
Zápis a usnesení
 5. 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. 3. 2011 v 13,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Přítomno: 8 členů zastupitelstva obce (viz docházka) 
Omluveni:   1 člen 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. Smlouva o užití  autorského výtvarného díla – znaku a vlajky obce Proboštov. 
Právo užívání je stanoveno ve výši Kč 6 000,-/ročně. Právní rozbor

6. Nájemní smlouva o nájmu pozemků s TJ Proboštov

7. Základní škola Proboštov – žádost o schválení rozdělení hospodářského výsledku 
roku 2010

8. Mateřská škola Pastelka - žádost o schválení rozdělení hospodářského výsledku 
roku 2010

9. Dodatek č. 1 pojistné smlouvy č. 899-14270-15 o pojištění odpovědnosti za škodu. 
Předmětem  dodatku  je  náhrada  nemajetkové  újmy.  Pojistné  vyplývající 
z dodatku č. 1 je Kč 5 979,-

10. „Stavební úprava garáže hasičů Proboštov“ – výsledek výběrového řízení

11. Smlouva o dílo na akci: „Stavební úprava garáže hasičů Proboštov“

12. Smlouva č. 10065503 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 
ČR v rámci operačního programu Životní prostředí pro akci: „Oprava Mateřské 
školy Pastelka“

13. Státní  fond  životního  prostředí  –  Protokol  o  převodu  finančních  prostředků 
nevyčerpaných v roce 2010 k čerpání do roku 2011 ve výši Kč 3 818 000,-  pro 
akci: „Proboštov – obec bez bariér“, III. etapa

14. Smlouva  č.  458/2011  o  poskytnutí  finančních  prostředků  z rozpočtu  Státního 
fondu  dopravní  infrastruktury  na  rok  2011  pro  akci:  „Proboštov  –  obec  bez 
bariér“, III. etapa
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15. ČEZ  Distribuce,  a.s.  –  Smlouva  o  zřízení  věcného  břemene  číslo  IE  –  12  – 
4001670/VB001  pro  akci:  „Unifikace  22  kV  –  TS  Výtopna  –  R.  Sobědruhy 
(kabelové  vedení  VN),  k jejímuž  zřízení  bylo  vydáno  územní  rozhodnutí  a 
stavební povolení. Cena břemene je Kč 10 920,-.

16. T – Mobile Czech Republic a.s. – Smlouva o zřízení věcného břemene pro akci: 
„Optické  připojení  objektu:  „Vrchoslavská  88,  Novosedlice“.  Této  smlouvě 
předcházela smlouva budoucí o zřízení věcného břemene č. 043773-000-00 ze dne 
22. 2. 2010. Cena břemene je Kč 29 211,-.

17. Smlouva  o  pronájmu sálu  Kulturního  domu obce  Proboštov  pro  rok  2011/12 
(pořádání kursů tance pro mládež a dospělé). Cena nájemného je: a) kursy tance 
pro mládež – Kč 250,-/1hod + DPH, b) kursy pro dospělé – Kč 350,-/1hod + DPH.

18. Smlouva o vystoupení s Pěveckým sdružením severočeských učitelů Most. Místo 
konání je sál v Kulturním domě, doba konání je 30. 4. 2011, cena za provedení 
koncertu je Kč 6 000,-.

19. Schválení finančního příspěvku do Mikroregion Cínovec pro rok 2011 ve výši Kč 
3,-/1 obyvatel, tedy celkem Kč 7 806,-/rok 2011.

20. Žádost  BOS  HK  a.s.  o  odprodej  části  pozemku  z parcely  p.č.  778/36  k.ú. 
Proboštov u Teplic o rozloze 97,5 m2

21. Žádost HORZ TJ STADION TEPLICE spol. s.r.o. o koupi pozemku p.č. 653/2 
k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 178 m2

22. Ranč severní hvězda – Žádost o odkoupení pozemků p.č. 719/1 o výměře 11244 
m2, 719/4 o výměře 15528 m2 a 726 o výměře 844 m2 k.ú. Přítkov

23. Český  rybářský  svaz,  místní  organizace  Teplice  –  žádost  o  pronájem  vodní 
nádrže k rybolovným účelům (Proboštovský rybník)

24. Žádost o pronájem nestavební travnaté plochy pro účely vypásání koňů

25. H – FORBES s.r.o.  –  žádost  o  vydání  povolení  pro provoz výherních hracích 
přístrojů na Nám. Svobody 5/6

26. Základní  organizace  Českého  svazu  včelařů,  o.s.  Teplice  –  žádost  o  podporu 
činnosti

27. Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu – na vědomí

28. Různé

- Informace starostky obce a zodpovězení dotazů z minulého veřejného zasedání

29. Diskuze

30. Závěr
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Průběh zasedání zastupitelstva obce:

        1.    Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění     
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 99/011                zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje

         návrh programu 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce včetně jeho doplnění

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 100/011                zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje

         nahrávání 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce

       2. Volba návrhové komise
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 101/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje

 do návrhové komise byli určeni:  Ing. Radomír Ráža, Ing. Martin Opacki 

3. Volba ověřovatelů zápisu  
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 102/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje

ověřovatelé zápisu byli určeni:  Lenka Hodačová, Milan Černík

4. Kontrola usnesení
Usnesení 68/011 - Nájemní smlouva o nájmu pozemků s TJ Proboštov (je nutno toto usnesení 
revokovat z důvodu nevyvěšení záměru pronájmu)
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 103/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
revokuje
           usnesení 68/011 – nájemní smlouva o nájmu pozemků s TJ Proboštov a pověření 

starostky obce k podpisu smlouvy.

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

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 104/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
neschvaluje

a) smlouvu o užití autorského výtvarného díla – znaku a vlajky obce Proboštov
b) zpětné uhrazení za užívání díla od roku 2002 – 2010 ve výši Kč 20 000,-
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6. Nájemní smlouva o nájmu pozemků s TJ Proboštov
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 105/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje

Nájemní smlouvu o nájmu pozemků p.č. 1154/2, 1154/4, 1154/12 a 1155/2 vše k.ú. 
Proboštov u Teplic za cenu Kč 10,-/1rok.

pověřuje
          starostku k podpisu smlouvy nájemní.

7. Základní škola Proboštov – žádost o schválení rozdělení hospodářského výsledku 
roku 2010.

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 106/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje

Základní  škole Proboštov rozdělení  hospodářského výsledku ve výši  Kč 184 853,67 
následovně:
a) Kč 42 787, 65 za doplňkovou činnost bude ponecháno škole
b) Kč 142 066,02 za hlavní činnost bude vráceno do rozpočtu obce Proboštov.

8. Mateřská škola Pastelka - žádost o schválení rozdělení hospodářského výsledku 
roku 2010.

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 107/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje

Mateřské škole Pastelka rozdělení hospodářského výsledku ve výši Kč 14 385,42 dle 
předloženého návrhu.

9. Dodatek č. 1 pojistné smlouvy č. 899-14270-15 o pojištění odpovědnosti za škodu. 
Předmětem  dodatku  je  náhrada  nemajetkové  újmy.  Pojistné  vyplývající 
z dodatku č. 1 je Kč 5 979,-.

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 108/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 899-14270-15 o pojištění odpovědnosti za škodu. Pojistné 
činí Kč 5 979,-.

pověřuje
            starostku k podpisu dodatku č. 1 smlouvy.

10.  „Stavební úprava garáže hasičů Proboštov“ – výsledek výběrového řízení.
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 109/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje

výsledek výběrového řízení na akci: „Stavební úprava garáže hasičů Proboštov“ – tedy 
nabídku  firmy  Kamil  Krejčí  OK-STAV  s dobou  realizace  2  měsíce  a  s  cenou  Kč 
245 625,- bez DPH.
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11. Smlouva o dílo na akci: „Stavební úprava garáže hasičů Proboštov“.
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 110/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje
Smlouvu o dílo s firmou  Kamil Krejčí OK-STAV na zhotovení díla: „Stavební úprava garáže 
hasičů Proboštov“ za cenu Kč 245 625,- bez DPH a dobou realizace 2 měsíce.
pověřuje
            starostku k podpisu smlouvy.

12. Smlouva č. 10065503 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí 
ČR v rámci operačního programu Životní prostředí pro akci: „Oprava Mateřské 
školy Pastelka“.

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 111/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje

Smlouva č. 10065503 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 
v rámci operačního programu Životní prostředí

pověřuje
            starostku k podpisu smlouvy.

13. Státní fond dopravní infrastruktuy – Protokol o převodu finančních prostředků 
nevyčerpaných v roce 2010 k čerpání do roku 2011 ve výši Kč 3 818 000,-  pro 
akci: „Proboštov – obec bez bariér“, III. etapa.

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 112/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje
             Protokol o převodu finančních prostředků nevyčerpaných v  roce 2010 k čerpání do 

roku 2011 ve výši Kč 3 818 000,- 
pověřuje
            starostku k podpisu protokolu.

14. Smlouva  č.  458/2011  o  poskytnutí  finančních  prostředků  z rozpočtu  Státního 
fondu  dopravní  infrastruktury  na  rok  2011  pro  akci:  „Proboštov  –  obec  bez 
bariér“, III. etapa.

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 113/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje
             Smlouva č. 458/2011 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu 

dopravní infrastruktury na rok 2011
pověřuje
            starostku k podpisu smlouvy č. 458/2011

15. ČEZ  Distribuce,  a.s.  –  Smlouva  o  zřízení  věcného  břemene  číslo  IE  –  12  – 
4001670/VB001  pro  akci:  „Unifikace  22  kV  –  TS  Výtopna  –  R.  Sobědruhy 
(kabelové  vedení  VN),  k jejímuž  zřízení  bylo  vydáno  územní  rozhodnutí  a 
stavební povolení. Cena břemene je Kč 10 920,-.
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Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 114/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje
             Smlouva o zřízení věcného břemene číslo IE – 12 – 4001670/VB001 s ČEZ 

Distribuce a.s. Cena věcného břemene je Kč 10 920,-.
pověřuje
            starostku k podpisu smlouvy č. IE-12-4001670/VB001.

16. T – Mobile Czech Republic a.s. – Smlouva o zřízení věcného břemene pro akci: 
„Optické připojení objektu: „Vrchoslavská 88, Novosedlice“. 

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

Usnesení 115/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje
             Smlouva o zřízení věcného břemene s T-Mobile Czech Republic a.s. Cena břemene je 

Kč 29 211,-.
pověřuje
            starostku k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene.

17. Smlouva  o  pronájmu sálu  Kulturního  domu obce  Proboštov  pro  rok  2011/12 
(pořádání kursů tance pro mládež a dospělé). 

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

Usnesení 116/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje
             Smlouva o pronájmu sálu Kulturního domu obce Proboštov pro rok 2011/12 dle 

zápisu.
pověřuje
            starostku k podpisu smlouvy o pronájmu.

18. Smlouva o vystoupení s Pěveckým sdružením severočeských učitelů Most. 
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 117/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje
             Smlouva o vystoupení za cenu Kč 6 000,-.
pověřuje
            starostku k podpisu smlouvy.

19. Schválení finančního příspěvku do Mikroregion Cínovec pro rok 2011 ve výši Kč 
3,-/1 obyvatel, tedy celkem Kč 7 806,-/rok 2011.

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

Usnesení 118/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje
             finanční příspěvek Mikroregionu Cínovec pro rok 2011 ve výši Kč 7 806,-.

20. Žádost  BOS  HK  a.s.  o  odprodej  části  pozemku  z parcely  p.č.  778/36  k.ú. 
Proboštov u Teplic o rozloze 97,5 m2. Na vědomí

6



21. Žádost HORZ TJ STADION TEPLICE spol. s.r.o. o koupi pozemku p.č. 653/2 
k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 178 m2.

Na vědomí

22. Ranč severní hvězda – Žádost o odkoupení pozemků p.č. 719/1 o výměře 11244 
m2, 719/4 o výměře 15528 m2 a 726 o výměře 844 m2 k.ú. Přítkov.

Na vědomí.

23. Český rybářský svaz, místní organizace Teplice – žádost o pronájem vodní nádrže 
k rybolovným účelům (Proboštovský rybník).

Na vědomí

24. Žádost o pronájem nestavební travnaté plochy pro účely vypásání koňů.
Na vědomí

25. H – FORBES s.r.o.  –  žádost  o  vydání  povolení  pro provoz výherních hracích 
přístrojů na Nám. Svobody 5/6.

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro, 1 se zdržel hlasování (Ing. Ráža)  – 
návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 119/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
neschvaluje
              žádost společnosti H – FORBES s.r.o. o vydání povolení pro provoz výherních 

hracích přístrojů na Nám. Svobody 5/6. 

26. Základní  organizace  Českého  svazu  včelařů,  o.s.  Teplice  –  žádost  o  podporu 
činnosti.

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

Usnesení 120/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje

žádost o podporu činnosti Základní organizace Českého svazu včelařů, o. s. Teplice ve 
výši Kč 3 000,-.

27. Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu – na vědomí

Doplnění programu:

28. Úřad  pro  zastupování  státu  ve  věcech  majetkových  –  Souhlas  s  bezúplatným 
převodem nemovitosti p.p.č.115/3 k.ú. Proboštov u Teplic

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

Usnesení 121/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje

bezúplatný převod nemovitosti p.p.č. 115/3 k.ú. Proboštov u Teplic

29. Úřad pro zastupování  státu  ve věcech majetkových –  Smlouva o bezúplatném 
převodu nemovitosti č. 37/11/4120
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Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 122/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje

   smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č. 37/11/4120 od Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových. 

pověřuje
            starostku k podpisu smlouvy.

30. Různé

31. Diskuze

32. Závěr
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