
Zápis a usnesení
 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov.

Podle ustanovení § 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, 
svolané na úterý, dne 14. 6. 2011 v 20,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu.

Přítomno: 9 členů zastupitelstva obce (viz docházka) 
Omluveni:   0 členové 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. Úřad  pro  zastupování  státu  ve  věcech  majetkových  -  schválení  bezúplatného 
převodu nemovitosti č. 49/11/4120

6. Úřad pro zastupování  státu ve věcech majetkových – smlouva o bezúplatném 
převodu nemovitosti č. 49/11/4120

7. Úřad  pro  zastupování  státu  ve  věcech  majetkových  -  schválení  bezúplatného 
převodu nemovitosti č. 58/11/4120

8. Úřad pro zastupování  státu ve věcech majetkových – smlouva o bezúplatném 
převodu nemovitosti č. 58/11/4120

9. EKO-KOM, a.s. – Smlouva o výpůjčce odpadových nádob č. OS2011 200 00237

10. Výzva  k podání  nabídky  na  veřejnou  stavební  zakázku  malého  rozsahu  – 
Rekonstrukce sportovního hřiště u ZŠ Proboštov v Krátké ulici

11. Schválení  5  firem pro  obeslání  výzvy  k podání  nabídky  na  veřejnou  stavební 
zakázku  malého  rozsahu  –  Rekonstrukce  sportovního  hřiště  u  ZŠ  Proboštov 
v Krátké ulici

12. Monitoring pohybu hladin a zajištění přenosu dat a informací – Protipovodňová 
opatření na drobných vodních tocích – II. etapa (spolufinancování projektu na 
základě Smlouvy o finanční spoluúčasti v rámci projektu)

13. Žádost společnosti HORH TJ STADION Teplice spol. s.r.o. o projednání vydání 
rozhodnutí k oddělení části pozemku p.č. 648/2 o výměře 77 m2 v majetku obce a 
následné  sloučení  této  části  s částí  pozemku p.č.  1397/10  o  výměře  68  m2 ve 
správě PF ČR a s částí pozemku p.č. 643/8 o výměře 18 m2 v majetku Povodí 
Ohře, s.p.. To vše sloučit do pozemku p.č. 646.
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14. Žádost o směnu pozemků p.č. 1033/6 a 1033/2 k.ú. Proboštov u Teplic

15. Žádost o prodej pozemků p.č. 151/4 a p.č. 151/5 k.ú. Proboštov u Teplic

16. Žádost o prodej pozemku p.č. 731/39 o výměře 399 m2 (zahrada v nájmu)

17. Žádost o pronájem zahrady v lokalitě Březový Háj

18. Žádost o pronájem zahrady p.č. 421/1 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 1080 m2

19. Žádost o pronájem pozemku za účelem zřízení zahrady Pod Hrází

20. Žádost o pronájem pozemku za účelem zřízení zahrady Pod Hrází

21. Žádost o pronájem či koupi zahrady.

22. Žádost o koupi pozemku p.č. 1332/49 k.ú. Proboštov u Teplic

23. Žádost o pronájem rybníku v obci Proboštov

24. LTC Panorama Teplice – žádost o finanční příspěvek

25. Žádost o finanční podporu pro oddíl JUDA Proboštov

26. Různé

- Informace starostky obce a zodpovězení dotazů z minulého veřejného zasedání

27. Diskuze

28. Závěr
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Průběh zasedání zastupitelstva obce:
        1.    Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění     
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 144/011                zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje

         návrh programu 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce včetně jeho doplnění.

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 145/011                zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje

         nahrávání 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce

       2. Volba návrhové komise
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 146/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje

 do návrhové komise byli určeni:  MVDr. Zbyněk Pokorný, Petr Krásný 

3. Volba ověřovatelů zápisu  
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 147/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje

ověřovatelé zápisu byli určeni:  Ing. Martin Opacki a Ing. Radomír Ráža

4. Kontrola usnesení
Usnesení 139/011 - Žádost o prodej pozemku p.č. 731/40 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 
399 m2 (zahrada Pod Hrází). 
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 1 se zdržel– návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 148/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje

 prodej pozemku p.č. 731/40 o výměře 399 m2 k.ú. Proboštov u Teplic paní Aleně 
Bártové.

pověřuje
            starostku obce k podpisu smlouvy.

Dořešení odkupu pozemku p.č. 1386/58 o výměře 9 m2 – chodník v ulici Přítkovská. 
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 149/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje
            Kupní smlouvu na pozemek p.č. 1386/58 o výměře 9 m2 za cenu Kč 80,-/1m2
pověřuje
             Starostku obce k podpisu smlouvy kupní
schvaluje
             Vyplacení částky Kč 1980,- manželům Kýhosovým jako bezdůvodné obohacení.
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5. Úřad  pro  zastupování  státu  ve  věcech  majetkových  -  schválení  bezúplatného 
převodu nemovitosti č. 49/11/4120. 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 150/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - schválení bezúplatného převodu 
nemovitosti č. 49/11/4120

6. Úřad pro zastupování  státu ve věcech majetkových – smlouva o  bezúplatném 
převodu nemovitosti č. 49/11/4120. 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 151/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – smlouvu o bezúplatném převodu 
nemovitosti č. 49/11/4120
pověřuje
            starostku k podpisu smlouvy.

7. Úřad  pro  zastupování  státu  ve  věcech  majetkových  -  schválení  bezúplatného 
převodu nemovitosti č. 58/11/4120. 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 152/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – souhlas s bezúplatným převodem 
nemovitosti č. 58/11/4120

8. Úřad pro zastupování  státu ve věcech majetkových – smlouva o  bezúplatném 
převodu nemovitosti č. 58/11/4120. 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 153/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – smlouvu o bezúplatném převodu 
nemovitosti č. 58/11/4120
pověřuje
 starostku k podpisu smlouvy.

9. EKO-KOM, a.s. – Smlouva o výpůjčce odpadových nádob č. OS2011 200 00237.
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 154/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje
Smlouvu o výpůjčce
pověřuje
            starostku k podpisu smlouvy.
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10. Výzva  k podání  nabídky  na  veřejnou  stavební  zakázku  malého  rozsahu  – 
Rekonstrukce sportovního hřiště u ZŠ Proboštov v Krátké ulici. 

Body 10 a 11 staženy z programu.

11. Schválení  5  firem pro  obeslání  výzvy  k podání  nabídky  na  veřejnou  stavební 
zakázku  malého  rozsahu  –  Rekonstrukce  sportovního  hřiště  u  ZŠ  Proboštov 
v Krátké ulici. Staženo z programu jednání.

12. Monitoring pohybu hladin a zajištění přenosu dat a informací – Protipovodňová 
opatření na drobných vodních tocích – II. etapa (spolufinancování projektu na 
základě Smlouvy o finanční spoluúčasti v rámci projektu). 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 155/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
bere na vědomí
           informace o realizaci projektu SESO „Monitoring pohybu hladin a zajištění přenosu 

dat a informací – Protipovodňová opatření na drobných vodních tocích – II. etapa“ dle 
důvodové zprávy

neschvaluje
spolufinancování realizace projektu (v kapitole aktualizace povodňového plánu obce 
Proboštov) ve výši 10 % celkových nákladů, tj. Kč 4 200,-

neschvaluje
            Smlouvu o finanční spoluúčasti.

13. Žádost společnosti HORH TJ STADION Teplice spol. s.r.o. o projednání vydání 
rozhodnutí k oddělení části pozemku p.č. 648/2 o výměře 77 m2 v majetku obce a 
následné  sloučení  této  části  s částí  pozemku p.č.  1397/10  o  výměře  68  m2 ve 
správě PF ČR a s částí pozemku p.č. 643/8 o výměře 18 m2 v majetku Povodí 
Ohře, s.p.. To vše sloučit do pozemku p.č. 646. 

Staženo z programu jednání.

14. Žádost o směnu pozemků p.č. 1033/6 a 1033/2 k.ú. Proboštov u Teplic. 
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 156/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
neschvaluje
           Žádost o směnu pozemků p.č. 1033/6 a 1033/2.

15. Žádost o prodej pozemků p.č. 151/4 a p.č. 151/5 k.ú. Proboštov u Teplic. 
Na vědomí

16. Žádost o prodej pozemku p.č. 731/39 o výměře 399 m2 (zahrada v nájmu).
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 1 se zdržel (Ing. Ráža)  – návrh usnesení 

byl přijat.

Usnesení 157/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje
           Žádost o prodej pozemku p.č. 731/39 manželům xxx.

17. Žádost č.j. 1001 o pronájem zahrady v lokalitě Březový Háj. Na vědomí.
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18. Žádost č.j. 1038 o pronájem zahrady p.č. 421/1 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 
1080 m2. 

Na vědomí

19. Žádost č.j. 1033 o pronájem pozemku za účelem zřízení zahrady Pod Hrází. 
Na vědomí

20. Žádost č.j. 1064 o pronájem pozemku za účelem zřízení zahrady Pod Hrází. 
Na vědomí

21. Žádost č.j. 1053 o pronájem či koupi zahrady. 
Na vědomí

22. Žádost o koupi pozemku p.č. 1332/49 k.ú. Proboštov u Teplic. 
Na vědomí

23. Žádost o pronájem rybníku v obci Proboštov. 
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 158/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
neschvaluje
           žádost o pronájem rybníku v obci Proboštov.

24. LTC Panorama Teplice – žádost o finanční příspěvek. 
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 159/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje
           žádost o finanční příspěvek LTC Panorama Teplice ve výši Kč 2 000,-.

25. Žádost o finanční podporu pro oddíl „JUDO Proboštov“. 
Bod odložen.

26. Rozpočtové opatření č. 3/2011.
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro – návrh usnesení byl přijat.

Usnesení 160/011: Zastupitelstvo obce Proboštov
schvaluje
           rozpočtové opatření č. 3/2011.

27. Různé

28. Diskuze

29. Závěr
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