
Zápis a usnesení
 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov.

Podle ustanovení § 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, 
svolané na úterý, dne 26. 4. 2011 v 20,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Přítomno: 6 členů zastupitelstva obce (viz docházka) 
Omluveni: 3 členové zastupitelstva obce (Ing. Radomír Ráža, MVDr. Zbyněk Pokorný, 

Petr Krásný)
Neomluveni:  0

Program:

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

2. Volba návrhové komise

3. Volba ověřovatelů zápisu

4. Kontrola usnesení

5. Výběrové řízení „Stavební úprava garáže hasičů Proboštov“

6. Rozpočtové opatření č. 2

7. Návrh rozpočtu Mikroregionu Cínovec na rok 2011

8. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: „Rekonstrukce MŠ 
Pastelka“ s firmou Teplotechna-Prima.

9. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věčného 
břemene číslo IP-12-4002515/VBP001. Cena břemene je Kč 3 200,-

10. ČEZ  Distribuce,  a.s.  –  Smlouva  o  zřízení  věčného  břemene  číslo  IV-12-
4004867/001. Cena břemene je Kč 3 200,-. Finanční náhrada je Kč 4 500,-

11. Dohoda o  partnerství  s městem Dubí  pro projekt:  „Dům porcelánu s modrou 
krví“

12. Žádost o bezplatný pronájem sálu v kulturním domě Proboštov

13. TJ Proboštov – oddíl tenisu – žádost o poskytnutí dotace ve výši Kč 20 000,- na 
vybudování tenisového kurtu pro minitenis

14. Svaz Maďarů žijících v Českých zemích, organizační jednotka Teplice – žádost o 
poskytnutí finanční dotace

15. Žádost MŠ Pastelka o povolení výjimky z počtu dětí pro školní rok 2011/2012



16. Odkup pozemku p.č. 328/2 o výměře 88 m2 (chodník v ulici Dělnická)

17. Žádost o odprodej pozemku p.č. 580/2 k.ú. Přítkov o výměře 1866 m2

18. Žádost o odprodej pozemku p.č. 1373/1 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 3535 m2

19. Žádost o prodej pozemku p.č. 731/40 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 399 m2 

20. Výpověď z pronájmu pozemku p.č. 731/56 o výměře 307 m2 

21. Žádost o pronájem předzahrádky u bytové jednotky č. 18, adresou U Parku 529

22. Žádost o pronájem zahrady

23. Ukončení členství ve svazku obcí Euroregionu Labe

24. Ukončení členství ve Svazu měst a obcí České republiky

25. Různé

26. Diskuze

27. Závěr

Průběh zasedání zastupitelstva obce:



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

Usnesení 123/011                zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje

         návrh programu 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce včetně jeho doplnění.

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

Usnesení 124/011                zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje

         nahrávání 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce

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

Usnesení 125/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje

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

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

Usnesení 126/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje

ověřovatelé zápisu byli určeni:  Alenka Antošová, Bc. Jana Čermáková
 

4. Kontrola usnesení
 Usnesení 110/011- 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. Pan Krejčí, jako výherce výše uvedené zakázky, se z časových důvodů 
omluvil a zakázku odmítl realizovat. 

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

Usnesení 127/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
revokuje

Usnesení 110/011- 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.

5. Výběrové řízení „Stavební úprava garáže hasičů Proboštov“.
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro – návrh usnesení byl přijat.
Usnesení 128/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje

  Smlouvu o dílo se společností AMPRO stavební spol. s.r.o. na částku Kč 274 397,-  a 
dobou realizace 73 dní.

pověřuje
           Starostku obce k podpisu smlouvy o dílo po uplynutí zákonných lhůt a dořešení 

námitek jednoho z uchazečů (firmy Naturtep).  
6. Rozpočtové opatření č. 2/2011  



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

Usnesení 129/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje
            Rozpočtové opatření č. 2/2011.

7. Návrh rozpočtu Mikroregionu Cínovec na rok 2011. 
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 130/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje
            návrh rozpočtu Mikroregionu Cínovec na rok 2011.
            

8. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: „Rekonstrukce MŠ 
Pastelka“ s firmou Teplotechna-Prima. 

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

Usnesení 131/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje
            dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (viz zápis)
pověřuje
            starostku obce k podpisu dodatku č. 2 ke smlouvě.

9. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věčného 
břemene číslo IP-12-4002515/VBP001. Cena břemene je Kč 3 200,-. 

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

Usnesení 132/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje
            Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IP-12-

4002515/VBP001
pověřuje
            starostku obce k podpisu smlouvy.

10. ČEZ  Distribuce,  a.s.  –  Smlouva  o  zřízení  věčného  břemene  číslo  IV-12-
4004867/001. Cena břemene je Kč 3 200,-. Finanční náhrada je Kč 4 500,-

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

Usnesení 133/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje
            Smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IV-12-4004867/001
pověřuje
            starostku obce k podpisu smlouvy.

11. Dohoda  o  partnerství  s městem Dubí  pro  projekt:  „Dům porcelánu  s modrou 
krví“. 

Staženo z jednání.

12. Žádost o bezplatný pronájem sálu v kulturním domě Proboštov. 



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

Usnesení 134/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
neschvaluje
  Žádost o bezplatný pronájem sálu v kulturním domě Proboštov.

13. TJ Proboštov – oddíl tenisu – žádost o poskytnutí dotace ve výši Kč 20 000,- na 
vybudování tenisového kurtu pro minitenis. 

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

Usnesení 135/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje

     Žádost o poskytnutí dotace ve výši Kč 20 000,- pro tenisový oddíl TJ Proboštov.

14. Svaz Maďarů žijících v Českých zemích, organizační jednotka Teplice – žádost o 
poskytnutí finanční dotace. 

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

Usnesení 136/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje

finanční dotaci pro rok 2011 ve výši Kč 1 000,- pro Svaz Maďarů žijících v Českých 
zeních, organizační jednotka Teplice.

15. Žádost MŠ Pastelka o povolení výjimky z počtu dětí pro školní rok 2011/2012.
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 137/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje
            Žádost MŠ Pastelka o povolení výjimky z počtu dětí pro školní rok 2011/2012.

16. Odkup pozemku p.č. 328/2 o výměře 88 m2 (chodník v ulici Dělnická). 
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 138/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje
            Koupi pozemku p.č. 328/2 o výměře 88 m2 do majetku obce Proboštov za cenu 

Kč 80,-/1 m2.

17. Žádost o odprodej pozemku p.č. 580/2 k.ú. Přítkov o výměře 1866 m2. 
Na vědomí

18. Žádost o odprodej pozemku p.č. 1373/1 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 3535 
m2. 

Na vědomí

19. Žádost o prodej pozemku p.č. 731/40 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 399 m2 
(zahrada Pod Hrází). 

Přeloženo do dalšího jednání. 



20. Výpověď  z pronájmu  pozemku  p.č.  731/56  o  výměře  307  m2  (zahrada  Pod 
Hrází). 

Na vědomí

21. Žádost o pronájem předzahrádky u bytové jednotky č. 18, adresou U Parku 529.
Na vědomí

22. Žádost o pronájem zahrady. 
Na vědomí

23. Ukončení členství ve svazku obcí Euroregionu Labe. 
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 140/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
odkládá
            bod 23 do dalšího jednání zastupitelstva obce.

24. Ukončení členství ve Svazu měst a obcí České republiky. 
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 141/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
odkládá
            bod 24 do dalšího jednání zastupitelstva obce.

Doplnění programu:

25. Smlouva o poskytování právních služeb
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 142/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
neschvaluje a odkládá
            Smlouvu o poskytování právních služeb.

26. Strategický plán rozvoje 2011 – 2014
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 143/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje
            Strategický plán rozvoje 2011 - 2014.

27. Různé

28. Diskuze

29. Závěr


