
Zápis a usnesení 

 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

 

Podle ustanovení § 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, 

svolané na čtvrtek dne 21. 11. 2013 v 13,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. 

 

Přítomno:  8 členů zastupitelstva obce (viz docházka)  

Omluveni:    1 člen zastupitelstva obce (Bc. Čermáková) 

Neomluveni:  0 

 

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. Rozpočtové opatření číslo 6/2013 

 

7. Plán připravenosti obce Proboštov na řešení mimořádných událostí a krizových 

situací 

 

8. Krizový štáb obce Proboštov 

 

9. Nájemní smlouva na pozemek p.č.  1328/1 v k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 

12 192 m
2
 

 

10. Kupní smlouva na pozemek p.č. 151/2 v k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 26 m
2
 

(pozemek pod trafostanicí v ulici Okružní) 

 

11. Kupní smlouva na pozemek p.č. 502/4 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 20 m
2
 

 

12. Žádost MŠ Pastelka o zakoupení nového kombinovaného sporáku do školní 

kuchyně 

 

13. RWE GasNet, s.r.o. – Smlouva o zřízení věcného břemene na akci: 

„Rekonstrukce NTL plynovodu Proboštov – Proboštovský sad“ 

 

14. SČVK, a.s. – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 

pro realizaci stavby: Proboštov, Dělnická – odstranění výusti TP 61 

 



15. Smlouva o pronájmu sálu Kulturního domu obce Proboštov pro rok 2014 

 

16. Kupní smlouva na část pozemku p.č. 630/1 v k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 

48 m
2
 (majetkoprávní vypořádání chodníku v ulici Na Lučinách) 

 

17. Kupní smlouva na část pozemku p.č. 1385/8 v k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 

41 m
2
 (majetkoprávní vypořádání chodníku v ulici Na Lučinách) 

 

18. Kupní smlouva na část pozemku p.č. 1385/9 v k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 

28 m
2
 (majetkoprávní vypořádání chodníku v ulici Na Lučinách) 

 

19. Kupní smlouva na část pozemku p.č. 1385/10 v k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 

13 m
2
 (majetkoprávní vypořádání chodníku v ulici Na Lučinách) 

 

20. Okresní soud v Teplicích – jmenování 7 přísedících dle zákona č. 6/2002 Sb. 

 

21. Budoucí využití objektu Beseda – zpracování investičního záměru 

 

22. Seznam pozemků pro prodej nemovitého majetku obce Proboštov výběrem 

nejvyšší nabídky 

 

23. Finanční vypořádání s XXX  

 

24. Žádost o bezúplatný převod pozemků p.č. 1385/18, 1385/45 k.ú. Proboštov u 

Teplic dle zákona č. 503/2012 Sb., § 7, odst. 2, písm. a 

 

25. Různé  

 

26. Diskuze 

 

27. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 

 
1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění  
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 133/013:               Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

         nahrávání 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce. 

 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 134/013:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

         návrh programu 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce včetně jeho doplnění. 

 

2. Vypořádání námitek proti předchozímu zápisu 

 

3. Volba návrhové komise 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 135/013:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

            do návrhové komise: Lenku Hodačovou DiS. a Ing. Martina Opackého. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 136/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ověřovatele zápisu: Ing. Radomíra Rážu a Alenku Antošovou. 

 

5. Kontrola usnesení 

 

6. Rozpočtové opatření číslo 6/2013 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 137/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

rozpočtové opatření číslo 6/2013. 

 

7. Plán připravenosti obce Proboštov na řešení mimořádných událostí a krizových 

situací 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 138/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Plán připravenosti obce Proboštov na řešení mimořádných událostí a krizových 

situací. 

 

 



8. Krizový štáb obce Proboštov 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 139/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

krizový štáb obce Proboštov. 

 

9. Nájemní smlouva na pozemek p.č. 1328/1 v k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 12 192 

m
2
 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 140/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Nájemní smlouvu na pozemek p.č. 1328/1 v k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 12 192 

m
2
 za cenu Kč 0,10,- za 1 m

2
 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

10. Kupní smlouva na pozemek p.č. 151/2 v k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 26 m
2
 

(pozemek pod trafostanicí v ulici Okružní) 

 

Ve 13:23h. se dostavila místostarostka Bc. Jana Čermáková. Celkový počet přítomných: 

9. 
 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 1 se zdržel – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 141/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu na pozemek p.č. 151/2 v k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 26 m
2
 za 

cenu Kč 500,-/1 m
2
 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

11. Kupní smlouva na pozemek p.č. 502/4 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 20 m
2
 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 142/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu na pozemek p.č. 502/4 v k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 20 m
2
 za 

cenu Kč 400,-/1 m
2
 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Žádost MŠ Pastelka o zakoupení nového kombinovaného sporáku do školní kuchyně 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 143/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Žádost MŠ Pastelka o zakoupení nového kombinovaného sporáku do školní kuchyně 

formou převedení částky z rezervního fondu MŠ do investičního fondu MŠ a povoluje 

čerpání investičního fondu na nákup kombinovaného sporáku v částce Kč 78 408,-. 

 

13. RWE GasNet, s.r.o. – Smlouva o zřízení věcného břemene na akci: „Rekonstrukce 

NTL plynovodu Proboštov – Proboštovský sad“ 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 144/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

RWE GasNet, s.r.o. – Smlouvu o zřízení věcného břemene na akci: „Rekonstrukce 

NTL plynovodu Proboštov – Proboštovský sad“ 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

14. SČVK, a.s. – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro 

realizaci stavby: Proboštov, Dělnická – odstranění výusti TP 61 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 145/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

SČVK, a.s. – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro 

realizaci stavby: Proboštov, Dělnická – odstranění výusti TP 61 za částku Kč 500,-/1 

bm 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

15. Smlouva o pronájmu sálu Kulturního domu obce Proboštov pro rok 2014 

Odloženo. 

 

16. Kupní smlouva na část pozemku p.č. 630/1 v k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 48 m
2
 

(majetkoprávní vypořádání chodníku v ulici Na Lučinách) 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 146/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu na část pozemku p.č. 630/1 v k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 48 m
2
 

za cenu Kč 955,-/1 m
2
 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

17. Kupní smlouva na část pozemku p.č. 1385/8 v k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 41 

m
2
 (majetkoprávní vypořádání chodníku v ulici Na Lučinách) 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 1 se zdržel – návrh usnesení byl přijat. 

 



Usnesení 147/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu na část pozemku p.č. 1358/8 v k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 41 m
2
 

za cenu Kč 500,-/1 m
2
 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

18. Kupní smlouva na část pozemku p.č. 1385/9 v k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 28 

m
2
 (majetkoprávní vypořádání chodníku v ulici Na Lučinách) 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 1 se zdržel – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 148/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu na část pozemku p.č. 1358/9 v k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 28 m
2
 

za cenu Kč 500,-/1 m
2
 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

19. Kupní smlouva na část pozemku p.č. 1385/10 v k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 13 

m
2
 (majetkoprávní vypořádání chodníku v ulici Na Lučinách) 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 1 se zdržel – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 149/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu na část pozemku p.č. 1358/10 v k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 13 

m
2
 za cenu Kč 500,-/1 m

2
 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

20. Okresní soud v Teplicích – jmenování 7 přísedících dle zákona č. 6/2002 Sb. 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 150/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

přísedící u Okresního soudu v Teplicích dle zápisu. 

 

21. Budoucí využití objektu Beseda – zpracování investičního záměru 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 1 se zdržel – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 151/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

Pověřuje vedení Obecního úřadu v Proboštově 

Ve spolupráci s investiční komisí vypracovat investiční záměr do 31. 12. 2013. 

K jednání s projektantem původní PD o přepracování pro účely dle IZ 

Vyčíslit náklady na realizaci akce pro účely jejich zanesení do rozpočtu na rok 2014. 

 

22. Seznam pozemků pro prodej nemovitého majetku obce Proboštov výběrem nejvyšší 

nabídky 

Na vědomí.  

 

 



23. Finanční vypořádání s XXX  

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 152/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

finanční vypořádání s XXX v celkové výši Kč 12 415,-. 

 

24. Žádost o bezúplatný převod pozemků p.č. 1385/18, 1385/45 k.ú. Proboštov u Teplic 

dle zákona č. 503/2012 Sb., § 7, odst. 2, písm. a 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 153/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

žádost o převod pozemků p.č. 1385/18 a 1385/45 k.ú. Proboštov u Teplic dle zákona č. 

503/2012 Sb., § 7, odst. 2, písm. a.  

pověřuje 

vedení obce osobním jednáním se Státním pozemkovým úřadem. 

 

Doplnění programu: 

 

25. Žádost ZŠ Proboštov o povolení čerpání částky z rezervního fondu  

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 154/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

žádost ZŠ Proboštov o povolení čerpání částky Kč 25 000,- z rezervního fondu na 

montáž audiosystému domovních telefonů v ZŠ Proboštov. 

 

26. Pověření vedení obce k jednání se zpracovatelem projektové dokumentace DPS 

Přítkov 

viz bod 27 - Různé 

 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 155/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje 

vedení obce k jednání se zpracovatelem projektové dokumentace DPS Přítkov ve věci 

aktualizace projektové dokumentace včetně rozpočtu pro účely podání žádosti o dotaci 

na rok. 

 

27. Různé  

- Informace starostky a místostarostky obce a zodpovězení dotazů z minulého 

zasedání. 

 

Starostka obce ve 14:25 hodin vyhlásila přestávku pro návrhovou komisi. 

Starostka ukončila přestávku ve 14:30 hodin a požádala návrhovou komisi o rekapitulaci 

usnesení. Pan Ing. Opacki zrekapituloval všechna přijatá usnesení.   

 

Ve 14:35h. odešel zastupitel MVDr. Zbyněk Pokorný. Celkový počet přítomných: 8. 

 



28. Diskuze 

 

Ve 14:45h. odešla zastupitelka Lenka Hodačová DiS. Celkový počet přítomných: 7. 

 

29. Závěr 

 


