončených akcí 

investičního i neinvestičního charakteru. 

 

 

 

 

 

 



8. Schválení používání služebního vozu neuvolněnou místostarostku obce 

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

 

Usnesení 199/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

používání služebního vozu neuvolněnou místostarostkou obce Ing. Vandou 

Hadrabovou. 

 

9. Ústecký kraj zastoupený Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje – Smlouva č. 

IX/6027/2016/UL (Kpt. Jaroše) 

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

 

Usnesení 200/016:                Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Ústecký kraj zastoupený Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje - Smlouvu č. 

IX/6027/2016/UL  

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

10. Dům kultury Teplice – Dohoda o poskytnutí senior slevy 

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

 

Usnesení 201/016:                Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Dům kultury Teplice - Dohodu o poskytnutí senior slevy na rok 2017 ve výši Kč 

50 000,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

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

 

Usnesení 202/016:                Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Držitel seniorpasu pro rok 2017 si je vědom stanovení horního limitu pro čerpání 

jednotlivcem, stanoveným pro rok 2017 ve výši 2000,-Kč. Je povinen si sám evidovat 

celkové čerpání slev v průběhu celého roku za účelem nepřekročení stanoveného 

limitu. Jeho případné překročení bude zaevidováno jako pohledávka za držitelem 

seniorpasu a jako taková bude řádně vymáhána. 

pověřuje 

 Vedení obce k předání usnesení Domu Kultury v Teplicích, vydavateli senior pasu. 

 

11. Žádost o koupi pozemku – zahrady pč. 104 o výměře 209 m2 

Na vědomí 

 

 

 

 

 

 



12. 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.  

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

 

Usnesení 203/016:                Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Česká pojišťovna a.s. - pojistnou smlouvu č. 899-24198-28 o pojištění majetku 

podnikatelů (pojištění živelní, pojištění odcizení, pojištění elektronických zařízení) a o 

pojištění odpovědnosti 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

13. ČEZ Prodej, s.r.o. – nabídka dodávky elektřiny č. 1200077872 

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

 

Usnesení 204/016:                Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ČEZ Prodej, s.r.o. - nabídku dodávky elektřiny č. 1200077872 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu nabídky. 

 

14. Rozpočtové opatření číslo 4/2016 

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

 

Usnesení 205/016:                Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Rozpočtové opatření číslo 4/2016. 

 

15. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace TJ Proboštov, oddíl kopané (žádost o 

finanční příspěvek na soustředění mládeže dle Pravidel pro poskytování dotaci na 

podporu sportu) 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro, 0 proti, 1 zdržel 

 

Usnesení 206/016:                Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace TJ Proboštov, oddíl kopané (mládež) ve 

výši Kč 10 000,- na fotbalové soustředění v souladu s Pravidly poskytování dotací na 

podporu sportu v obci Proboštov 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

16. Žádost o souhlas zřizovatele s použitím finančních prostředků Základní školy 

Proboštov 

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

 

Usnesení 207/016:                Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Žádost Základní školy Proboštov o souhlas zřizovatele s použitím finančních 

prostředků.  



17. Různé 

- Informace starostky obce a zodpovězení dotazů z minulého zasedání. 

 

Starostka všem popřála krásné vánoce a svátky a vše nejlepší do nového roku.   

 

18. Diskuze 

 

19. Závěr 


