
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 5. 6. 2012 v 13,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. 

 

Přítomno:  7 členů zastupitelstva obce (viz docházka)  

Omluveni:    2 členové zastupitelstva obce (Ing. Radomír Ráža, paní Lenka Hodačová, Dis) 

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. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných 

činností 

 

7. Informace o výsledcích prodeje majetku obce Proboštov výběrem nejvyšší 

nabídky 

 

8.  Kupní smlouva na pozemky p.č. 422/1 a 423/1 o celkové výměře 1210 m
2
 (Panský 

les) 

 

9. Kupní smlouva na pozemky p.č. 421/3 a 423/5 o celkové výměře 1196 m
2
             

(Panský les) 

 

10. Kupní smlouva na pozemek p.č. 731/57 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 299 m
2
 

(zahrada) 

 

11. Kupní smlouva na pozemek p.č. 731/26 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 381 m
2
 

(zahrada) 

 

12. Kupní smlouva na pozemek p.č. 731/44 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 404 m
2 

(zahrada) 

 

13. Kupní smlouva na pozemek p.č. 23/3 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 146 m
2
 

v ulici Kpt. Jaroše 

 

14. Kupní smlouva na  pozemek p.č. 1332/49 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 17 m
2
 

 



15. Kupní smlouva na pozemek p.č. 648/2 k.ú. Přítkov o výměře 109 m
2
 

 

16. Nájemní smlouva na vodní dílo Jaroslav p.p.č. 1364/1 a 1364/2 o výměře 9074 m
2
 

 

17. Nájemní smlouva Proboštovský rybník 

 

18. Marius Pedersen a.s. - dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí služeb č. 001/2010 

 

19. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku 690/1 k.ú. 

Přítkov 

 

20. Smlouva o smlouvě budoucí kupní na pozemek p.č. 1385/2 o výměře 1275 m
2
 k.ú. 

Proboštov u Teplic 

 

21. Krajský úřad Ústeckého kraje – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 

obce Proboštov za rok 2011 

 

22. Správa železniční a dopravní cesty, statní organizace – prodej pozemků p.č. 

1415/3, 1418/3, 1422 a 1423/1 v k.ú. Proboštov u Teplic 

 

23. Smlouva o provedení stavby na pozemku p.č. 313 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

24. Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené dne 3. 7. 2002 s Telefónica Czech 

Republic, a.s. 

 

25. Smlouva o zřízení věcného břemene číslo IP-12-4002515/VB/P001 na stavbu 

„Proboštov, Přítkov, Tvrzová 407/17, kNN, ZK“ 

 

26. Nájemní smlouva na pozemek p.č. 759/4 k.ú. Přítkov o výměře 3849 m
2
 

 

27. Kompakt spol. s. r. o. – Smlouva o pronájmu reklamní plochy na sociální vůz 

 

28. Žádost o souhlasné stanovisko k začlenění stavby: „Zázemí pro sport u dolní 

stanice lyžařského vleku umístěného na p.p.č. 653 v k.ú. Mikulov v Krušných 

Horách“ 

 

29. Žádost Svazu Maďarů žijících v Českých zemích o finanční dotaci 

 

30. Žádost o prodej pozemku p.č. 932 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

31. Žádost o koupi pozemků p.č. 780/14, 780/15 a 780/2 k.ú. Proboštov o celkové 

výměře 392 m
2
 

 

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

výměře 293 m
2
 

 

33. Žádost o směnu pozemků p.č. 209/1 a 210/1 v k.ú. Proboštov u Teplic 

 

34. Žádost o odkoupení pozemku navazující na parcelu p.č. 782, k.ú. Proboštov 

u Teplic (jedná se o pozemek p.č. 780/14 o výměře 99 m
2
) 



 

35. Žádost o pronájem nebytových prostorů „Beseda“. Na vědomí 

 

36. Základní škola Proboštov – volby do školské rady 

 

37. Různé 

 

38. Diskuze 

 

39. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 

 
1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění  
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 75/012:               Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

         nahrávání 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce 

 

Zapisovatelkou dnešního jednání je paní Lucie Kubínková. 

 

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

 

Usnesení 76/012:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

         návrh programu 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce včetně jeho doplnění. 

 

2. Vypořádání námitek proti předchozímu zápisu 

 

3. Volba návrhové komise 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro, 1 se zdržel – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 77/012:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

 návrhovou komisi ve složení:  Alenka Antošová a Ing. Martin Opacki. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 78/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ověřovatele zápisu:  Milan Černík a Bc. Jana Čermáková. 

 

5.   Kontrola usnesení 

 

6. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných 

činností 

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

 

Usnesení 79/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

            Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných 

činností 

 

 

 

 

 

 



7. Informace o výsledcích prodeje majetku obce Proboštov výběrem nejvyšší nabídky – 

uzavření smluv kupních 

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

 

Usnesení 80/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

            výsledky prodeje majetku obce Proboštov výběrem nejvyšší nabídky. 

 

8. Kupní smlouva na pozemky p.č. 422/1 a 423/1 o celkové výměře 1210 m
2
 (Panský les) 

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

 

Usnesení 81/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

            kupní smlouvu na pozemky p.č. 422/1 a 423/1 k.ú. Proboštov u Teplic o celkové 

výměře 1210 m
2
 za cenu Kč 605.000,-. 

pověřuje 

            starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

9. Kupní smlouva na pozemky p.č. 421/3 a 423/5 o celkové výměře 1196 m
2
 (Panský les) 

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

 

Usnesení 82/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

 kupní smlouvu na pozemky p.č. 421/3 a 423/5 k.ú. Proboštov u Teplic o celkové 

výměře 1196 m
2 

za cenu Kč 598.000,-. 

pověřuje 

           starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

10. Kupní smlouva na pozemek p.č. 731/57 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 299 m
2
 

(zahrada) 

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

 

Usnesení 83/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

      kupní smlouvu na pozemek p.č. 731/57 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 299 m
2
 za 

cenu Kč 23.920,-. 

pověřuje 

      starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

11. Kupní smlouva na pozemek p.č. 731/26 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 381 m
2
 

(zahrada) 

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

 

Usnesení 84/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

kupní smlouvu na pozemek p.č. 731/26 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 381 m
2
 za 

cenu Kč 30.480,-. 

pověřuje 

            starostku obce k podpisu smlouvy. 

 



12. Kupní smlouva na pozemek p.č. 731/44 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 404 m
2
 

(zahrada) 

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

 

Usnesení 85/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

kupní smlouvu na pozemek p.č. 731/44 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 404 m
2
 za 

cenu Kč 56.320,-. 

pověřuje 

            starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

13. Kupní smlouva na pozemek p.č. 23/3 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 146 m
2
 v ulici 

Kpt. Jaroše 

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

 

Usnesení 86/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

kupní smlouvu na pozemek p.č. 23/3 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 146 m
2
 za  

cenu Kč 80,-/1 m
2
. 

pověřuje 

            starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

14. Kupní smlouva na  pozemek p.č. 1332/49 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 17 m
2
 

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

 

Usnesení 87/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

 kupní smlouvu na pozemek p.č. 1332/49 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 17 m
2
 za 

cenu Kč 100,-/1 m
2
. 

pověřuje 

     starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

15. Kupní smlouva na pozemek p.č. 648/2 k.ú. Přítkov o výměře 109 m
2
 

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

 

Usnesení 88/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

      kupní smlouvu na pozemek p.č. 648/2 k.ú. Přítkov o výměře 109 m
2
 za cenu  

      Kč 80,-/1 m
2
. 

pověřuje 

      starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. Smlouva o smlouvě budoucí nájemní na vodní dílo Jaroslav p.p.č. 1364/1 a 1364/2 

o výměře 9074 m
2
 

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

 

Usnesení 89/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

smlouvu o smlouvě budoucí nájemní na pozemek p.č. 1364/1 a 1364/2 k.ú. Proboštov 

u Teplic o výměře 9074 m
2 

- Jaroslav 

pověřuje 

           starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

17. Smlouva o smlouvě budoucí nájemní na vodní dílo Proboštovský rybník p.p.č. 1146 

o výměře 40021m
2
 

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

 

Usnesení 90/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

      smlouvu o smlouvě budoucí nájemní na pozemek p.č. 1146 k.ú. Proboštov u Teplic o 

výměře 40021 m
2 

- Proboštovský rybník 

pověřuje 

           starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

18. Marius Pedersen a.s. - dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí služeb č. 001/2010 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro, 1 se zdržel – návrh usnesení byl přijat. 

 

 Usnesení 91/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí služeb č. 001/2010 

 

19. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

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

 

 Usnesení 92/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 690/1 k.ú. 

Přítkov v majetku obce Proboštov. 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

20. Smlouva o smlouvě budoucí kupní se zřízením věcného břemene na pozemek p.č. 

1385/2 o výměře 1275 m
2
 k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

 Usnesení 93/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o smlouvě budoucí kupní na pozemek p.č. 1385/2 o výměře 1275 m
2
 k.ú. 

Proboštov u Teplic  

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 



21. Krajský úřad Ústeckého kraje – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 

Proboštov za rok 2011 – Na vědomí.  

 

22. Správa železniční a dopravní cesty, statní organizace – prodej pozemků p.č. 1415/3, 

1418/3, 1422 a 1423/1 v k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

 Usnesení 94/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Kupní smlouvu na prodej výše uvedených nemovitostí na částku Kč 55.000,-. 

 

23. Smlouva o provedení stavby na pozemku p.č. 313 k.ú. Proboštov u Teplic 

Odloženo. 

 

24. Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené dne 3. 7. 2002 s Telefónica Czech 

Republic, a.s. 

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

 

 Usnesení 95/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

      Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené dne 3. 7. 2002 s Telefónica Czech Republic,   

      a.s. 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu dodatku. 

 

25. Smlouva o zřízení věcného břemene číslo IP-12-4002515/VB/P001 na stavbu 

„Proboštov, Přítkov, Tvrzová 407/17, kNN, ZK“ 

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

 

 Usnesení 96/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

      Smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IP-12-4002515/VB/P001 na stavbu  

„Proboštov, Přítkov, Tvrzová 407/17, kNN, ZK“ 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

26. Nájemní smlouva na pozemek p.č. 759/4 k.ú. Přítkov o výměře 3849 m
2
 

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

 

 Usnesení 97/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

      Nájemní smlouvu na pozemek p.č. 759/4 k.ú. Přítkov o výměře 3849 m
2
 za cenu Kč 

1,-/1 m
2
, cena celkem Kč 3.849,- 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 

 



27. Kompakt spol. s. r. o. – Smlouva o pronájmu reklamní plochy na sociální vůz 

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

 

 Usnesení 98/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

      Kompakt spol. s. r. o. – Smlouva o pronájmu reklamní plochy na sociální vůz za cenu   

      Kč 22.000,- bez DPH 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

28. Žádost o souhlasné stanovisko k začlenění stavby: „Zázemí pro sport u dolní stanice 

lyžařského vleku umístěného na p.p.č. 653 v k.ú. Mikulov v Krušných Horách“ 

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

 

 Usnesení 99/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

      Žádost o souhlasné stanovisko k začlenění stavby: „Zázemí pro sport u dolní stanice 

      lyžařského vleku umístěného na p.p.č. 653 v k.ú. Mikulov v Krušných Horách“ 

 

29. Žádost Svazu Maďarů žijících v Českých zemích o finanční dotaci 

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

 

 Usnesení 100/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

             finanční příspěvek Svazu Maďarů žijících v Českých zemích ve výši Kč 1.000,- 

 

30. Žádost o prodej pozemku p.č. 932 k.ú. Proboštov u Teplic. Na vědomí. 

 

31. Žádost o koupi pozemků p.č. 780/14, 780/15 a 780/2 k.ú. Proboštov o celkové výměře 

392 m
2
 

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

 

 Usnesení 101/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

             Žádost o koupi pozemků p.č. 780/14, 780/15 a 780/2 k.ú. Proboštov u Teplic o   

             celkové výměře 392 m
2
 

 

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

výměře 293 m
2
 

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

 

 Usnesení 102/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

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

             celkové výměře 293 m
2
 

 

33. Žádost o směnu pozemků p.č. 209/1 a 210/1 v k.ú. Proboštov u Teplic 

 

 



34. Žádost o odkoupení pozemku navazující na parcelu p.č. 782, k.ú. Proboštov u Teplic 

(jedná se o pozemek p.č. 780/14 o výměře 99 m
2
). 

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

 

 Usnesení 103/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

            Žádost o odkoupení pozemku p.č. 780/14 k.ú. Proboštov u Teplic o celkové výměře    

            99 m
2
 

 

35. Žádost o pronájem nebytových prostorů „Beseda“ 

 

V 14:40 h. odešel zastupitel pan MVDr. Pokorný. Celkový počet přítomných: 6 

 

36. Základní škola Proboštov – volby do školské rady 

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

 

 Usnesení 104/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

             paní Dagmar Blažejovskou do školské rady ZŠ Proboštov za obec Proboštov 

 

Doplnění programu: 

 

37. Žádost ZŠ o schválení převedení částky z rezervního fondu školy do investičního 

fondu na nákup varného kotle 

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

 

 Usnesení 105/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

      Žádost ZŠ o schválení převedení částky z rezervního fondu školy do investičního 

fondu na nákup varného kotle ve výši Kč 109.440,- 

 

Starostka obce vyhlásila přestávku od 14:50 do 15:05 hodin pro návrhovou komisi a požádala 

ji o rekapitulaci usnesení. Pan Ing. Opacki přečetl všechna přijatá usnesení.  

 

38. Různé 

 

39. Diskuze 

 

40. Závěr 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

………………………………….                                             ………………………………….                              

        Bc. Jana Čermáková                       Milan Černík 

 

 

…………………………………. 

Zdeňka Chládková 

starostka obce 
 


