
Zápis a usnesení 

 2. 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. 2. 2013 v 13,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. 

 

Přítomno:  7 členů zastupitelstva obce (viz docházka)  

Omluveni:    2 členové zastupitelstva obce (paní Chládková, paní Hodačová DiS.) 

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. Zpráva o uplatňování územního plánu 2008 – 2012 

 

7. Nájemní smlouva na část pozemku p.č. 1134/1 v k.ú. Proboštov u Teplic 

 

8. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o zřízení věcného břemene IP-12-4003130/001 

(Proboštov, Přítkov – ul. Lesní 570/3 p. Worm) 

 

9. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o zřízení věcného břemene IV-12-4010326/VB03 

(Proboštov, Zemská, Fojtíkova, pč. 1278/8 kNN) 

 

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

 

11. Žádost o prodej pozemku p.č. 1248/1 a 1248/15 v k.ú. Proboštov u Teplic 

 

12. Poskytnutí údajů o parcelách p.č. 731/23, 731/24, 731/25, 731/17 v k.ú. Proboštov 

u Teplic 

 

13. Žádost P. ThDr. Patrika Maturkaniče, PhD., CFSsS, faráře Novosedlice – 

Proboštov o finanční dar ve výši Kč 30 000,- 

 

14. Různé 

 

15. Diskuze 

 

16. Závěr 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 

 
1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění  
 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 12/013:               Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

         nahrávání 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce 

 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 13/013:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

         návrh programu 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce včetně jeho doplnění. 

 

2. Vypořádání námitek proti předchozímu zápisu 

 

3. Volba návrhové komise 

 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 14/013:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

 návrhovou komisi ve složení: Petr Krásný a Alenka Antošová. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 15/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ověřovatele zápisu:  Ing. Radomír Ráža a MVDr. Zbyněk Pokorný. 

 

5.   Kontrola usnesení 

 

6. Zpráva o uplatňování územního plánu 2009 - 2012 

 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 16/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

projednalo 

Zprávu o uplatňování územního plánu obce Proboštov v letech 2009 - 2012 a bere její 

obsah na vědomí 

ukládá starostce a místostarostce obce: 

a) Zajistit předání hodnotící zprávy na Úřad územního plánování Magistrátu města 

Teplic v termínu: do 31. 3. 2013 

b) Kontrolovat vedení územně analytických podkladů o území obce Stavebním úřadem 

obce a jejich předávání úřadu územního plánování MgMT. 

 



7. Nájemní smlouva na část pozemku p.č. 1134/1 v k.ú. Proboštov u Teplic 

 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 17/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Nájemní smlouvu na dobu neurčitou na část pozemku p.č. 1134/1 v k.ú. Proboštov u 

Teplic za cenu Kč 5,-/1 m
2
/1 rok, výměra je 210 m

2
 a žadateli XXX 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

8. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o zřízení věcného břemene IP-12-4003130/001 

(Proboštov, Přítkov – ul. Lesní 570/3 p. Worm) 

 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 18/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o zřízení věcného břemene IP-12-4003130/001 

(Proboštov, Přítkov – ul. Lesní 570/3 p. Worm) 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

9. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o zřízení věcného břemene IV-12-4010326/VB03 

(Proboštov, Zemská, Fojtíkova, pč. 1278/8 kNN) 

 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 19/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o zřízení věcného břemene IV-12-4010326/VB03 

(Proboštov, Zemská, Fojtíkova, pč. 1278/8 kNN) 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

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

 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro, 1 se zdržel – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 20/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Žádost o prodej pozemku p.č. 1248/1 a 1248/15 v k.ú. Proboštov u Teplic 

 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 21/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Žádost o prodej pozemku p.č. 1248/1 a 1248/15 v k.ú. Proboštov u Teplic za částku  

Kč 80,-/1 m
2
. 

 

12. Poskytnutí údajů o parcelách p.č. 731/23, 731/24, 731/25, 731/17 v k.ú. Proboštov u 

Teplic.  

Na vědomí.  

 

13. Žádost P. ThDr. Patrika Maturkaniče, PhD., CFSsS, faráře Novosedlice – Proboštov 

o finanční dar ve výši Kč 30 000,- 

 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 22/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Žádost P. ThDr. Patrika Maturkaniče, PhD., CFSsS, faráře Novosedlice - Proboštov - 

Dubí o finanční dar ve výši Kč 30 000,-. 

 

Doplnění programu: 

 

14. Žádost o pronájem/odkoupení pozemku p.č. 991 

 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 23/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

  Žádost o pronájem/odkoupení pozemku p.č. 991. 

 

15. Různé 

- Informace starostky a místostarostky obce a zodpovězení dotazů z minulého 

zasedání. 

 

16. Diskuze 

 

Místostarostka požádala návrhovou komisi o rekapitulaci usnesení. Pan Krásný uvedl, že 

většina usnesení byla schválena tak, jak byla předložena. Pouze usnesení č. 17/013 bylo 

doplněno a u usnesení č. 21/013 nebyla žádost schválena.   

 

17. Závěr 


