
Zápis a usnesení 

1. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

 

Podle ustanovení § 96 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, 

svolané na pondělí dne 27. 1. 2020 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. Výroční zpráva obce Proboštov za rok 2019 

 

7. Raeder & Falge s.r.o. – Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo pro stavbu: „ZŠ Proboštov – 

přístavba školní tělocvičny“ (prodloužení termínu dokončení díla) 

 

8. Statutární město Teplice – dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při zajišťování 

dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou 

 

9. Černohlávek Group s.r.o. – dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí služeb 

 

10. Česká pošta, s.p. – dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p., 

číslo 2018/06953 

 

11. Revokace usnesení číslo 190/019 (smlouva o budoucí smlouvě s ČEZ Teplárenská) 

 

12. ČEZ Teplárenská, a.s. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

inženýrské sítě 

 

13. Česká podnikatelská pojišťovna – dodatek č. 1 k pojistné smlouvě číslo 0021758557 

– ukončovací 

 

14. Pojišťovna VZP, a.s. – Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů a právnických 

osob – Pojistná smlouva 

 

15. Dům kultury Teplice – Dohoda o poskytnutí senior slevy 



16. Žádost o koupi pozemků p.č. 415 a p.č. 416 v k.ú. Proboštov u Teplic 

 

17. Kupní smlouva na pozemek p.č. 307 o výměře 10 m2, k.ú. Proboštov u Teplic 

 

18. Nájemní smlouva pro část pozemku p.č. 151/1 o výměře 27 m2 k.ú. Proboštov u 

Teplic (ulice U Parku) 

 

19. Nájemní smlouva na pozemek p.č. 1252 o výměře 735 m2, k.ú. Proboštov u Teplic 

 

20. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-4009004/VB02, 

název stavby: TP-Proboštov,ppč.731/45-nové OM 

 

21. Základní škola Proboštov – žádost o souhlas zřizovatele s použitím finančních 

prostředků 

 

22. Tenis Proboštov z.s. – žádost o osvobození od platby ze vstupného 

 

23. Český rybářský svaz z.s. – žádost o prominutí poplatku ze vstupného 

 

24. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 

 

25. Schválení podání žádosti o dotaci vyhlášené Ústeckým krajem – Program 2020 na 

podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky Sboru 

dobrovolných hasičů a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících 

na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek integrovaného 

záchranného sytému dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 

systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu 

Ústeckého kraje: dotace pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Proboštov, 

tematické zadání A „Opravy, modernizace nebo rekonstrukce cisternových 

automobilových stříkaček“ 

 

26. Schválení podání žádosti o dotaci vyhlášené Ústeckým krajem – Program 2020 na 

podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky Sboru 

dobrovolných hasičů a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících 

na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek integrovaného 

záchranného sytému dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 

systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu 

Ústeckého kraje: dotace pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Proboštov, 

tematické zadání F „Vybavení jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí osobními 

ochrannými prostředky požární ochrany“ 

 

27. Schválení podání žádosti o dotaci vyhlášené Ústeckým krajem – Program 2020 na 

podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky Sboru 

dobrovolných hasičů a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících 

na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek integrovaného 

záchranného sytému dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 

systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu 

Ústeckého kraje: dotace pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Proboštov, 

tematické zadání E „Podpora obecní nebo městské policie“ 



 

28. Ministerstvo vnitra ČR – schválení podání žádosti o dotaci na pořízení kamerového 

systému v obci: Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2020 

 

29. Česká pošta, s.p. – dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p., 

číslo 2018/06953 

 

30. Hasičský sbor obcí Proboštov a Novosedlice – žádost o souhlas s bezúplatným 

pořízením zásahového vozidla 

 

31. Zpráva o činnosti hasičského sboru obcí Proboštov a Novosedlice za rok 2019 

 

32. Různé 

 

33. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 
 

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

 

Usnesení 1/020:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

 návrh programu 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce 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 2/020:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

            do návrhové komise: Jiřího Petrželku a Stanislava Jordána. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 3/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ověřovatele zápisu: paní Alenku Antošovou a Ing. Radomíra Rážu. 

 

5. Kontrola usnesení 

 

6. Výroční zpráva obce Proboštov za rok 2019 

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

 

Usnesení 4/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

výroční zprávu obce Proboštov za rok 2019. 

 

7. Raeder & Falge s.r.o. – Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo pro stavbu: „ZŠ Proboštov – 

přístavba školní tělocvičny“ (prodloužení termínu dokončení díla) 

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

 

Usnesení 5/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Raeder & Falge s.r.o. - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo pro stavbu: „ZŠ Proboštov - 

přístavba školní tělocvičny“ (prodloužení termínu dokončení díla do 31. 5. 2020) 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu dodatku. 

 

 

 

 

 

 



8. Statutární město Teplice – dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při zajišťování 

dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou 

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

 

Usnesení 6/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Statutární město Teplice - dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při zajišťování 

dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu dodatku po ověření, zda bylo schváleno zastupitelstvem 

Magistrátu města Teplice 17. 1. 2020. 

 

9. Černohlávek Group s.r.o. – dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí služeb 

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

 

Usnesení 7/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Černohlávek Group s.r.o. - dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí služeb 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu dodatku. 

 

10. Česká pošta, s.p. – dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p., 

číslo 2018/06953 

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

 

Usnesení 8/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Česká pošta, s.p. - dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p., 

číslo 2018/06953 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu dodatku. 

 

11. Revokace usnesení číslo 190/019 (smlouva o budoucí smlouvě s ČEZ Teplárenská) 

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

 

Usnesení 9/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

revokuje 

usnesení číslo 190/019. 

 

12. ČEZ Teplárenská, a.s. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

inženýrské sítě 

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

 

Usnesení 10/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ČEZ Teplárenská, a.s. - Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

inženýrské sítě 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu upravené smlouvy. 

 



13. Česká podnikatelská pojišťovna – dodatek č. 1 k pojistné smlouvě číslo 0021758557 

– ukončovací 

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

 

Usnesení 11/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Česká podnikatelská pojišťovna - dodatek č. 1 k pojistné smlouvě číslo 0021758557 - 

ukončovací 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu dodatku. 

 

14. Pojišťovna VZP, a.s. – Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů a právnických 

osob – Pojistná smlouva 

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

 

Usnesení 12/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Pojišťovna VZP, a.s. - Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů a právnických 

osob - Pojistnou smlouvu 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

15. Dům kultury Teplice – Dohoda o poskytnutí senior slevy 

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

 

Usnesení 13/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Dům kultury Teplice - Dohodu o poskytnutí senior slevy 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu dohody. 

 

16. Žádost o koupi pozemků p.č. 415 a p.č. 416 v k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 14/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

žádost o koupi pozemků p.č. 415 a p.č. 416 v k.ú. Proboštov u Teplic. 

 

17. Kupní smlouva na pozemek p.č. 307 o výměře 10 m2, k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 15/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu na pozemek p.č. 307 o výměře 10 m
2
, k.ú. Proboštov u Teplic za 

cenu120,-/1 m
2
  

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 



18. Nájemní smlouva pro část pozemku p.č. 151/1 o výměře 27 m2 k.ú. Proboštov u 

Teplic (ulice U Parku) 

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

 

Usnesení 16/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

nájemní smlouvu pro část pozemku p.č. 151/1 o výměře 27 m
2
 k.ú. Proboštov u Teplic 

(ulice U Parku) 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

19. Nájemní smlouva na pozemek p.č. 1252 o výměře 735 m2, k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 17/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

pachtovní smlouvu na pozemek p.č. 1252 o výměře 735 m
2
, k.ú. Proboštov u Teplic za 

cenu 7,-/1 m
2
 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

20. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-4009004/VB02, 

název stavby: TP-Proboštov,ppč.731/45-nové OM 

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

 

Usnesení 18/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ČEZ Distribuce, a.s. - Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-4009004/VB02, 

název stavby: TP-Proboštov,ppč.731/45-nové OM 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

21. Základní škola Proboštov – žádost o souhlas zřizovatele s použitím finančních 

prostředků 

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

 

Usnesení 19/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Základní škola Proboštov - žádost s použitím finančních prostředků. 

 

22. Tenis Proboštov z.s. – žádost o osvobození od platby ze vstupného 

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

 

Usnesení 20/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Tenis Proboštov z.s. - žádost o osvobození od platby ze vstupného. 

 

 



23. Český rybářský svaz z.s. – žádost o prominutí poplatku ze vstupného 

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

 

Usnesení 21/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Český rybářský svaz z.s. - žádost o prominutí poplatku ze vstupného. 

 

24. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 

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

 

Usnesení 22/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. 

 

25. Schválení podání žádosti o dotaci vyhlášené Ústeckým krajem – Program 2020 na 

podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky Sboru 

dobrovolných hasičů a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících 

na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek integrovaného 

záchranného sytému dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 

systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu 

Ústeckého kraje: dotace pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Proboštov, 

tematické zadání A „Opravy, modernizace nebo rekonstrukce cisternových 

automobilových stříkaček“ 

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

 

Usnesení 23/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Schválení podání žádosti o dotaci vyhlášené Ústeckým krajem - Program 2020 na 

podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky Sboru 

dobrovolných hasičů a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících 

na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek integrovaného 

záchranného systému dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 

systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu 

Ústeckého kraje: dotace pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Proboštov, 

tematické zadání A „Opravy, modernizace nebo rekonstrukce cisternových 

automobilových stříkaček“. Obec Proboštov se zavazuje k úhradě 10 % povinné 

spoluúčasti žadatele. 

pověřuje 

starostku obce k podání žádosti o dotaci ve vyhlášeném termínu. 

 

26. Schválení podání žádosti o dotaci vyhlášené Ústeckým krajem – Program 2020 na 

podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky Sboru 

dobrovolných hasičů a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících 

na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek integrovaného 

záchranného sytému dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 

systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu 

Ústeckého kraje: dotace pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Proboštov, 

tematické zadání F „Vybavení jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí osobními 

ochrannými prostředky požární ochrany“ 

 



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

 

Usnesení 24/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Schválení podání žádosti o dotaci vyhlášené Ústeckým krajem - Program 2020 na 

podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky Sboru 

dobrovolných hasičů a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících 

na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek integrovaného 

záchranného sytému dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého 

kraje: dotace pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Proboštov, tematické zadání F 

„Vybavení jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí osobními ochrannými prostředky 

požární ochrany“. Obec Proboštov se zavazuje k úhradě 10 % povinné spoluúčasti 

žadatele. 

pověřuje 

starostku obce k podání žádosti o dotaci ve vyhlášeném termínu. 

 

27. Schválení podání žádosti o dotaci vyhlášené Ústeckým krajem – Program 2020 na 

podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky Sboru 

dobrovolných hasičů a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících 

na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek integrovaného 

záchranného sytému dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 

systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu 

Ústeckého kraje: dotace pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Proboštov, 

tematické zadání E „Podpora obecní nebo městské policie“ 

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

 

Usnesení 25/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Schválení podání žádosti o dotaci vyhlášené Ústeckým krajem - Program 2020 na 

podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky Sboru 

dobrovolných hasičů a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících 

na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek integrovaného 

záchranného sytému dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého 

kraje: tematické zadání E „Podpora obecní nebo městské policie“. Obec Proboštov se 

zavazuje k úhradě 10 % povinné spoluúčasti žadatele. 

pověřuje 

starostku obce k podání žádosti o dotaci ve vyhlášeném termínu. 

 

28. Ministerstvo vnitra ČR – schválení podání žádosti o dotaci na pořízení kamerového 

systému v obci: Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2020 

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

 

Usnesení 26/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Ministerstvo vnitra ČR - schválení podání žádosti o dotaci na pořízení kamerového 

systému v obci v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2020. 

 



29. Česká pošta, s.p. – dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p., 

číslo 2018/06953 

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

 

Usnesení 27/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Česká pošta, s.p. - dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p., 

číslo 2018/06953 

pověřuje 

starostku obce k podpisu dodatku č. 2. 

 

30. Hasičský sbor obcí Proboštov a Novosedlice – žádost o souhlas s bezúplatným 

pořízením zásahového vozidla 

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

 

Usnesení 28/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Hasičský sbor obcí Proboštov a Novosedlice - bezúplatný převod zásahového vozidla 

Mitsubishi L 200 2,5, rok výroby 2009. 

pověřuje 

vedení obce k podání žádosti o bezúplatný převod. 

 

31. Zpráva o činnosti hasičského sboru obcí Proboštov a Novosedlice za rok 2019 

Na vědomí 

 

Doplnění programu: 

 

32. SYSTEMPARTNERS - ALL-IN smlouva číslo 11122019 RS 

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

 

Usnesení 29/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

SYSTEMPARTNERS - ALL-IN smlouvu číslo 11122019 RS 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

33. MMR – schválení podání žádosti o dotaci na výstavbu hřiště Přítkov  

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

 

Usnesení 30/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

podání žádosti o dotaci do Programu: Podpora rozvoje regionů 2020, Podpora rozvoje 

a obnovy venkova, DT 117d8210H - Podpora budování a obnovy míst aktivního 

a pasivního odpočinku. Žádost o dotaci bude podána na výstavbu hřiště na Přítkově na 

pozemku p.č. 641/45 k.ú. Přítkov. Dotace je poskytnuta až do výše 70 % uznatelných 

nákladů. Obec se tak zavazuje uhradit povinnou spoluúčast ve výši 30 % a případné 

neuznatelné náklady. 

pověřuje 

vedení obce k podání žádosti o dotaci ve vyhlášeném termínu. 

 



34. Zpráva k plnění Směrnice č. 1/2018 – zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

za období leden – prosinec 2019 (na vědomí) 

Na vědomí 

 

35. Různé 

- Informace starostky a místostarosty obce a zodpovězení dotazů z minulého 

zasedání 

 

36. Závěr 

 

 
 


