
Zápis a usnesení
 4. zasedání zastupitelstva obce Proboštov.

Podle ustanovení § 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, 
konané  ve čtvrtek , dne 24. 2. 2011 v 13,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Přítomno: 9 členů zastupitelstva obce (viz docházka) 
Omluveni:   0 členové zastupitelstva obce 
Neomluveni:  0

Program:
1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení

2. Volba návrhové komise

3. Volba ověřovatelů zápisu

4. Kontrola usnesení

5. Rozpočtové opatření č. 1

6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: „Proboštov – obec bez 
bariér“, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o.

7. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: „Rekonstrukce MŠ 
Pastelka“ s firmou Teplotechna-Prima.

8. Kupní smlouva (obec je kupující) na pozemky p.č. 1259/6 o výměře 4567 m2 a 
p.č. 1259/50 o výměře 8 m2 vše k.ú. Proboštov u Teplic. Cena pozemků je Kč 1,-

9. Darovací smlouva (obec je obdarovaný) na pozemek p.č. 210/6 o výměře 49 m2 
k.ú. Proboštov u Teplic

10. Kupní smlouva mezi obcí a Správou železniční dopravní cesty, státní organizace 
na  pozemky p.č.  1415/3  o  výměře  128  m2,  1418/3  o  výměře  165  m2,  1422  o 
výměře 103 m2 a 1423/1 o výměře222 m2, vše k.ú. Proboštov u Teplic. Kupní 
cena je stanovena ve výši Kč 55 000,-.

11. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene  číslo  IP-12-4002471/001.  Předmětem  smlouvy  je  zřízení  věcného 
břemene na pro pozemek p.č. 677/4 k.ú. Přítkov, akce: „Dubí Přítkov, Dubská 
Skořepa, kNN, 2RD“.

12. Povodí Ohře – majetkoprávní vypořádání s obcí Proboštov (směna pozemků)

13. Smlouva o užití  autorského výtvarného díla – znaku a vlajky obce Proboštov. 
Právo užívání je stanoveno ve výši Kč 6 000,-/ročně.

14. Institut pro místní správu Praha, příspěvková organizace - Smlouva o zajištění 
pobytu  při  účasti  na  kurzu  k prohlubování  kvalifikace  podle  zákona  Cena je 
stanovena ve výši Kč 4070,-.



15. EKOLAMP s.r.o. – Dodatek č.  1 ke smlouvě o zřízení místa zpětného odběru. 
Dodatek se týká změny výše motivační odměny, a to s účinností od 1. 5. 2011.

16. Žádost  o  koupi  části  pozemku p.č.  690/5  o  výměře  cca  200  m2 k.ú.  Přítkov. 
Žadatel navrhuje cenu ve výši Kč 200,-/1m2.

17. Žádost o přikoupení pozemku p.č. 1235/1 o výměře cca 500 m2 k.ú. Proboštov u 
Teplic (Na Šindelce)

18. Žádost o pronájem části pozemku p.č. 1205/3 o výměře cca 200 - 300 m2 (celková 
výměra  je  2225  m2)  za  účelem  vybudování  zahrady.  Jedná  se  o  pozemek  U 
Vodárny.

19. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“

20. Klub KL Sport, o. s. – žádost o sponzorský příspěvek pro plavecký oddíl

21. Občanské sdružení POHODA – žádost o pomoc při zajištění dopravy zdravotně 
postižených  dětí  a  mládeže  do  škol,  školských  zařízení  a  chráněných  dílen 
v Teplicích. Jedná se částku Kč 2 000,- pro rok 2011.

22. Český svaz včelařů – žádost o finanční příspěvek na rok 2011

23. Výzva  k podání  nabídky  na  veřejnou  zakázku:  „Stavební  úpravy  a  přístavba 
objektu Beseda, č.p. 39 v Proboštově“.

Na vědomí:
24. Informace z jednání finančního a kontrolního výboru

25. „Stavební  úprava  garáže  hasičů  Proboštov“  –  výzva  k podání  nabídek  na 
veřejnou zakázku malého rozsahu (informace o průběhu)

26. Informace – dotační programy

27. I.P.  trust,  a.s.  –  dopojištění  ke  stávající  smlouvě  –  odpovědnost  z provozní 
činnosti

28. Konání  vojenského  cvičení  v katastru  obce  Proboštov  –  311.  prapor radiační 
chemické a biologické ochrany Liberec

29. Informace sčítání lidu, domů a bytů 2011

30. Různé

31. Diskuze

32. Závěr



Průběh zasedání zastupitelstva obce:
        1.    Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění     
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 80/011                zastupitelstvo obce Proboštov
Schvaluje 
               a) doplnění  programu 4. zasedání zastupitelstva obce 

         b) celé znění programu 4. zasedání zastupitelstva obce 

       2. Volba návrhové komise
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 81/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje

 do návrhové komise byli určeni:  Lenka Hodačová, DiS. a Milan Černík. 

3. Volba ověřovatelů zápisu  
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 82/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje

ověřovatelé zápisu byli určeni:  MVDr. Zbyňka Pokorného a Bc. Janu Čermákovou.
 

4. Kontrola usnesení
5. Rozpočtové opatření č. 1

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 83/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje

rozpočtové opatření č. 1

6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: „Proboštov – obec bez 
bariér“, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o. 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 84/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci: „Proboštov – obec bez bariér“, III. etapa
pověřuje

starostku obce k podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

7. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: „Rekonstrukce MŠ 
Pastelka“ s firmou Teplotechna-Prima. 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 85/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci: „Rekonstrukce MŠ Pastelka“
pověřuje

starostku obce k podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.



8. Kupní smlouva (obec je kupující) na pozemky p.č. 1259/6 o výměře 4567 m2 a 
p.č. 1259/50 o výměře 8 m2 vše k.ú. Proboštov u Teplic. Cena pozemků je Kč 1,-.

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 86/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
pověřuje

stavební úřad a investiční komisi projednat bod do dalšího jednání zastupitelstva obce 

9. Darovací smlouva (obec je obdarovaný) na pozemek p.č. 210/6 o výměře 49 m2 
k.ú. Proboštov u Teplic.

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 87/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje
Darovací smlouvu na pozemek p.č. 210/6 o výměře 49 m2 k.ú. Proboštov u Teplic 
pověřuje

starostku obce k podpisu darovací smlouvy.

10. Kupní smlouva mezi obcí a Správou železniční dopravní cesty, státní organizace 
na  pozemky p.č.  1415/3  o  výměře  128  m2,  1418/3  o  výměře  165  m2,  1422  o 
výměře 103 m2 a 1423/1 o výměře222 m2, vše k.ú. Proboštov u Teplic. Kupní 
cena je stanovena ve výši Kč 55 000,-.

Na vědomí

11. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene číslo IP-12-4002471/001. 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 88/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IP-12-4002471/001 
s ČEZ Distribuce, a.s. s cenou za věcné břemeno ve výši Kč 120,-
pověřuje

starostku obce k podpisu smlouvy.

12. Povodí  Ohře –  Směnná smlouva č.  277/2010 mim (majetkoprávní  vypořádání 
s obcí Proboštov).

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 89/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje
Záměr směny mezi obcí Proboštova Povodí Ohře (viz zápis)
schvaluje

Směnnou smlouvu č. 277/2010 mim
pověřuje

starostku obce k podpisu směnné smlouvy.



13. Smlouva o užití  autorského výtvarného díla – znaku a vlajky obce Proboštov. 
Právo užívání je stanoveno ve výši Kč 6 000,-/ročně.

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 90/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
pověřuje

starostku obce k projednání smlouvy  s právním zástupcem 

14. Institut pro místní správu Praha, příspěvková organizace - Smlouva o zajištění 
pobytu při  účasti  na kurzu k prohlubování kvalifikace podle zákona.  Cena je 
stanovena ve výši Kč 4070,-.

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 91/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje
Smlouvu č. 800067329  o zajištění pobytu při účasti na kurzu k prohlubování kvalifikace 
podle zákona  za cenu Kč 4070,-.
pověřuje

starostku obce k podpisu smlouvy.

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 92/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje
Smlouvu č. 800067330  o zajištění pobytu při účasti na kurzu k prohlubování kvalifikace 
podle zákona  za cenu Kč 4070,-.
pověřuje

starostku obce k podpisu smlouvy.

15. EKOLAMP s.r.o. – Dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení místa zpětného odběru. 
Dodatek se týká změny výše motivační odměny, a to s účinností od 1. 5. 2011.

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9  pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 93/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení místa zpětného odběru s EKOLAMP s.r.o. (viz zápis)
pověřuje

starostku obce k podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě.

16. Žádost  o  koupi  části  pozemku  p.č.  690/5  o  výměře  cca  200  m2 k.ú.  Přítkov. 
Žadatel navrhuje cenu ve výši Kč 200,-/1m2.

Na vědomí

17. Žádost o přikoupení pozemku p.č. 1235/1 o výměře cca 500 m2 k.ú. Proboštov u 
Teplic (Na Šindelce)

Na vědomí

18. Žádost o pronájem části pozemku p.č. 1205/3 o výměře cca 200 - 300 m2 (celková 
výměra  je  2225  m2)  za  účelem  vybudování  zahrady.  Jedná  se  o  pozemek  U 
Vodárny.



Na vědomí

19. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
Hlasování: přítomní členové hlasovali 8 pro, 1 proti p. Černík, zdržel se 0– návrh usnesení byl 
přijat.

Usnesení 94/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje
           Připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“

20. Klub KL Sport, o. s. – žádost o sponzorský příspěvek pro plavecký oddíl
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 95/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje
             Sponzorský příspěvek pro plavecký oddíl Klub KL Sport, o. s. ve výši Kč 7 000,-.

21. Občanské sdružení POHODA – žádost o pomoc při zajištění dopravy zdravotně 
postižených  dětí  a  mládeže  do  škol,  školských  zařízení  a  chráněných  dílen 
v Teplicích. Jedná se částku Kč 2 000,- pro rok 2011.

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 96/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje
             Finanční příspěvek pro Občanské sdružení POHODA ve výši Kč 2 000,-.

22. Český svaz včelařů – žádost o finanční příspěvek na rok 2011
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 97/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje
             Finanční příspěvek Českému svazu včelařů ve výši Kč 3 000,- pro rok 2011.

23. Výzva  k podání  nabídky  na  veřejnou  zakázku:  „Stavební  úpravy  a  přístavba 
objektu Beseda, č.p. 39 v Proboštově“

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 98/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
neschvaluje

Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku: „Stavební úpravy a přístavba objektu 
Beseda, č.p. 39 v Proboštově“.

Na vědomí:
24. Informace z jednání finančního a kontrolního výboru



25. „Stavební  úprava  garáže  hasičů  Proboštov“  –  výzva  k podání  nabídek  na 
veřejnou zakázku malého rozsahu (informace o průběhu).

26. Informace – dotační programy

27. I.P. trust, a.s. – dopojištění ke stávající smlouvě – odpovědnost z provozní činnosti

28. Konání  vojenského  cvičení  v katastru  obce  Proboštov  –  311.  prapor  radiační 
chemické a biologické ochrany Liberec

29. Informace sčítání lidu, domů a bytů 2011

30. Stanovisko k převodu tělovýchovné jednoty Proboštov

31. Různé

32. Diskuze

33. Závěr


