
Zápis a usnesení 

 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

 

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

svolané na úterý dne 25. 6. 2013 v 13,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. 

 

Přítomno:  7 členů zastupitelstva obce (viz docházka)  

Omluveni:    2 členové zastupitelstva obce (paní Antošová, Ing. Opacki) 

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. 2/2013 

 

7. Závěrečný účet obce Proboštov za rok 2012 

 

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

2012 ve výši Kč 94.261,50,-  

 

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

roku 2012 ve výši Kč 11.398,72,- 

 

10. Základní škola Proboštov – žádost o souhlas se změnou údajů v rejstříku škol a 

školských zařízení 

 

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

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

 

12. Kupní smlouva na pozemek p.č. 731/33 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 372 m
2
 

 

13. Kupní smlouva na část pozemku p.č. 1144/1 k.ú. Proboštov u Teplic (ČEZ 

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

 

 



14. Výsledky výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu: „Stavební úpravy 

vnějšího obvodového pláště ZŠ Proboštov v Krátké ulici“ (Protokol o otevírání 

obálek a hodnocení nabídek) 

 

15. Smlouva o dílo se zhotovitelem zakázky: „Stavební úpravy vnějšího obvodového 

pláště ZŠ Proboštov v Krátké ulici“ 

 

16. Výsledky prodeje nemovitého majetku obce Proboštov výběrem nejvyšší nabídky 

ze dne 24. 6. 2013 – uzavření kupních smluv  

 

17. Smlouva o nájmu nebytových prostor (ordinace praktického lékaře, Nám. 

svobody, Proboštov) 

 

18. Pravidla pro parkování vozidel osob ZTP nebo ZTP/P v obci Proboštov 

 

19. Různé  

 

20. Diskuze 

 

21. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 

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

 

Usnesení 63/013:               Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

         nahrávání 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce. 

 

 

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

 

Usnesení 64/013:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

         návrh programu 5. 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 65/013:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

 do návrhové komise: Milana Černíka a Lenku Hodačovou DiS. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 66/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ověřovatele zápisu:  Bc. Janu Čermákovou a MVDr. Zbyňka Pokorného. 

 

5.   Kontrola usnesení 

 

6. Rozpočtové opatření č. 2/2013 

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

 

Usnesení 67/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

rozpočtové opatření č. 2/2013. 

 

7. Závěrečný účet obce Proboštov za rok 2012 

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

 

Usnesení 68/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

celoroční hospodaření obce Proboštov a závěrečný účet obce za rok 2012 včetně 

zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012. 

 



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

výši Kč 94.261,50,-  

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

 

Usnesení 69/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Žádost Mateřské školy Pastelka o schválení hospodářského výsledku za rok 2012 ve 

výši Kč 94.261,50,- dle předloženého návrhu. 

 

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

roku 2012 ve výši Kč 11.398,72,- 

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

 

Usnesení 70/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Žádost Základní školy Proboštov o schválení rozdělení hospodářského výsledku za 

rok 2012 ve výši Kč 11.398,72,- dle předloženého návrhu. 

 

10. Základní škola Proboštov – žádost o souhlas se změnou údajů v rejstříku škol a 

školských zařízení 

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

 

Usnesení 71/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Žádost Základní školy Proboštov o souhlas se změnou údajů v rejstříku škol a 

školských zařízení. 

 

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

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

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

 

Usnesení 72/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Žádost Českého rybářského svazu, místní organizace o snížení platby za pronájem 

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

 

12. Kupní smlouva na pozemek p.č. 731/33 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 372 m
2
 

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

 

Usnesení 73/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu manželů XXX na pozemek p.č. 731/33 k.ú. Proboštov u Teplic o 

výměře 372 m
2
 za cenu Kč 80,-/1 m

2
 

pověřuje 

  starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 



13. Kupní smlouva na část pozemku p.č. 1144/1 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 11 m
2
 

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

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

 

Usnesení 74/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu na pozemek p.č. 1144/1 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 11 m
2
 za 

cenu Kč 200,-/1 m
2
 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

14. Výsledky výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu: „Stavební úpravy 

vnějšího obvodového pláště ZŠ Proboštov v Krátké ulici“ (Protokol o otevírání obálek 

a hodnocení nabídek) 

 

Ve 14:15h. se dostavila zastupitelka paní Alenka Antošová. Celkový počet přítomných: 

8. 
 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro, 1 proti, 1 se zdržel - návrh usnesení byl 

přijat. 

 

Usnesení 75/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Výsledky výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu: „Stavební úpravy vnějšího 

obvodového pláště ZŠ Proboštov v Krátké ulici“ dle Protokolu o otevírání obálek a 

hodnocení nabídek 

pověřuje 

  vedení obce k obeslání uchazečů s výsledky výběrového řízení. 

 

15. Smlouva o dílo se zhotovitelem zakázky: „Stavební úpravy vnějšího obvodového 

pláště ZŠ Proboštov v Krátké ulici“ 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro, 1 proti, 1 se zdržel - návrh usnesení byl 

přijat. 

 

Usnesení 76/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o dílo se zhotovitelem zakázky: „Stavební úpravy vnějšího obvodového 

pláště ZŠ Proboštov v Krátké ulici“ firmou HAVI s.r.o., Novosedlická 2888, 415 01 

Teplice s cenou Kč 768 253,- bez DPH dle zápisu. 

pověřuje 

  starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

16. Výsledky prodeje nemovitého majetku obce Proboštov výběrem nejvyšší nabídky ze 

dne 24. 6. 2013 – uzavření kupních smluv  

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

 

Usnesení 77/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Výsledky prodeje nemovitého majetku obce Proboštov výběrem nejvyšší nabídky ze 

dne 24. 6. 2013 dle zápisu. 



17. Kupní smlouva s YYY na část pozemku p.č. 630/1 k.ú. Proboštov u Teplic o celkové 

výměře 1976 m
2
 

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

 

Usnesení 78/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu s YYY na část pozemku p.č. 630/1 k.ú. Proboštov u Teplic o celkové 

výměře 1976 m
2
 za cenu Kč 1.900.000,- 

pověřuje 

  starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

18. Kupní smlouva s manželi XYX na pozemek p.č. 788/46 k.ú. Proboštov u Teplic o 

celkové výměře 2445 m
2
 

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

 

Usnesení 79/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu s manželi XYX na pozemek p.č. 788/46 k.ú. Proboštov u Teplic o 

celkové výměře 2445 m
2
 za cenu Kč 1.222.000,- 

pověřuje 

  starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

19. Smlouva o nájmu nebytových prostor (ordinace praktického lékaře, Nám. Svobody, 

Proboštov) 

Vypuštěno 

 

20. Pravidla pro parkování vozidel osob ZTP nebo ZTP/P v obci Proboštov 

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

 

Usnesení 80/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

  Pravidla pro parkování vozidel osob ZTP nebo ZTP/P v obci Proboštov. 

 

Doplnění programu: 

 

21. ČEZ Distribuce, a.s. – žádost o uznání vlastnictví budovy trafostanice ve prospěch 

ČEZ a.s. ležící na pozemku p.č. 151/2 k.ú. Proboštov u Teplic formou notářského 

zápisu 

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

 

Usnesení 81/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

žádost o uznání vlastnictví budovy trafostanice ve prospěch ČEZ a.s. ležící na 

pozemku p.č. 151/2 k.ú. Proboštov u Teplic formou notářského zápisu za podmínky 

odkupu části pozemku pod trafostanicí a předložení geometrického plánu. 

 

Ve 14:30h. odešel zastupitel pan MVDr. Zbyněk Pokorný. Celkový počet přítomných: 7. 

 

 

 



22. CASTOR plus s.r.o. Modlany – Smlouva o dílo č. 179/2013 

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

 

Usnesení 82/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

  CASTOR plus s.r.o. Modlany – Smlouva o dílo č. 179/2013 

pověřuje 

  starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

23. CASTOR plus s.r.o. Modlany – Smlouva o dílo č. 180/2013 

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

 

Usnesení 83/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

CASTOR plus s.r.o. Modlany – Smlouva o dílo č. 180/2013 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

24. DELTA CENTRUM s.r.o. – kamerový systém v obci 

Odloženo. 

 

25. Smlouva o dílo pro provedení stavby: Sanace, revitalizace a rekonstrukce porostu 

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

 

Usnesení 84/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o dílo pro provedení stavby: Sanace, revitalizace a rekonstrukce porostu 

s Ing. Ivanou Větrovcovou za cenu Kč 70.000,- bez DPH 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

26. Záměr prodeje části pozemku p.č. 630/1 v k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 52 m2 

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

 

Usnesení 85/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Záměr prodeje části pozemku p.č. 630/1 v k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 52 m
2
 za 

cenu Kč 200,-/1 m
2
. 

 

27. Různé  

- Informace starostky a místostarostky obce a zodpovězení dotazů z minulého 

zasedání. 

 

28. Diskuze 

 

Starostka požádala návrhovou komisi o rekapitulaci usnesení.  

 

29. Závěr 


