
Zápis a usnesení 

3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

 

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

svolané na čtvrtek dne 12. 3. 2020 v 14 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. 

 

Přítomno:  7 členů zastupitelstva obce  

Omluveni:    2 členové zastupitelstva obce (paní Chládková, Ing. Ráža) 

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 investičního záměru k projektu: „Výstavba 2 BJ a rekonstrukce objektu 

Proboštov“ a podání žádosti o dotaci z Ministerstva financí ČR, programu 298220 - 

Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR, 

subtitulu 298D22300 - Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury, a 

souhlas se závazkem finanční spoluúčasti z rozpočtu obce v minimální výši 10 % 

z celkových nákladů akce a plné výši nákladů neuznatelných 

 

7. Schválení investičního záměru k projektu „Rekonstrukce koupelen a sociálního 

zařízení MŠ Pastelka“ a podání žádosti o dotaci z Ministerstva financí ČR, 

programu 298220 - Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny 

Parlamentu a vlády ČR, subtitulu 298D22300 - Podpora výstavby a obnovy 

komunální infrastruktury, a souhlas se závazkem finanční spoluúčasti z rozpočtu 

obce v minimální výši 10 % z celkových nákladů akce a plné výši nákladů 

neuznatelných 

 

8. Různé 

 

9. Závěr 

 

 

 

 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 
 

1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění  
Ve 14:02 hodin dorazil zastupitel pan Ing. Ráža, celkem: 8. 

 

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

 

Usnesení 48/020:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

 návrh programu 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce včetně doplnění. 

 

2. Vypořádání námitek proti předchozímu zápisu 

 

3. Volba návrhové komise 

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

 

Usnesení 49/020:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

            do návrhové komise: Ing. Václava Betku a Ing. Radomíra Rážu. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 50/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ověřovatele zápisu: Alenku Antošovou a Ing. Jaroslava Pokorného, PhD. 

 

5. Kontrola usnesení 

 

6. Schválení investičního záměru k projektu: „Výstavba 2 BJ a rekonstrukce objektu 

Proboštov“ a podání žádosti o dotaci z Ministerstva financí ČR, programu 298220 - 

Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR, 

subtitulu 298D22300 - Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury, 

a souhlas se závazkem finanční spoluúčasti z rozpočtu obce v minimální výši 10 % 

z celkových nákladů akce a plné výši nákladů neuznatelných 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro, 0 proti, 2 zdržel 

 

Usnesení 51/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

investiční záměr k projektu: „Výstavba 2 BJ a rekonstrukce objektu Proboštov“ a podání 

žádosti o dotaci z Ministerstva financí ČR, programu 298220 - Akce financované 

z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR, subtitulu 298D22300 - 

Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury, a souhlasí se závazkem finanční 

spoluúčasti z rozpočtu obce v minimální výši 10 % z celkových nákladů akce a plné výši 

nákladů neuznatelných. 

 

7. Schválení investičního záměru k projektu „Rekonstrukce koupelen a sociálního 

zařízení MŠ Pastelka“ a podání žádosti o dotaci z Ministerstva financí ČR, 

programu 298220 - Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny 

Parlamentu a vlády ČR, subtitulu 298D22300 - Podpora výstavby a obnovy 



komunální infrastruktury, a souhlas se závazkem finanční spoluúčasti z rozpočtu 

obce v minimální výši 10 % z celkových nákladů akce a plné výši nákladů 

neuznatelných 

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

 

Usnesení 52/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

investiční záměr k projektu: „Rekonstrukce koupelen a sociálního zařízení MŠ Pastelka“ 

a podání žádosti o dotaci z Ministerstva financí ČR, programu 298220 - Akce 

financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR, subtitulu 

298D22300 - Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury, a souhlasí se 

závazkem finanční spoluúčasti z rozpočtu obce v minimální výši 10 % z celkových 

nákladů akce a plné výši nákladů neuznatelných 

 

Doplnění programu: 

 

8. Vzor nájemní smlouvy na byty v majetku obce Proboštov v souvislosti s podáním 

žádosti o dotaci viz bod 6 

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

 

Usnesení 53/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

vzor nájemní smlouvy na byty v majetku obce Proboštov dle přílohy s vypuštěním bodu 5 

v čl. V. Práva a povinnosti stran.  

 

9. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností PB SCOM s.r.o. - „Demolice objektu 

na parc. č. 1265/6, parc. č. 1265/6, k.ú. Proboštov u Teplic“ (prodloužení termínu 

dokončení díla do 30. 4. 2020) 

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

 

Usnesení 54/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností PB SCOM s.r.o. - „Demolice objektu 

na parc. č. 1265/6, parc. č. 1265/6, k.ú. Proboštov u Teplic“ (prodloužení termínu 

dokončení díla do 30. 4. 2020) 

pověřuje 

   starostku obce k podpisu dodatku. 

 

10. Přerušení provozu v příspěvkové organizaci Mateřská škola Pastelka Proboštov 

s termínem od pondělí 16. 3. 2020 do odvolání  

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

 

Usnesení 55/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

rozhodlo 

o přerušení provozu v příspěvkové organizaci Mateřská škola Pastelka Proboštov 

s termínem od pondělí 16. 3. 2020 do odvolání 

pověřuje 

starostku obce k zajištění předání informace ředitelce školy a provedení potřebných   

administrativních kroků. 

 



11. Různé 

- Informace starostky a místostarosty obce a zodpovězení dotazů z minulého 

zasedání 

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

 

Usnesení 56/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje 

vedení obce Proboštov k provádění preventivních opatření k zamezení šíření 

onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 a o přijatých 

opatřeních bude informovat zastupitele.  

 

12. Závěr 


