
Zápis a usnesení
 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov.

Podle ustanovení § 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, 
svolané na úterý, dne 28. 6. 2011 v 20,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Přítomno: 8 členů zastupitelstva obce (viz docházka) 
Omluveni:   1 člen zastupitelstva obce (paní Alenka Antošová) 
Neomluveni:  0

Program:

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

2. Volba návrhové komise

3. Volba ověřovatelů zápisu

4. Kontrola usnesení

5. Závěrečný účet obce Proboštov za rok 2010

6. Závěrečný účet Mikroregionu Cínovec za rok 2010

7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Cínovec za rok 2010

8. Úřad  pro  zastupování  státu  ve  věcech  majetkových  –  souhlas  s bezúplatným 
převodem nemovitosti č. 73/11/4120 – pozemek p.č. 868/1 k.ú. Proboštov u Teplic

9. Úřad  pro  zastupování  státu  ve  věcech  majetkových  –  smlouva o bezúplatném 
převodu s omezujícími podmínkami č. 73/11/4120 

10. ČEZ  Distribuce,  a.s.  –  Smlouva  o  zřízení  věcného  břemene  číslo  IV-12-
4008934/VB001 pro pozemky p.č. 1413/1 a 1419/18 k.ú. Proboštov u Teplic (Na 
Šindelce)

11. Kupní smlouva (obec je kupující) na pozemky p.č. 665/7 o výměře 62 m2 a p.č. 
869/4 o výměře 152 m2 vše k.ú. Proboštov u Teplic (ulice Přítkovská). Již byla 
uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní

12. Kupní smlouva (obec je kupující) na pozemky p.č. 774/3 a p.č. 956/6 (výměry dle 
GP) vše k.ú. Proboštov u Teplic (ulice Sobědružská). Již byla uzavřena smlouva o 
smlouvě budoucí kupní

13. Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemek p.č. 774/4 (výměra dle GP) k.ú. 
Proboštov u Teplic (ulice Sobědružská).  Již byla uzavřena smlouva o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene

14. EKO-KOM a.s. – Smlouva o výpůjčce
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15. Smlouva o spolupráce mezi obcemi (provoz trati č. 132)

16. Inventarizace  pozemků obce Proboštov určených územním plánem k výstavbě 
rodinných domů a nájemných bytů v nízkopodlažních domech provedená k 30. 6. 
2011

17. Urbanistická studie Přítkov – Výhledy II. – Rozvojové území pro bydlení

18. Žádost o příspěvek na fotbalové soustředění „Přípravky“

19. Žádost  nájemníků  (zahrady  U  Vodárny)  o  koupě  pozemků  p.č.  1205/1  o 
výměrách cca 160 m2, 200 m2 a 290 m2.

20. Žádost  o  odkoupení  zahrady  pozemek  p.č.  731/28  o  výměře  397  m2  k.ú. 
Proboštov u Teplic. Žadatelé mají zahradu v nájmu od 31. 5. 2010

21. Žádost o přidělení pozemku – zahrady

22. Žádost o pronájem zahrady

23. Žádost o prodej stavební parcely

24. Žádost o odkup části pozemku p.č. 1196/1 k.ú. Proboštov u Teplic

25. Žádost o odkup pozemku p.č. 648/2 k.ú. Přítkov za účelem spojení s pozemkem 
p.č. 648/4 v k.ú. Přítkov

26. Žádost o odkup pozemků p.č. 731/82 o výměře 219 m2 a 731/105 o výměře 17 m2 
v ulici Pod Hrází

27. Fousek o.s. – sdružení na ochranu zvířat – žádost o koupi či pronájem pozemku a 
nevyužitých prostor

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 8 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 161/011                zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje

         nahrávání 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce

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

Usnesení 162/011                zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje

         návrh programu 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce včetně jeho doplnění.

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

Usnesení 163/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje

 do návrhové komise byli určeni:  Ing. Martin Opacki a Milan Černík. 

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

Usnesení 164/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje

ověřovatelé zápisu byli určeni:  Lenka Hodačová, DiS., Bc. Jana Čermáková

4. Kontrola usnesení
Usnesením č. 111/09 ze dne 20. 8. 2009. 
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 165/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
revokuje

usnesení č. 111/09 ze dne 20. 8. 2009 – záměr prodeje pozemku p.č. 151/4 k.ú. 
Proboštov u Teplic.

 Žádost o finanční podporu pro oddíl „JUDO Proboštov“. 
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 166/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje

finanční příspěvek oddílu JUDO Proboštov ve výši Kč 5 000,-.

5. Závěrečný účet obce Proboštov za rok 2010. 
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 167/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje
Závěrečný účet obce Proboštov za rok 2010
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6. Závěrečný účet Mikroregionu Cínovec za rok 2010. 
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 168/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje
Závěrečný účet Mikroregionu Cínovec za rok 2010.

7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Cínovec za rok 2010.
Na vědomí.

8. Úřad  pro  zastupování  státu  ve  věcech  majetkových  –  souhlas  s bezúplatným 
převodem nemovitosti č. 73/11/4120 – pozemek p.č. 868/1 k.ú. Proboštov u Teplic.

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

Usnesení 169/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – souhlas s bezúplatným převodem 
nemovitosti č. 73/11/4120 – pozemek p.č. 868/1 k.ú. Proboštov u Teplic

9. Úřad pro  zastupování  státu  ve  věcech  majetkových –  smlouva  o bezúplatném 
převodu s omezujícími podmínkami č. 73/11/4120. 

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

Usnesení 170/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje

Úřad  pro  zastupování  státu  ve  věcech  majetkových  –  smlouvu  o bezúplatném 
převodem  nemovitosti s omezujícími podmínkami č. 73/11/4120 

pověřuje
           starostku obce k podpisu smlouvy.

10. ČEZ  Distribuce,  a.s.  –  Smlouva  o  zřízení  věcného  břemene  číslo  IV-12-
4008934/VB001 pro pozemky p.č. 1413/1 a 1419/18 k.ú. Proboštov u Teplic

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

Usnesení 171/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje

 Smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IV-12-4008934/VB001 za finanční náhradu 
Kč 3 750,-.

pověřuje
starostku obce k podpisu smlouvy.

11. Kupní smlouva (obec je kupující) na pozemky p.č. 665/7 o výměře 62 m2 a p.č. 
869/4 o výměře 152 m2 vše k.ú. Proboštov u Teplic (ulice Přítkovská). 

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

Usnesení 172/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje

Kupní smlouva (obec je kupující) na pozemky p.č. 665/7 o výměře 62 m2 a p.č. 869/4 
o výměře 152 m2 vše k.ú. Proboštov u Teplic za cenu Kč 80,-/1m2

pověřuje
starostku obce k podpisu smlouvy kupní.
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12. Kupní  smlouva  (obec  je  kupující)  na  pozemky  p.č.  774/3  a  956/6  vše  k.ú. 
Proboštov u Teplic. 

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

Usnesení 173/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje
Kupní smlouva (obec je kupující) na pozemky p.č. 774/7 o výměře 38 m2 a p.č. 956/7 o 
výměře 26 m2, vše k.ú. Proboštov u Teplic za cenu Kč 80,-/1m2.
pověřuje
starostku obce k podpisu smlouvy kupní

13. Smlouva  o  zřízení  věcného  břemene  na  pozemek  p.č.  774/4  k.ú  Proboštov  u 
Teplic. 

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

Usnesení 174/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje
Smlouva o zřízení věcného břemene (obec je kupující) na pozemek p.č. 774/4 o výměře 19 
m2 k.ú. Proboštov u Teplic za cenu Kč 200,-.
pověřuje
starostku obce k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene.

14. EKO-KOM a.s. – Smlouva o výpůjčce. 
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 175/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje

EKO-KOM a.s. – Smlouvu o výpůjčce
pověřuje
starostku obce k podpisu smlouvy.

15. Smlouva o spolupráci mezi obcemi (provoz trati č. 132). 
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 176/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje

Smlouvu o spolupráci mezi obcemi – provoz trati č. 132 ve výši Kč 10 000,-.
pověřuje
starostku obce k podpisu smlouvy.

16. Inventarizace  pozemků obce Proboštov určených územním plánem k výstavbě 
rodinných domů a nájemných bytů v nízkopodlažních domech provedená k 30. 6. 
2011. 

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

Usnesení 177/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje

Inventarizaci  pozemků  obce  Proboštov  určených  územním  plánem  k výstavbě 
rodinných domů a nájemných bytů v nízkopodlažních domech provedenou k 
30. 6. 2011.
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17. Urbanistická studie Přítkov – Výhledy II. – Rozvojové území pro bydlení
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 178/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje

po  projednání  předloženého  písemného  materiálu  postup  a  rozsah  projednávání 
urbanistické studie

pověřuje
           starostku a místostarostku obce řízením postupu projednávání urbanistické studie
žádá
           investiční komisi o odbornou spolupráci při plnění tohoto úkolu.

18. Žádost o příspěvek na fotbalové soustředění „Přípravky“. 
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 179/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje/neschvaluje

     Žádost o příspěvek na fotbalové soustředění „Přípravky“

19. Žádost  nájemníků  (zahrady  U  Vodárny)  o  koupě  pozemků  p.č.  1205/1  o 
výměrách cca 160 m2, 200 m2 a 290 m2. 

Odloženo

20. Žádost  o  odkoupení  zahrady  pozemek  p.č.  731/28  o  výměře  397  m2  k.ú. 
Proboštov u Teplic. Žadatelé mají zahradu v nájmu od 31. 5. 2010. 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 5 pro, 3 proti – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 180/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje

Žádost o odkoupení zahrady pozemek p.č. 731/28 o výměře 397 m2 k.ú. Proboštov u 
Teplic za cenu Kč 80,-/1 m2, celkem Kč 31 760,-.

pověřuje
            Starostku obce k podpisu smlouvy kupní.

21. Žádost paní xxx o přidělení pozemku – zahrady. Na vědomí

22. Žádost pana xxx o pronájem zahrady. Na vědomí

23. Žádost manželů xxx o prodej stavební parcely. Na vědomí

24. Žádost o odkup části pozemku p.č. 1196/1 k.ú. Proboštov u Teplic. Na vědomí

25. Žádost o odkup pozemku p.č. 648/2 k.ú. Přítkov za účelem spojení s pozemkem 
p.č. 648/4 v k.ú. Přítkov. Na vědomí

26. Žádost o odkup pozemků p.č. 731/82 o výměře 219 m2 a 731/105 o výměře 17 m2 
v ulici Pod Hrází. 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 5 pro, 3 proti – návrh usnesení byl přijat.
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Usnesení 181/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje

Žádost o odkoupení zahrady -  pozemků p.č. 731/82 o výměře 219 m2 a 731/105 o 
výměře 17 m2 v ulici Pod Hrází k.ú. Proboštov u Teplic za cenu Kč 80,-/1 m2, celkem 
Kč 18 880,-.

pověřuje
            Starostku obce k podpisu smlouvy kupní.

27. Fousek o.s. – sdružení na ochranu zvířat – žádost o koupi či pronájem pozemku a 
nevyužitých prostor. Na vědomí

Doplnění programu:
28. Úřad  pro  zastupování  státu  ve  věcech  majetkových  –  souhlas  s bezúplatným 

převodem nemovitosti bez omezujících podmínek č. 108/10/4120. 
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 182/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje 

 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – souhlas s bezúplatným 
převodem nemovitosti bez omezujících podmínek č. 108/10/4120

29. Úřad pro  zastupování  státu  ve  věcech  majetkových –  smlouva  o bezúplatném 
převodu nemovitosti bez omezujících podmínek č. 108/10/4120. 

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

Usnesení 183/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje 

 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – smlouva o bezúplatném převodu 
nemovitosti bez omezujících podmínek č. 108/10/4120

pověřuje
starostku obce k podpisu smlouvy.

30. Pozemkový fond České republiky.
 Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 184/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje 

 Návrh privatizace ostatních komunikací v působnosti obce Proboštov předložený 
Pozemkovým fondem ČR pod č.j. 321296/11/108.

31. Záměr prodeje bytové jednotky č. 422/3 v 2 NP, U Vodárny 422, Proboštov. 
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 185/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje

                      Záměr prodeje bytové jednotky č. 422/3, adresou U Vodárny 422, Proboštov za  
minimální částku ve výši Kč 309 920,-

32. Různé 
33. Diskuze
34. Závěr
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