
Zápis a usnesení
 3. 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. 1. 2011 v 13,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Přítomno:  8 členů zastupitelstva obce (viz docházka) 
Omluveni:   1 členka zastupitelstva obce  - paní Hodačová Lenka DiS.
Neomluveni:  0

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

2. Volba návrhové komise

3. Volba ověřovatelů zápisu

4. Kontrola usnesení

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

6. ČEZ Distribuce,  a.s.  –  Smlouva  o  uzavření  budoucí  smlouvy  o  zřízení  věcného 
břemene číslo IV-12-4008618-1 

7. ČEZ Distribuce,  a.s.  –  Smlouva  o  uzavření  budoucí  smlouvy  o  zřízení  věcného 
břemene číslo IV-12-4008934-1 

8. ALIS, spol. s.r.o. – Smlouva o poskytnutí práv k užívání software číslo: 5382. 

9. OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s. – Licenční smlouva 
o veřejném provozování hudebních děl VP_2011_2158. Autorská odměna je sjednána 
ve výši Kč 2 770,- s DPH.

10. OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s. – Licenční smlouva 
o veřejném provozování hudebních děl VP_2011_6442. Autorská odměna je sjednána 
ve výši Kč 2 518,- s DPH.

11. Nájemní smlouva o nájmu pozemků s TJ Proboštov

12. Domov důchodců Dubí – žádost o fin. příspěvek na rok 2011 ve výši Kč 5 000,-

13. Žádost o koupi části pozemku p.č. 731/10 k.ú. Proboštov u Teplic

14. Žádost  o  koupi  pozemkové  parcely  p.č.  1235/1  o  výměře  cca  650  m2,  k.ú. 
Proboštov u Teplic

15. Žádost o prodej pozemku – zahrady v ulici Pod Hrází



Na vědomí:
16. Závěrečná zpráva projektu „Rekreační  provoz trati  132 Děčín –  Oldřichov u 

Duchcova“ (Kozí dráha).

17. Ministerstvo financí – rozhodnutí o prominutí odvodu vyměřeného Finančním 
úřadem v Teplicích

      Doplnění programu:
18. Zrušení Nařízení obce Proboštov č. 1/2009 – Zimní údržba místních komunikací 

a chodníků obce Proboštov

19. Výroční  zpráva o  činnosti  obce  Proboštov v oblasti  poskytování  informací  dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

20. Smlouva o smlouvě budoucí mezi obcí Proboštov a panem xxx na koupi bytové 
jednotky č. 422/5 o velikosti 83,96 m2 za cenu Kč 410 000,-. 

21. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva  obce  od ledna 2011 dle  Nařízení 
vlády  č.  375/2010 Sb.,  o  odměnách za  výkon funkce členům zastupitelstev  ve 
znění pozdějších předpisů.

22. Úřad  pro  zastupování  státu  ve  věcech  majetkových  –  souhlas  s bezúplatným 
převodem nemovitosti č. 95/10/4120 

23. Úřad pro zastupování  státu ve věcech majetkových – smlouva o bezúplatném 
převodu nemovitostí č. 95/10/4120 a pověření starostky k podpisu smlouvy

24. Úřad  pro  zastupování  státu  ve  věcech  majetkových  –  souhlas  s bezúplatným 
převodem nemovitosti č. 127/10/4120 

25. Úřad pro zastupování  státu ve věcech majetkových – smlouva o bezúplatném 
převodu nemovitostí č. 127/10/4120 a pověření starostky k podpisu smlouvy

26. Žádost o finanční příspěvek – fotbalový oddíl TJ Proboštov na zimní soustředění 
mužstva starších žáků. 

27. Dohoda o poskytnutí senior slevy mezi obcí Proboštov a Domem kultury Teplice.

28. Různé

29. Diskuze

30. Závěr



Průběh zasedání zastupitelstva obce:

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

Usnesení 59/011                zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje

a) doplnění programu 3. zasedání zastupitelstva obce o body č. 18 – 27
b) celé znění programu 3. zasedání zastupitelstva obce

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

Usnesení 60/011                zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje

         nahrávání jednání zasedání zastupitelstva obce 

       2. Volba návrhové komise
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 61/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje

 do návrhové komise:Bc. Jana Čermáková, Petr Krásný. 

3. Volba ověřovatelů zápisu  
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 62/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje

ověřovatelé zápisu:Ing. Radomír Ráža, Ing. Martin Opacki.
 

4. Kontrola usnesení

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

Z jednání staženo. 

6. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene číslo IV-12-4008618-1 

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

Usnesení 63/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo 
IV-12-4008618-1 s ČEZ Distribuce, a.s.

pověřuje
            starostku k podpisu smlouvy.

7. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene číslo IV-12-4008934-1 



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

Usnesení 64/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo 
IV-12-4008934-1 s ČEZ Distribuce, a.s.

pověřuje
            starostku k podpisu smlouvy.

8. ALIS, spol. s.r.o. – Smlouva o poskytnutí práv k užívání software číslo: 5382.
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 65/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje

Smlouvu o poskytnutí práv k užívání software číslo: 5382
pověřuje  
            starostku k podpisu smlouvy.

9. OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s. – Licenční 
smlouva o veřejném provozování hudebních děl VP_2011_2158. 

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

Usnesení 66/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje
Licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl VP_2011_2158
pověřuje 
           starostku obce k podpisu licenční smlouvy

10. OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s. – Licenční 
smlouva o veřejném provozování hudebních děl VP_2011_6442. 

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

Usnesení 67/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje
Licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl VP_2011_6442
pověřuje
            starostku obce k podpisu licenční smlouvy

11. Nájemní smlouva o nájmu pozemků s TJ Proboštov.
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro, 0 proti, zdržel se 1 – pí. Antošová  – 
návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 68/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje
Nájemní smlouvu o nájmu pozemků s TJ Proboštov (viz zápis).
pověřuje

starostku obce k podpisu smlouvy o nájmu.



12. Domov důchodců Dubí – žádost o fin.příspěvek na rok 2011 ve výši Kč 5 000,-.
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 69/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje
finanční příspěvek Domovu důchodců Dubí na rok 2011ve výši Kč 5 000,- 

13. Žádost o koupi části pozemku p.č. 731/10 k.ú. Proboštov u Teplic.
Na vědomí.

14. Žádost  o  koupi  pozemkové  parcely  p.č.  1235/1  o  výměře  cca  650  m2,  k.ú. 
Proboštov u Teplic.

Na vědomí. 

15. Žádost o prodej pozemku – zahrady v ulici Pod Hrází
Na vědomí.

Na vědomí:
16. Závěrečná zpráva projektu „Rekreační  provoz trati  132 Děčín  –  Oldřichov u 

Duchcova“ (Kozí dráha).

17. Ministerstvo financí – rozhodnutí o prominutí odvodu vyměřeného Finančním 
úřadem v Teplicích. 

Doplnění programu:
18.  Zrušení Nařízení obce Proboštov č. 1/2009 – Zimní údržba místních komunikací 

a chodníků obce Proboštov. 
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 70/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje
 nařízení obce Proboštov č. 1/2011, kterým se ruší nařízení obce Proboštov č.1/2009
Zimní údržba místních komunikací a chodníků obce Proboštov

19. Výroční  zpráva o činnosti  obce  Proboštov v oblasti  poskytování  informací  dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2010.

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

Usnesení 71/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje
výroční zprávu o činnost obce Proboštov v oblasti poskytování informací dle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2010

20. Smlouva o smlouvě budoucí mezi obcí Proboštov a panem Radkem Muchou. 
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 72/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje
Smlouvu o smlouvě budoucí na bytovou jednotku č. 422/5 za cenu Kč 410 000,-.
pověřuje

Starostku obce k podpisu smlouvy budoucí.



21. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce od ledna 2011. 
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 73/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje
odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce od ledna 2011: 
Zastupitel obce, který vykonává funkci:
předseda výboru, komise: Kč 1 300,-
člen výboru, komise: Kč 1 060,-
zastupitel obce: Kč 513,-. 

22. Úřad  pro  zastupování  státu  ve  věcech  majetkových  –  souhlas  s bezúplatným 
převodem nemovitosti č. 95/10/4120. 

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

Usnesení 74/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – bezúplatný převod nemovitosti 
č.p. 1323/1  pro katastrální území Proboštov u Teplic,obec Proboštov   

23. Úřad pro zastupování  státu ve věcech majetkových – smlouva o  bezúplatném 
převodu nemovitosti č. 95/10/4120.

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

Usnesení 75/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje
Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č. 95/10/4120.
pověřuje

starostku obce k podpisu smlouvy.

24. Úřad  pro  zastupování  státu  ve  věcech  majetkových  –  souhlas  s bezúplatným 
převodem nemovitosti č. 127/10/4120.

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

Usnesení 76/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – bezúplatný převod nemovitosti 
č.p.646 katastrální územní Proboštov u Teplice, obec Proboštov.

25. Úřad pro zastupování  státu ve věcech majetkových – smlouva o  bezúplatném 
převodu nemovitostí č. 127/10/4120.

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

Usnesení 77/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje
Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č. 127/10/4120.
pověřuje
Starostku obce k podpisu smlouvy.

 



26. Žádost o finanční příspěvek – fotbalový oddíl TJ Proboštov na zimní soustředění 
mužstva starších žáků. 

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

Usnesení 78/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje

 finanční příspěvek ve výši Kč 8 000,- pro fotbalový oddíl TJ Proboštov na zimní 
soustředění mužstva starších žáků. 

27. Dohoda o poskytnutí senior slevy mezi obcí Proboštov a Domem kultury Teplice.
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 79/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje

 Dohoda o poskytnutí senior slevy mezi obcí Proboštov a Domem kultury Teplice.
pověřuje
            Starostku obce k podpisu dohody.

28. Různé:

29. Diskuze 

30. Závěr


