
Zápis a usnesení 

 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. 

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

svolané na úterý, dne 20. 12. 2011 v 13,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. 

 

Přítomno:  8 členů zastupitelstva obce (viz docházka)  

Omluveni:    1 člen zastupitelstva obce (Ing. Ráža)  

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. 6/2011 

 

7. Směrnice č. 7 – Odpisový plán obce Proboštov 

 

8. Návrh rozpočtu obce Proboštov na rok 2012 

 

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

o výměře 74 m
2
 

 

10. Žádost GP MAT s.r.o. Teplice o povolení k provozování výherních hracích 

přístrojů na období 1. 1. 2012 až 31. 12. 2012 

 

11. Žádost GP MAT s.r.o. Teplice o povolení k provozování výherních hracích 

přístrojů na období 1. 1. 2012 až 31. 12. 2012 

 

12. Žádost L-Star s.r.o. o umístění výherních hracích přístrojů 

 

13. Žádost Domova důchodců Bystřany o poskytnutí finanční výpomoci na rok 2012 

 

14. Žádost o odkoupení pozemku – zahrady p.p.č. 731/19 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

15. Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012 

 

16. Žádost Základní školy Proboštov o zohlednění termínu ŠVP při stanovení 

termínu Antonínské pouti 2012 



17. Zpráva o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Proboštov 

a Novosedlice za rok 2011 

 

Doplnění programu: 

 

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

(pojištění živelní) 

 

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

škodu 

 

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

zařízení 

 

21. Česká pojišťovna a.s. – smlouva č. 899-14268-13 o pojištění majetku podnikatelů 

(pojištění odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupeží) 

 

22. Smlouva o dílo – „Proboštov – úprava ulice Kpt. Jaroše – PD + IČ“ 

 

23. Smlouva o organizaci a výkonu veřejné služby 

 

24. Záměr směny - žádost o koupi p.p.č. 1419/49 a 1419/51 směnou za p.p.č 1418/2 

a 1021/4 vše k.ú. Proboštov u Teplic 

  

25. Žádost manželů xxx 

 

26. Různé 

 

27. Diskuze 

 

28. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 

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

 

Usnesení 247/011:               Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

         nahrávání 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce 

 

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

 

Usnesení 248/011:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

         návrh programu 12. 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 249/011:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

 návrhovou komisi ve složení: Alenka Antošová a Petr Krásný. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

    Usnesení 250/011:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ověřovatele zápisu: Milan Černík a MVDr. Zbyněk Pokorný. 

 

5.   Kontrola usnesení 

 

6. Rozpočtové opatření č. 6/2011 

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

 

    Usnesení 251/011:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

rozpočtové opatření č. 6/2011 

 

7. Směrnice č. 7 – Odpisový plán obce Proboštov 

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

 

    Usnesení 252/011:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Směrnici č. 7 – Odpisový plán obce Proboštov 

 

 

 

 



8. Návrh rozpočtu obce Proboštov na rok 2012 

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

 

    Usnesení 253/011:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

vyrovnaný rozpočet obce Proboštov na rok 2012 ve výši Kč 27.218.000,-. 

 

9. Kupní smlouva - prodej pozemku s věcným břemenem - p.č. 345/2 k.ú. Proboštov 

u Teplic o výměře 74 m
2
 

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

 

    Usnesení 254/011:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

kupní smlouvu – prodej pozemku p.č. 345/2 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 74 m
2
 

za cenu Kč 80,-/1 m
2
 

pověřuje 

            starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

10. Žádost GP MAT s.r.o. Teplice o povolení k provozování výherních hracích přístrojů 

na období 1. 1. 2012 až 31. 12. 2012 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 4 pro, 4 proti – návrh usnesení nebyl přijat. 

 

    Usnesení:     

Návrh usnesení nebyl přijat. 

 

11. Žádost GP MAT s.r.o. Teplice o povolení k provozování výherních hracích přístrojů 

na období 1. 1. 2012 až 31. 12. 2012 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 4 pro, 4 proti – návrh usnesení nebyl přijat. 

 

    Usnesení:     

Návrh usnesení nebyl přijat. 

 

12. Žádost L-Star s.r.o. o umístění výherních hracích přístrojů 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 4 pro, 4 proti – návrh usnesení nebyl přijat. 

 

    Usnesení:     

Návrh usnesení nebyl přijat. 

 

13. Žádost Domova důchodců Bystřany o poskytnutí finanční výpomoci na rok 2012 

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

 

    Usnesení 255/011:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

poskytnutí finanční výpomoci Domovu důchodců Bystřany ve výši Kč 3.000,- na rok 

2012. 

 

 

 

 

 



14. Žádost o odkoupení pozemku – zahrady p.p.č. 731/19 k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

    Usnesení 256/011:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

  záměr prodeje pozemku p.č. 731/19 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 376 m
2
 za cenu 

Kč 80,-/1 m
2
. 

 

15. Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012. Na vědomí.  

 

16. Žádost Základní školy Proboštov o zohlednění termínu ŠVP při stanovení termínu 

Antonínské pouti 2012 

 

17. Zpráva o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Proboštov 

a Novosedlice za rok 2011. Na vědomí.  

 

Doplnění programu: 

 

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

(pojištění živelní) 

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

 

 Usnesení 257/011:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

  Smlouvu č. 899-14267-17 s Českou pojišťovnou a.s. o pojištění majetku podnikatelů 

pověřuje 

  starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

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

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

 

 Usnesení 258/011:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu č. 899-14270-15 s Českou pojišťovnou a.s. o pojištění odpovědnosti za 

škodu 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

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

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

 

 Usnesení 259/011:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu č. 899-14269-28 s Českou pojišťovnou a.s. o pojištění elektronických zař. 

pověřuje 

  starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 



21. Česká pojišťovna a.s. – smlouva č. 899-14268-13 o pojištění majetku podnikatelů 

(pojištění odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupeží) 

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

 

 Usnesení 260/011:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu č. 899-14268-13 s Českou pojišťovnou a.s. o pojištění majetku podnikatelů 

pověřuje 

  starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

22. Smlouva o dílo – „Proboštov – úprava ulice Kpt. Jaroše – PD + IČ“ 

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

 

 Usnesení 261/011:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o dílo: „Proboštov – úprava ulice Kpt. Jaroše – PD + IČ“ se společností AZ 

Consult spol. s.r.o. za cenu Kč 74.400,- včetně DPH. 

pověřuje 

  starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

23. Smlouva o organizaci a výkonu veřejné služby s Úřadem práce ČR 

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

 

 Usnesení 262/011:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby s Úřadem práce ČR 

pověřuje 

  starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

24. Záměr směny - žádost o koupi p.p.č. 1419/49 a 1419/51 směnou za p.p.č 1418/2 

a 1021/4 vše k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

 Usnesení 263/011:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Záměr směny pozemků p.č. 1419/83 a 1419/84 za p.č. 1418/2 a 1021/4 vše k.ú. 

Proboštov u Teplic. 

 

25. Žádost manželů xxx. Na vědomí.  

   

26. Různé 

 

27. Diskuze 

 

28. Závěr 

 

 


