
Zápis a usnesení 

 10. 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. 10. 2011 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. 

 

Přítomno:  8 členů zastupitelstva obce (viz docházka)  

Omluveni:  1 člen zastupitelstva obce (paní Lenka Hodačová, DiS.) 

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. 5/2011 

 

7. Dodatek číslo 1 k Zásadám pro prodej a pronájem pozemků ve vlastnictví obce 

Proboštov 

 

8. Pravidla pro prodej nemovitého majetku obce Proboštov výběrem nejvyšší 

nabídky 

 

9. Výsledky výběrového řízení na veřejnou stavební zakázku malého rozsahu – 

„Rekonstrukce sportovního hřiště u ZŠ Proboštov v Krátké ulici“ 

 

10. Smlouva o dílo na stavební zakázku malého rozsahu – „Rekonstrukce 

sportovního hřiště u ZŠ Proboštov v Krátké ulici“ 

 

11. Mandátní smlouva na činnost technického dozora stavby - „Rekonstrukce 

sportovního hřiště u ZŠ Proboštov v Krátké ulici“ 

 

12. Prodej pozemku (zahrada U Vodárny) p.č. 1205/9 o výměře 297 m
2
 (dle GP, 

1278-92/2011) 

 

13. Prodej pozemku (zahrada U Vodárny) p.č. 1205/10 o výměře 229 m
2 

(dle GP, 

1278-92/2011) 

 

14. Prodej pozemku (zahrada U Vodárny) p.č. 1205/11 o výměře 154 m
2
 (dle GP, 

1278-92/2011) 

 



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

 

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

 

17. Smlouva o pronájmu s JOB ASISTENT s.r.o.  
 

18. Dohoda o provedení posouzení (auditu) veřejného osvětlení a zachování 

mlčenlivosti 
 

19. Žádost o odkup pozemku p.č. 648/2 k.ú. Přítkov za účelem spojení s pozemkem 

p.č. 648/4 v k.ú. Přítkov 

  

20. Vyhláška č. 6/2010 – stanovení procenta navýšení místního poplatku za odpad 

pro neplatiče za rok 2011 
 

21. Koupě vodní nádrže na pozemku p.č. 702 k.ú. Přítkov 

 

22. Žádost o vyjádření – změna územního plánu 

 

Doplnění programu: 

 

23. Servisní smlouva č. 490110801 programového vybavení CODEXIS s ATLAS 

consulting spol. s r.o. 

 

24. Záměr prodeje pozemku s věcným břemenem - p.č. 345/2 k.ú. Proboštov u Teplic 

o výměře 74 m
2
 

 

25. Různé 
 

26. Diskuze 

 

27. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 

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

 

Usnesení 209/011:               Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

         nahrávání 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce 

 

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

 

Usnesení 210/011:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

         návrh programu 10. 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 211/011:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

 návrhovou komisi ve složení: Petr Krásný a Milan Černík.  

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

    Usnesení 212/011:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ověřovatele zápisu: Ing. Radomír Ráža a Bc. Jana Čermáková. 

 

5.   Kontrola usnesení 

Objekt restaurace Beseda – budoucí využití.  

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 4 pro, 3 proti, 1 se zdržel -  návrh usnesení 

nebyl přijat. 

 

   Usnesení 213/011:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

vyvěšení záměru pronájmu objektu restaurace Beseda 

 

6. Rozpočtové opatření č. 5/2011 

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

 

    Usnesení 214/011:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

rozpočtové opatření č. 5/2011 

 

 

 



7. Dodatek číslo 1 k Zásadám pro prodej a pronájem pozemků ve vlastnictví obce 

Proboštov. 

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

 

    Usnesení 215/011:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Dodatek číslo 1 k Zásadám pro prodej a pronájem pozemků ve vlastnictví obce 

Proboštov 

 

8. Pravidla pro prodej nemovitého majetku obce Proboštov výběrem nejvyšší 

nabídky. 

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

 

    Usnesení 216/011:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje 

finanční výbor a investiční komisi k připomínkování a dopracovaní tohoto materiálu 

v souladu s dražebním zákonem č. 26/2000 Sb. 

 

9. Výsledky výběrového řízení 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 217/011:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Výsledky výběrového řízení na veřejnou stavební zakázku malého rozsahu – 

„Rekonstrukce sportovního hřiště u ZŠ Proboštov v Krátké ulici“. 

 

10. Smlouva o dílo na 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 218/011:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o dílo s firmou METALL QUATRO spol. s r.o. s cenou Kč 2 314 520,71 bez 

DPH 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy.  

 

11. Mandátní smlouva na činnost technického dozora stavby - „Rekonstrukce 

sportovního hřiště u ZŠ Proboštov v Krátké ulici“. 

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

 

    Usnesení 219/011:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Mandátní smlouvu na činnost technického dozora stavby 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy mandátní.  

 

 



12. Prodej pozemku (zahrada U Vodárny) p.č. 1205/9 o výměře 297 m
2
 (dle GP, 

1278-92/2011). 

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

 

    Usnesení 220/011:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu na pozemek p.č. 1205/9 o výměře 297 m
2
 za cenu Kč 80,-/1 m

2
. 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy kupní po vyvěšení záměru.  

 

13. Prodej pozemku (zahrada U Vodárny) p.č. 1205/10 o výměře 229 m
2 

(dle GP, 

1278-92/2011) 

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

 

     Usnesení 221/011:            Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu na pozemek p.č. 1205/10 o výměře 229 m
2 

za cenu Kč 80,-/1 m
2
. 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy kupní po vyvěšení záměru.  

 

14. Prodej pozemku (zahrada U Vodárny) p.č. 1205/11 o výměře 154 m
2
 (dle GP, 

1278-92/2011) 

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

 

    Usnesení 222/011:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu na pozemek p.č. 1205/11 o výměře 154 m
2
 za cenu Kč 80,-/1 m

2
. 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy kupní po vyvěšení záměru.  

 

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

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

 

    Usnesení 223/011:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Záměr prodeje pozemku p.č. 731/56 o výměře 307 m
2
 za cenu vyvolávací Kč 80,-/1 

m
2
. 

schvaluje 

 prodej pozemku p.č. 731/56 veřejnou dražbou.  

 

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

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

 

     Usnesení 224/011:   Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Záměr prodeje pozemku p.č. 731/57 o výměře 299 m
2
 za cenu vyvolávací Kč 80,-/1 

m
2
. 

schvaluje 

prodej pozemku p.č. 731/57 veřejnou dražbou.  

 



17. Smlouvu o pronájmu s JOB ASISTENT s.r.o.  
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

    Usnesení 225/011:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o pronájmu s JOB ASISTENT s.r.o. 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

  

18. Dohoda o provedení posouzení (auditu) veřejného osvětlení a zachování 

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

 

    Usnesení 226/011:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Dohodu o provedení posouzení (auditu) veřejného osvětlení a zachování mlčenlivosti 

nepověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy.  

 

19. Žádost o odkup pozemku p.č. 648/2 k.ú. Přítkov o výměře 109 m
2
 (zamokřená 

plocha) za účelem spojení s pozemkem p.č. 648/4 v k.ú. Přítkov. 

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

 

    Usnesení 227/011:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje a odkládá 

Záměr prodeje pozemku p.č. 648/2 k.ú. Přítkov o výměře 109 m
2
 za cenu Kč……. 

 

20. Vyhláška č. 6/2010 – stanovení procenta navýšení místního poplatku za odpad 

pro neplatiče za rok 2011 
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

    Usnesení 228/011:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

stanovení procenta navýšení místního poplatku za odpad pro neplatiče za rok 2011 ve 

výši 3násobku. 

 

21. Koupě vodní nádrže na pozemku p.č. 702 k.ú. Přítkov 

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

 

    Usnesení 229/011:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje 

vedení obce k jednání ve věci odkupu vodní nádrže na pozemku p.č. 702 k.ú. Přítkov 

 

22. Žádost o vyjádření – změna územního plánu. Na vědomí.   

 

Doplnění programu: 

 

23. Servisní smlouva č. 490110801 programového vybavení CODEXIS s ATLAS 

consulting spol. s.r.o. 

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



 

    Usnesení 230/011:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Servisní smlouva č. 490110801 programového vybavení CODEXIS 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

24. Záměr prodeje pozemku s věcným břemenem - p.č. 345/2 k.ú. Proboštov u Teplic 

o výměře 74 m
2
 

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

 

    Usnesení 231/011:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Záměr prodeje pozemku s věcným břemenem - p.č. 345/2 k.ú. Proboštov u Teplic 

o výměře 74 m
2
 za cenu Kč 80,-/1 m

2
 

 

25. Různé 
    

26. Diskuze 

 

27. Závěr 

 


