
Zápis a usnesení 

 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

 

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

svolané na úterý dne 21. 5. 2013 v 13,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. 

 

Přítomno:  7 členů zastupitelstva obce (viz docházka)  

Omluveni:    1 člen zastupitelstva obce (MVDr. Pokorný) 

Neomluveni:  1 člen zastupitelstva obce (paní Antošová) 

 

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. Krajský úřad Ústeckého kraje – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 

obce Proboštov za rok 2012 

 

7. Schválení závěrky obce Proboštov a příspěvkových organizací za rok 2012 

 

8. Základní škola Proboštov – žádost o schválení rozdělení hospodářského výsledku 

roku 2012 ve výši Kč 11.398,72,- dle předloženého návrhu 

 

9. Mateřská škola Pastelka – žádost o schválení hospodářského výsledku za rok 

2012 ve výši Kč 94.261,50,- dle předloženého návrhu 

 

10. Žádost MŠ Pastelka o povolení výjimky z počtu dětí pro školní rok 2013/2014 

 

11. Smlouva o poskytování právních služeb 

 

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

4008618/SOVB01 pro pozemek p.č. 731/10 v k.ú. Proboštov u Teplic 

 

13. Český rybářský svaz, místní organizace – Žádost o snížení platby za pronájem 

nemovitosti – p.p.č. 1146, vodní plocha rybník Proboštovský 

 

14. Žádost o koupi pozemku p.č. 731/33 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 372 m
2
 

 



15. Žádost o odkoupení zbytkové parcely p.č. 1274/9 k.ú. Proboštov u Teplic o 

výměře 100 m
2
 

 

16. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 295 v k.ú. Proboštov u Teplic 

 

17. Žádost o prodej pozemku p.č. 1208/1 v k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 190 m
2
 

 

18. Žádost o odkup pozemku p.č. 935/11 v k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 300 m
2
 

 

19. Záměr prodeje částí pozemku p.č. 1043/1 k.ú. Proboštov u Teplic (Proboštovský 

sad) přilehlých k nemovitostem č.p. 448, 449, 451 

 

20. Prodloužení předplatného k programu CODEXIS 

 

21. Odvodňovací systém v ulici Pod Hrází (odvodnění stávajících zahrad) 

 

22. Různé 

 

23. Diskuze 

 

24. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 

 
1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění  
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 46/013:               Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

         nahrávání 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce 

 

Zapisovatelkou jednání byla určena paní Lucie Kubínková. 

 

Ve 13:05h. se dostavila zastupitelka paní Alenka Antošová. Celkový počet přítomných: 

8. 
 

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

 

Usnesení 47/013:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

         návrh programu 4. 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 48/013:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

 návrhovou komisi ve složení: Ing. Radomír Ráža a Petr Krásný. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 49/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ověřovatele zápisu: Alenka Antošová a Milan Černík. 

 

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.  

 

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

 

Usnesení 50/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu č. 22/910/13 se Státním statkem Jeneč 

pověřuje 

            starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 



 Žádost o zrušení předkupního práva  

 

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

 

Usnesení 51/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

  Žádost o zrušení předkupního práva na bytovou jednotku U Vodárny 422/6. 

 

6. Krajský úřad Ústeckého kraje – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 

Proboštov za rok 2012 

Na vědomí 

 

7. Schválení závěrky obce Proboštov a příspěvkových organizací za rok 2012 

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

 

Usnesení 52/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

  Závěrku obce Proboštov a příspěvkových organizací za období leden - prosinec 2012. 

 

8. Základní škola Proboštov – žádost o schválení rozdělení hospodářského výsledku 

roku 2012 ve výši Kč 11.398,72,- dle předloženého návrhu 

Na vědomí 

 

9. Mateřská škola Pastelka – žádost o schválení hospodářského výsledku za rok 2012 ve 

výši Kč 94.261,50,- dle předloženého návrhu 

Na vědomí 

 

10. Žádost MŠ Pastelka o povolení výjimky z počtu dětí pro školní rok 2013/2014 

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

 

Usnesení 53/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Žádost MŠ Pastelka o povolení výjimky z počtu dětí pro školní rok 2013/2014. 

 

11. Smlouva o poskytování právních služeb 

Na vědomí 

 

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

4008618/SOVB01 pro pozemek p.č. 731/10 v k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 54/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

12-4008618/SOVB01 pro pozemek p.č. 731/10 v k.ú. Proboštov u Teplic 

pověřuje 

  starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

13. Český rybářský svaz, místní organizace – Žádost o snížení platby za pronájem 

nemovitosti – p.p.č. 1146, vodní plocha rybník Proboštovský 



14. Žádost o koupi pozemku p.č. 731/33 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 372 m
2
 

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

 

Usnesení 55/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

  záměr prodeje pozemku p.č. 731/33 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 372 m
2
 za cenu  

  Kč 80,-/1 m
2
. 

 

15. Žádost o odkoupení zbytkové parcely p.č. 1274/9 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 

100 m
2
 

Odloženo 

 

16. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 295 v k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 56/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

  Žádost o odkoupení pozemku p.č. 295 v k.ú. Proboštov u Teplic. 

 

17. Žádost o prodej pozemku p.č. 1208/1 v k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 190 m
2
 

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

 

Usnesení 57/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Záměr prodeje části pozemku p.č. 1208/1 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 190 m
2
 za 

cenu Kč 80,-/1 m
2
. 

 

18. Žádost o odkup pozemku p.č. 935/11 v k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 300 m
2
 

Na vědomí. 

 

19. Záměr prodeje částí pozemku p.č. 1043/1 k.ú. Proboštov u Teplic (Proboštovský 

sad) přilehlých k nemovitostem č.p. 448, 449, 451 

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

 

Usnesení 58/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Záměr prodeje částí pozemku p.č. 1043/1 k.ú. Proboštov u Teplic za cenu Kč 80,-/1 

m
2
 (výměry budou specifikovány GP). 

 

20. Prodloužení předplatného k programu CODEXIS 

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

 

Usnesení 59/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Předplatné k programu CODEXIS na dva roky, tedy do října 2015 za částku Kč 

30 000,-. 

 

21. Odvodňovací systém v ulici Pod Hrází (odvodnění stávajících zahrad) 

Na vědomí. 

 



Doplnění programu: 

 

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

břemene a smlouvu o právu stavby IV-12-4012144/003 TP, Přítkov, Horská, 661/4, 

Černý 

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

 

Usnesení 60/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

břemene a smlouvu o právu stavby IV-12-4012144/003 TP, Přítkov, Horská, 661/4, 

Černý 

pověřuje 

  starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

23. Smlouva o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., a ve znění 

pozdějších předpisů 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro, 1 se zdržel – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 61/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., a ve znění 

pozdějších předpisů - 60 m
2
 haly na pozemku p.č. 1395 k.ú. Proboštov u Teplic za 

cenu Kč 1 020,-/měsíc 

pověřuje 

  starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

24. Schválení investiční akce - spolufinancování vybudování nové komunikace v ulici 

Proboštovský sad 

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

 

Usnesení 62/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

investiční akci - spolufinancování opravy komunikace v ulici Proboštovský sad za 

cenu Kč 230.093,75,- bez DPH 

pověřuje 

  starostku obce k podpisu objednávky. 

 

25. Různé 

- Informace starostky a místostarostky obce a zodpovězení dotazů z minulého 

zasedání. 

 

26. Diskuze 

 

Starostka požádala návrhovou komisi o rekapitulaci usnesení. Pan Krásný uvedl, že 3 

usnesení byla vypuštěna a změnilo se číslování. Uvedl čísla usnesení, která byla vypuštěna.    

 

27. Závěr 


