
Zápis a usnesení 

 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

 

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

svolané na úterý dne 23. 4. 2013 v 13,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. 

 

Přítomno:  8 členů zastupitelstva obce (viz docházka)  

Omluveni:    1 členové zastupitelstva obce (Ing. Ráža - pozdější příchod) 

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 č. 1/2013 

 

7. Informace o prodeji nemovitého majetku obce Proboštov výběrem nejvyšší 

nabídky ze dne 22. 4. 2013, uzavření kupních smluv 

 

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

břemene a smlouvu o právu stavby IV-12-4012001/001 TP, Proboštov, Panský 

les, 412/1 

 

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

4009140/SOVB02 na akci: Proboštov, Meziškolská – NN pro p.p.č. 99, IV-12-

4009140“ 

 

10. Česká pojišťovna a.s. – Pojistná smlouva č. 899-14267-17 o pojištění majetku 

podnikatelů (pojištění živelní) 

 

11. Česká pojišťovna a.s. – Pojistná smlouva č. 899-14268-13 o pojištění majetku 

podnikatelů (pojištění odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupeží) 

 

12. Česká pojišťovna a.s. – Pojistná smlouva č. 899-14269-28 o pojištění 

elektronických zařízení 

 

13. Česká pojišťovna a.s. – Pojistná smlouva č. 899-14270-15 o pojištění 

odpovědnosti za škodu 

 



14. Česká pojišťovna a.s. – dodatek č. 1 pojistné smlouvy č. 899-14267-17 o pojištění 

majetku podnikatelů (pojištění živelní) 

 

15. Kupní smlouva s JELÍNEK HOLDING s.r.o. na koupi traktůrku pro zimní a 

letní údržbu 

 

16. EKO-KOM, a.s. – Smlouva o výpůjčce nádob na využitelné složky komunálních 

odpadů 

 

17. Kupní smlouva na část pozemku p.č. 296/1 (nyní dle GP 1352-3/2013 p.p.č. 296/8) 

v k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 73 m
2
 

 

18. Kupní smlouva na část pozemku p.č. 296/1 (nyní dle GP 1352-3/2013 p.p.č. 296/9) 

v k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 37 m
2
 

 

19. Kupní smlouva na část pozemku p.č. 296/1 (nyní dle GP 1352-3/2013 p.p.č. 

296/10) v k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 4 m
2
 

 

20. Mikroregion Cínovec – schválení členských příspěvků 

 

21. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 1144/1 k.ú. Proboštov u Teplic (ČEZ 

Distribuce, a.s. – na pozemku je umístěna trafostanice) 

 

22. Žádost o odkoupení zbytkového pozemku p.č. 780/16 v k.ú. Proboštov u Teplic o 

velikosti 82 m
2
 

 

23. Žádost o pronájem pozemku p.č. 1328/1 v k.ú. Proboštov u Teplic 

 

24. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 1259/5 v k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 

22,8 m
2
 

 

25. Žádost o zrušení předkupního práva 

 

26. Různé 

 

27. Diskuze 

 

28. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 

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

 

Usnesení 24/013:               Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

         nahrávání 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce. 

 

Zapisovatelkou jednání byla určena paní Lucie Kubínková. 

 

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

 

Usnesení 25/013:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

         návrh programu 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce včetně změn pro  

         jednání.  

 

2. Vypořádání námitek proti předchozímu zápisu 

 

3. Volba návrhové komise 

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

 

Usnesení 26/013:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

 návrhovou komisi ve složení: Milan Černík a Bc. Jana Čermáková. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 27/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ověřovatele zápisu: Lenka Hodačová DiS. a Ing. Martin Opacki. 

 

5.   Kontrola usnesení 

 Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci – nabídka k odkupu nemovitosti o velikosti 

8 m
2
 na p.p.č. 641/1 v k.ú. Proboštov u Teplic (čeká se na předložení znaleckého posudku).  

 

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

 

Usnesení 28/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje 

vedení obce k jednání se Státním statkem Jeneč o vypracování znaleckého posudku. 

 

Ve 13:15h. se dostavil zastupitel pan Ing. Ráža. Celkový počet přítomných: 9 
 

 

 

 

 



6. Rozpočtové opatření č. 1/2013 

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

 

Usnesení 29/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

rozpočtové opatření č. 1/2013. 

 

7. Informace o prodeji nemovitého majetku obce Proboštov výběrem nejvyšší nabídky 

ze dne 22. 4. 2013, uzavření kupních smluv 

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

 

Usnesení 30/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

opětovné vyvěšení seznamu pro prodej nemovitého majetku obce Proboštov výběrem 

nejvyšší nabídky a jeho zveřejnění v Deníku Směr. 

 

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

břemene a smlouvu o právu stavby IV-12-4012001/001 TP, Proboštov, Panský les, 

412/1 

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

 

Usnesení 31/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

břemene a smlouvu o právu stavby IV-12-4012001/001 TP, Proboštov, Panský les, 

412/1, za cenu Kč 1000,- 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

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

4009140/SOVB02 na akci: Proboštov, Meziškolská – NN pro p.p.č. 99, IV-12-4009140 

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

 

Usnesení 32/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o zřízení věcného břemene číslo IV-12-

4009140/SOVB02 na akci: Proboštov, Meziškolská – NN pro p.p.č. 99, IV-12-

4009140, za cenu Kč 1000,- 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Česká pojišťovna a.s. – Pojistná smlouva č. 899-14267-17 o pojištění majetku 

podnikatelů (pojištění živelní) 

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

 

Usnesení 33/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Česká pojišťovna a.s. – Pojistná smlouva č. 899-14267-17 o pojištění majetku 

podnikatelů (pojištění živelní) 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

11. Česká pojišťovna a.s. – Pojistná smlouva č. 899-14268-13 o pojištění majetku 

podnikatelů (pojištění odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupeží) 

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

 

Usnesení 34/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Česká pojišťovna a.s. – Pojistná smlouva č. 899-14268-13 o pojištění majetku 

podnikatelů (pojištění odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupeží) 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

12. Česká pojišťovna a.s. – Pojistná smlouva č. 899-14269-28 o pojištění elektronických 

zařízení 

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

 

Usnesení 35/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Česká pojišťovna a.s. – Pojistná smlouva č. 899-14269-28 o pojištění elektronických 

zařízení 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

13. Česká pojišťovna a.s. – Pojistná smlouva č. 899-14270-15 o pojištění odpovědnosti 

za škodu 

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

 

Usnesení 36/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Česká pojišťovna a.s. – Pojistná smlouva č. 899-14269-28 o pojištění odpovědnosti za 

škodu 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 

 

 



14. Česká pojišťovna a.s. – dodatek č. 1 pojistné smlouvy č. 899-14267-17 o pojištění 

majetku podnikatelů (pojištění živelní) 

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

 

Usnesení 37/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Česká pojišťovna a.s. – dodatek č. 1 pojistné smlouvy č. 899-14267-17 o pojištění 

majetku podnikatelů (pojištění živelní) 

pověřuje 

starostku obce k podpisu dodatku č. 1 k pojistné smlouvě. 

 

15. Kupní smlouva s JELÍNEK HOLDING s.r.o. na koupi traktůrku pro zimní a letní 

údržbu 

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

 

Usnesení 38/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu s JELÍNEK HOLDING s.r.o. na koupi traktůrku, číslo karoserie: 

061221061A pro zimní a letní údržbu za cenu Kč 40 000,-  

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

16. EKO-KOM, a.s. – Smlouva o výpůjčce nádob na využitelné složky komunálních 

odpadů 

Na vědomí 

 

17. Kupní smlouva na část pozemku p.č. 296/1 (nyní dle GP 1352-3/2013 p.p.č. 296/8) 

v k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 73 m
2
 

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

 

Usnesení 39/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu na část pozemku p.č. 296/1 (nyní dle GP 1352-3/2013 p.p.č. 296/8) 

v k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 73 m
2
 za cenu Kč 80,-/1 m

2
 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

18. Kupní smlouva na část pozemku p.č. 296/1 (nyní dle GP 1352-3/2013 p.p.č. 296/9) 

v k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 37 m
2
 

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

 

Usnesení 40/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu na část pozemku p.č. 296/1 (nyní dle GP 1352-3/2013 p.p.č. 296/9) 

v k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 37 m
2
 za cenu Kč 80,-/1 m

2
 

pověřuje  

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 



19. Kupní smlouva na část pozemku p.č. 296/1 (nyní dle GP 1352-3/2013 p.p.č. 296/10) 

v k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 4 m
2
 

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

 

Usnesení 41/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu na část pozemku p.č. 296/1 (nyní dle GP 1352-3/2013 p.p.č. 296/10) 

v k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 4 m
2
 za cenu Kč 80,-/1 m

2
 

pověřuje  

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

20. Mikroregion Cínovec – schválení členských příspěvků 

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

 

Usnesení 42/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

členský příspěvek pro činnost Mikroregionu Cínovec na rok 2013 ve výši  

Kč 7,-/1 obyvatel, tedy celkem Kč 18 697,- (2671 obyvatel). 

 

21. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 1144/1 k.ú. Proboštov u Teplic (ČEZ 

Distribuce, a.s. – na pozemku je umístěna trafostanice) 

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

 

Usnesení 43/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr prodeje části pozemku p.č. 1144/1 v k.ú. Proboštov u Teplic a vyvěšení záměru 

po předložení GP. 

 

22. Žádost o odkoupení zbytkového pozemku p.č. 780/16 v k.ú. Proboštov u Teplic o 

velikosti 82 m
2
 

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

 

Usnesení 44/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr prodeje pozemku p.č. 780/16 v k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 82 m
2
. 

 

23. Žádost o pronájem pozemku p.č. 1328/1 v k.ú. Proboštov u Teplic nebo jeho části 

Na vědomí 

 

24. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 1259/5 v k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 

22,8 m
2
 

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

 

Usnesení 45/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

žádost o odkoupení části pozemku p.č. 1259/5 v k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 

22,8 m
2
. 

 

 

 



25. Žádost o zrušení předkupního práva 

Odloženo. 

 

Starostka požádala návrhovou komisi o rekapitulaci usnesení. Paní místostarostka Bc. 

Čermáková přečetla všechna přijatá usnesení.   

 

26. Různé 

- Informace starostky a místostarostky obce a zodpovězení dotazů z minulého 

zasedání. 

 

27. Diskuze 

 

28. Závěr 

 


