
Zápis a usnesení 

 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. 

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

svolané na úterý, dne 29. 11. 2011 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. 

 

Přítomno:  8 členů zastupitelstva obce (viz docházka)  

Omluveni:   1 člen zastupitelstva obce (MVDr. Zbyněk Pokorný) 

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. Záměr pronájmu objektu restaurace Beseda 

 

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

 

8. Krajský úřad Ústeckého kraje – Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce 

Proboštov za rok 2011 

 

9. Darovací smlouva s Ústeckým krajem na pozemek p.č. 1378/2 k.ú. Proboštov 

u Teplic o výměře 45m
2
 

 

10. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – souhlas s bezúplatným 

převodem nemovitostí č. 129/11/4120 

 

11. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – Smlouva o bezúplatném 

převodu nemovitostí č. 129/11/4120 (p.p.č. 665/13, 665/14, 665/1 díl „b“, „f“, „g“, 

„i“, „j“ vše k.ú. Proboštov u Teplic) 

 

12. Žádost obce Novosedlice o finanční příspěvek na stavební úpravy hřbitova 

v Novosedlicích na rok 2012 

 

13. Domov Svatého Josefa – žádost o poskytnutí finančního příspěvku 

 

14. Žádost o koupi pozemku p.č. 1331/19 o výměře 76m
2
 k.ú Proboštov u Teplic – 

vyjádření Povodí Ohře 

 



15. 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  

 

16. Žádost o prodej či pronájem pozemku za účelem chovu koní 

 

17. Žádost o koupi pozemku za účelem výstavby rodinného domu 

 

18. Žádost o koupi pozemků p.č. 780/15 a 780/2 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

19. Žádost o odprodej zbytkové parcely p.č. 1248/1 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

20. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 1274/9 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

21. Žádost o koupi pozemků p.č. 422/1 a 423/1 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

22. Žádost – koupě stavební parcely 

 

23. Různé  

 

24. Diskuze 

 

25. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 

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

 

Usnesení 232/011:               Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

         nahrávání 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce 

 

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

 

Usnesení 233/011:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

         návrh programu 11. 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 234/011:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

 návrhovou komisi ve složení: Lenka Hodačová, DiS. a Ing. Martin Opacki.  

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

    Usnesení 235/011:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ověřovatele zápisu:  Alenka Antošová a Petr Krásný. 

 

5.   Kontrola usnesení 

 

6. Záměr pronájmu objektu restaurace Beseda 

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

 

   Usnesení 236/011:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

vyvěšení záměru pronájmu objektu restaurace Beseda 

 

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

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

 

   Usnesení 237/011:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje 

vedení obce k vypracování návrhu kupní smlouvy 

 

8. Krajský úřad Ústeckého kraje – Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce 

Proboštov za rok 2011 



9. Darovací smlouva s Ústeckým krajem na pozemek p.č. 1378/2 k.ú. Proboštov 

u Teplic o výměře 45 m
2
 

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

 

   Usnesení 238/011:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

darovací smlouvu s Ústeckým krajem na pozemek p.č. 1378/2 o výměře 45 m
2
 

pověřuje 

            starostku obce k podpisu smlouvy darovací. 

 

10. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – souhlas s bezúplatným 

převodem nemovitostí č. 129/11/4120 

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

 

   Usnesení 239/011:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

bezúplatný převod nemovitostí č. 129/11/4120 o výměrách dle GP číslo: 1274-

87/2011 

 

11. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – Smlouva o bezúplatném 

převodu nemovitostí č. 129/11/4120 (p.p.č. 665/13, 665/14, 665/1 díl „b“, „f“, „g“, „i“, 

„j“ vše k.ú. Proboštov u Teplic) 

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

 

   Usnesení 240/011:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

             Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č. 129/11/4120 

pověřuje 

             starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

12. Žádost obce Novosedlice o finanční příspěvek na stavební úpravy hřbitova 

v Novosedlicích na rok 2012 

 

13. Domov Svatého Josefa – žádost o poskytnutí finančního příspěvku 

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

 

   Usnesení 241/011:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

žádost o poskytnutí finančního příspěvku Domovu Svatého Josefa 

 

14. Žádost o koupi pozemku p.č. 1331/19 o výměře 76 m
2
 k.ú Proboštov u Teplic – 

vyjádření Povodí Ohře 

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

 

   Usnesení 242/011:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Žádost o koupi pozemku p.č. 1331/19 o výměře 76 m
2
 k.ú Proboštov u Teplic 

 

 



15. 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 243/011:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

zrušení komunikace p.p.č. 1419/49 a 1419/51 k.ú. Proboštov u Teplic, změnu využití 

pozemků na Katastrálním úřadě v Teplicích a zrušení věcného břemene. 

 

16. Žádost o prodej či pronájem pozemku za účelem chovu koní 

 

17. Žádost o koupi pozemku za účelem výstavby rodinného domu. Na vědomí 

 

18. Žádost o koupi pozemků p.č. 780/15 a 780/2 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

19. Žádost o odprodej zbytkové parcely p.č. 1248/1 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

20. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 1274/9 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

21. Žádost o koupi pozemků p.č. 422/1 a 423/1 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

22. Žádost – koupě stavební parcely. Na vědomí 

 

23. 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 8 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

   Usnesení 244/011:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

odkládá 

žádost o povolení k provozování výherních hracích přístrojů 

 

24. 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 8 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

   Usnesení 245/011:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

odkládá 

žádost o povolení k provozování výherních hracích přístrojů 

 

25. Kupní smlouva mezi obcí Proboštov a Povodí Ohře na pozemek p.č. 643/2 o výměře 

137 m
2
 k.ú. Proboštov u Teplic. 

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

 

   Usnesení 246/011:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

kupní smlouvu na pozemek p.č. 643/2 o výměře 137 m
2
 k.ú. Proboštov u Teplic za 

cenu Kč 13.700,- určenou znaleckým posudkem č. 2531/135/2011 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy kupní. 

 



26. Různé  

 

27. Diskuze 

 

28. Závěr 


