
Zápis a usnesení 

 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

 

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

svolané na čtvrtek dne 19. 12. 2013 v 13,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. 

 

Přítomno:  7 členů zastupitelstva obce (viz docházka)  

Omluveni:    1 člen zastupitelstva obce (Ing. Ráža) 

Neomluveni:  1 člen zastupitelstva obce (MVDr. Pokorný) 

 

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. 7/2013 

 

7. Návrh rozpočtu obce Proboštov na rok 2014 

 

8. Státní statek Jeneč, s.p. - nabídka odkupu pozemku p.č. 1249/2 v k.ú. Proboštov u 

Teplic 

 

9. Žádost o prodej obecních pozemků p.č. 1259/1 o výměře 16631 m
2
 k.ú. Proboštov 

u Teplic za účelem investičního záměru - vytvoření stavebních parcel 

k rodinnému bydlení  

 

10. Smlouva o zřízení věcného břemene RWE GasNet, s.r.o. - p.č. 1043/1 k.ú. 

Proboštov u Teplic 

 

11. Dohoda o poskytnutí senior slevy s Domem kultury Teplice 

 

12. Žádost Domova důchodců Bystřany o poskytnutí finanční výpomoci na rok 2014 

 

13. Ceník pronájmů Kulturního domu Proboštov platný od 1. 1. 2014 

 

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 164/013:               Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

         nahrávání 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce. 

 

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

 

Usnesení 165/013:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

         návrh programu 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce včetně jeho doplnění a    

         změn. 

 

2. Vypořádání námitek proti předchozímu zápisu 

 

3. Volba návrhové komise 

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

 

Usnesení 166/013:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

            do návrhové komise: Bc. Janu Čermákovou a Milana Černíka. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 167/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ověřovatele zápisu: Petra Krásného a Ing. Martina Opackého. 

 

5. Kontrola usnesení 

 Usnesení 86/011 - Kupní smlouva (obec je kupující) na pozemky p.č. 1259/6 o výměře 

4567 m
2
 a p.č. 1259/50 o výměře 8 m

2
 vše k.ú. Proboštov u Teplic.  

 

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

 

Usnesení 168/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu na pozemky p.č. 1259/6 o výměře 3564 m
2
 a 1259/50 o výměře 8 m

2
  

v k.ú. Proboštov u Teplic za cenu Kč 1,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 

 

 



6. Rozpočtové opatření č. 7/2013 

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

 

Usnesení 169/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

rozpočtové opatření č. 7/2013.   

  

7. Návrh rozpočtu obce Proboštov na rok 2014 

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

 

Usnesení 170/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

vyrovnaný rozpočet obce Proboštov na rok 2014 ve výši Kč 37 518 000,-. 

 

8. Státní statek Jeneč, s.p. - nabídka odkupu pozemku p.č. 1249/2 v k.ú. Proboštov u 

Teplic 

Vypuštěno z jednání. 

 

9. Žádost o prodej obecních pozemků p.č. 1259/1 o výměře 16631 m
2
 k.ú. Proboštov u 

Teplic za účelem investičního záměru - vytvoření stavebních parcel k rodinnému 

bydlení 

Vypuštěno z jednání. 

 

10. Smlouva o zřízení věcného břemene RWE GasNet, s.r.o. - p.č. 1043/1 k.ú. Proboštov 

u Teplic 

Starostka obce informovala zastupitele, že do této smlouvy schválené na 9. veřejném zasedání 

pod usnesením č. 144/013 byly doplněny chybějící údaje a smlouva byla starostkou obce 

podepsána. 

 

11. Dohoda o poskytnutí senior slevy s Domem kultury Teplice 

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

 

Usnesení 171/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Dohodu o poskytnutí senior slevy s Domem kultury Teplice pro rok 2014 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

12. Žádost Domova důchodců Bystřany o poskytnutí finanční výpomoci na rok 2014  

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

 

Usnesení 172/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

žádost Domova důchodců Bystřany o poskytnutí finanční výpomoci na rok 2014 

v částce Kč 2 000,-. 

 

 

 

 

 



13. Ceník pronájmů Kulturního domu Proboštov platný od 1. 1. 2014 

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

 

Usnesení 173/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ceník pronájmů Kulturního domu Proboštov platný od 1. 1. 2014 dle zápisu. 

 

Doplnění programu: 

 

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

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

 

Usnesení 174/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o pronájmu sálu Kulturního domu obce Proboštov pro 1. čtvrtletí roku 2014 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

15. Zrušení věcného břemene mezi BIGSER s.r.o., Hasičská 27 a obcí Proboštov  

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

 

Usnesení 175/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

zrušení věcného břemene mezi BIGSER s.r.o., Hasičská 27 a obcí Proboštov. 

 

16. Zrušení Mandátní smlouvy s Romanem Kaňkou  

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

 

Usnesení 176/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

vypovězení Mandátní smlouvy s panem Romanem Kaňkou k 1. 1. 2014 s tříměsíční 

výpovědní lhůtou. 

  

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

podnikatelů (pojištění živelní) 

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

 

Usnesení 177/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluj 

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

podnikatelů (pojištění živelní) 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 



18. 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 7 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 178/013:    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. 

 

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

zařízení 

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

 

Usnesení 179/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

zařízení 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

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

za škodu 

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

 

Usnesení 180/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

škodu 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

21. Různé 

- Informace starostky a místostarostky obce a zodpovězení dotazů z minulého 

zasedání. 

 

Starostka obce ve 13:45 hodin vyhlásila přestávku pro návrhovou komisi. 

Starostka ukončila přestávku ve 13:48 hodin a požádala návrhovou komisi o rekapitulaci 

usnesení.  

 

22. Diskuze 

 

23. Závěr 

 

 


