
Zápis a usnesení 

 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. 

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

svolané na úterý, dne 27. 9. 2011 v 20,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. 

 

Přítomno: 8 členů zastupitelstva obce (viz docházka)  

Omluveni: 0 členů zastupitelstva obce  

Neomluveni: 1 (Petr Krásný) 

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. 4 

 

7. Výzva k podání nabídky na veřejnou stavební zakázku malého rozsahu – 

Rekonstrukce sportovního hřiště u ZŠ Proboštov v Krátké ulici 

 

8. Schválení 5 firem pro obeslání výzvy k podání nabídky na veřejnou stavební 

zakázku malého rozsahu – Rekonstrukce sportovního hřiště u ZŠ Proboštov 

v Krátké ulici 

 

9. Závěrečné hodnocení a zúčtování akce: „Proboštov – obec bez bariér“, III. etapa 

 

10. Objekt restaurace Beseda – budoucí využití 

 

11. Usnesení Valné hromady TJ Proboštov – převedení areálu Sokolovny do 

vlastnictví obce Proboštov 

 

12. Darovací smlouva s Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje na 

cisternovou automobilovou stříkačku 

 

13. ASEKOL s.r.o. – Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení 

 

14. ASEKOL s.r.o. – Smlouva o výpůjčce přístřešku na zpětný odběr elektrozařízení 

 

15. Ceník pronájmů a prodeje pozemků ve vlastnictví obce Proboštov 

 

16. Záměr prodeje pozemků určených ke stavbě rodinných domů – ulice Ptačí, 

pozemek p.č. 788/1 – 3 stavební parcely o velikosti 858 m
2
 

17. Žádost o koupi pozemku (zahrada U Vodárny) p.č. 1205/9 o výměře 297 m
2
 (dle 

GP, 1278-92/2011) 



18. Žádost o koupi pozemku (zahrada U Vodárny) p.č. 1205/10 o výměře 229 m
2
 (dle 

GP, 1278-92/2011) 

 

19. Žádost o koupi pozemku (zahrada U Vodárny) p.č. 1205/11 o výměře 154 m
2
 (dle 

GP, 1278-92/2011) 

 

20. Žádost o prodej parcely p.č. 1419/1, k.ú. Proboštov u Teplic 

 

21. Žádost o pronájem zahrady v lokalitě Pod Hrází 

 

22. Žádost o pronájem zahrady v lokalitě Pod Hrází 

 

23. Žádost o pronájem či odkoupení zahrádky v zahrádkářské kolonii Proboštov 

 

24. Žádost o pronájem pozemku – zahrady 

 

25. Žádost o koupi stavební parcely na území obce Proboštov 

 

26. Žádost o odkoupení pozemku navazující na parcelu p.č. 782, k.ú. Proboštov 

u Teplic (jedná se o pozemek p.č. 782/14 o výměře 99 m
2
) 

 

27. Žádost o přidělení pozemku – zřízení zahrady 

 

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

 

29. Žádost o pronájem části pozemku p.č. 296/1, k.ú. Proboštov u Teplic 

 

30. Žádost o prodej části pozemku p.č. 1196/1, k.ú. Proboštov u Teplic¨ 

 

31. Žádost o prodej pozemku za účelem výběhu koní 

 

32. Žádost o pronájem pozemků p.č. 1338/1, 1338/3 a 1339, k.ú. Proboštov u Teplic 

 

33. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 731/7, k.ú. Proboštov u Teplic 

 

34. Žádost o pronájem pozemku – zahrady Pod Hrází 

 

35. Žádost o prodej pozemku pro výstavbu RD v Proboštově 

 

36. Žádost o pronájem pozemku – zahrady 

 

37. Senior Teplice – Výroční zpráva roku 2010  

 

38. Různé 

 

39. Diskuze 

 

40. Závěr 

 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 
 

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

 

Usnesení 186/011:               Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

         nahrávání 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce 

 

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

 

Usnesení 187/011:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

         návrh programu 9. 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 188/011:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

 do návrhové komise byli určeni: Alenka Antošová, Ing. Radomír Ráža.  

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

    Usnesení 189/011:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ověřovatelé zápisu byli určeni:  MVDr. Zbyněk Pokorný a Ing. Martin Opacki. 

 

5.   Kontrola usnesení 

Usnesení 173/011 ze dne 28. 6. 2011 - Kupní smlouva (obec je kupující) na pozemky p.č. 

774/3 a 956/6 vše k.ú. Proboštov u Teplic.    

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

 

Usnesení 190/011:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

revokuje 

 Usnesení č. 173/011 

 

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

 

Usnesení 191/011:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouva (obec je kupující) na pozemky p.č. 774/3 a p.č. 956/6, vše k.ú. 

Proboštov u Teplic o celkové výměře 193 m
2
 za cenu Kč 80,-/1 m

2
 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy kupní. 

 



Usnesení 174/011 ze dne 28. 6. 2011 - Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemek 

p.č. 774/4 k.ú Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 192/011:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

revokuje 

 Usnesení 174/011 

 

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

 

Usnesení 193/011:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouva o zřízení věcného břemene (obec je kupující) na pozemek p.č. 774/4 

o výměře 44 m
2
 k.ú. Proboštov u Teplic za cenu Kč 200,-/1 m

2
. 

pověřuje 

            starostku obce k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene. 

 

6.   Rozpočtové opatření č. 4/2011  

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

 

Usnesení 194/011:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

rozpočtové opatření č. 4/2011 

 

7. Výzva k podání nabídky na veřejnou stavební zakázku malého rozsahu – 

Rekonstrukce sportovního hřiště u ZŠ Proboštov v Krátké ulici. 

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

 

Usnesení 195/011:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

výzvu k podání nabídky na veřejnou stavební zakázku malého rozsahu na akci: 

Rekonstrukce sportovního hřiště u ZŠ Proboštov. 

 

8.  Schválení 5 firem pro obeslání výzvy k podání nabídky na veřejnou stavební 

zakázku malého rozsahu – Rekonstrukce sportovního hřiště u ZŠ Proboštov 

v Krátké ulici. 

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

 

Usnesení 196/011:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

firmy: Tennis Zlín, Swietelsky, Tubeko, Vysspa, Ekkl, Funny Sport, Linhart. 

 

9. Závěrečné vyhodnocení a zúčtování akce: „Proboštov – obec bez bariér“, III. 

etapa pro účely SFDI ČR 

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

 

Usnesení 197/011:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Závěrečné hodnocení a zúčtování akce: „Proboštov – obec bez bariér“, III. etapa. 

 



10. Objekt restaurace Beseda – budoucí využití. 

 

11. Usnesení Valné hromady TJ Proboštov – převedení areálu Sokolovny do 

vlastnictví obce Proboštov. 

 

12. Darovací smlouva s Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje na 

cisternovou automobilovou stříkačku. 

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

 

Usnesení 198/011:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

darovací smlouvu 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

13. ASEKOL s.r.o. – Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení. 

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

 

Usnesení 199/011:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s firmou ASEKOL s.r.o. 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

14. ASEKOL s.r.o. – Smlouva o výpůjčce přístřešku na zpětný odběr elektrozařízení. 

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

 

Usnesení 200/011:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Smlouvu o výpůjčce přístřešku na zpětný odběr elektrozařízení s firmou ASEKOL   

s.r.o. 

 

15. Ceník pronájmů a prodeje pozemků ve vlastnictví obce Proboštov. 

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

 

Usnesení 201/011:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

projednalo 

Ceník pronájmů a prodeje pozemků ve vlastnictví obce Proboštov pro období 2012 - 

2014 vypracovaný jako dodatek č. 1 k cenám platným v období 2010 - 2011 

schvaluje 

nové ceny. 

 

16. Záměr prodeje pozemků určených ke stavbě rodinných domů – ulice Ptačí, 

pozemek p.č. 788/1 – 3 stavební parcely o velikosti 858 m
2
. 

 

17. Žádost o koupi pozemku (zahrada U Vodárny) p.č. 1205/9 o výměře 297 m
2
 (dle 

GP, 1278-92/2011). 

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

 

 



Usnesení 202/011:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr prodeje pozemku p.č. 1205/9 o výměře 297 m
2
, k.ú. Proboštov u Teplic. 

 

18. Žádost o koupi pozemku (zahrada U Vodárny) p.č. 1205/10 o výměře 229 m
2 

(dle 

GP, 1278-92/2011) 

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

 

Usnesení 203/011:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr prodeje pozemku p.č. 1205/10 o výměře 229 m
2
, k.ú. Proboštov u Teplic. 

 

19. Žádost o koupi pozemku (zahrada U Vodárny) p.č. 1205/11 o výměře 154 m
2
 (dle 

GP, 1278-92/2011) 

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

 

Usnesení 204/011:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr prodeje pozemku p.č. 1205/11 o výměře 154 m
2
, k.ú. Proboštov u Teplic. 

 

20. Žádost o prodej parcely p.č. 1419/1, k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 205/011:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

žádost o prodej pozemku p.č. 1419/1, k.ú. Proboštov u Teplic. 

 

21. Žádost o pronájem zahrady v lokalitě Pod Hrází. Na vědomí 

 

22. Žádost o pronájem zahrady v lokalitě Pod Hrází. Na vědomí  

 

23. Žádost o pronájem či odkoupení zahrádky v zahrádkářské kolonii Proboštov.  

Na vědomí 

 

24. Žádost o pronájem pozemku – zahrady. Na vědomí 

 

25. Žádost o koupi stavební parcely na území obce Proboštov. Na vědomí 

 

26. Žádost o odkoupení pozemku navazující na parcelu p.č. 782, k.ú. Proboštov 

u Teplic (jedná se o pozemek p.č. 782/14 o výměře 99 m
2
). 

 

27. Žádost o přidělení pozemku – zřízení zahrady. Na vědomí 

 

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

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

 

Usnesení 206/011:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

žádost o prodej pozemku p.č. 1208/1, k.ú. Proboštov u Teplic za cenu Kč 80,-/1 m
2
. 

 



29. Žádost o pronájem části pozemku p.č. 296/1, k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 207/011:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

žádost o pronájem části pozemku p.č. 296/1, k.ú. Proboštov u Teplic. 

 

30. Žádost o prodej části pozemku p.č. 1196/1, k.ú. Proboštov u Teplic 

 

31. Žádost o prodej pozemku za účelem výběhu koní. Na vědomí 

 

32. Žádost o pronájem pozemků p.č. 1338/1, 1338/3 a 1339, k.ú. Proboštov u Teplic 

 

33. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 731/17, k.ú. Proboštov u Teplic. 

 

34. Žádost o pronájem pozemku – zahrady Pod Hrází. Na vědomí 

 

35. Žádost o prodej pozemku pro výstavbu RD v Proboštově. Na vědomí 

 

36. Žádost o pronájem pozemku – zahrady. Na vědomí.  

 

37. Senior Teplice – Výroční zpráva roku 2010. Na vědomí  

 

Doplnění programu: 

 

38. Smlouva o zveřejnění inzerce s Mediatel, spol. s.r.o. (Zlaté stránky) 

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

 

Usnesení 208/011:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

smlouvu o zveřejnění inzerce s MEDIATEL spol. s.r.o. za cenu Kč 4 788,- s DPH 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

39. Záměr prodeje pozemku zahrady p.č. 731/56 o výměře 307m
2
. 

 

40. Záměr prodeje pozemku zahrady p.č. 731/57 o výměře 299 m
2
. 

 

41. Různé 

42. Diskuze 

43. Závěr 


