
Zápis a usnesení 

 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

Podle ustanovení § 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, 

svolané na úterý, dne 31. 1. 2012 v 13,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. 

 

Přítomno:  7 členů zastupitelstva obce (viz docházka)  

Omluveni:    2 členové zastupitelstva obce (paní Lenka Hodačová DiS., pan Ing. Martin 

Opacki) 

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. 1/2012, kterou se zrušuje OZV č. 8/2010, o místním 

poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní 

zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu 

 

7. Pravidla pro prodej nemovitého majetku obce Proboštov výběrem nejvyšší 

nabídky  

 

8. Seznam nemovitostí pro zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku dle 

Pravidel pro prodej nemovitého majetku obce Proboštov výběrem nejvyšší 

nabídky  

 

9. Jednostranné zvýšení nájemného v nájemních bytech v majetku obce Proboštov 

 

10. Pravidla pro pronajímání bytů v majetku obce Proboštov 

 

11. Směnná smlouva – směna pozemků p.č. 1419/83 a 1419/84 za p.č. 1418/2 a 1021/4 

vše k.ú. Proboštov u Teplic. 

 

12. Kupní smlouva na vodní nádrž na pozemku p.č. 702 k.ú. Přítkov za cenu Kč 

19 450,- včetně DPH 

 

13. Kupní smlouva (obec je kupující) na pozemek p.č. 1385/2 o výměře 1275 m
2
 k.ú. 

Proboštov u Teplic 

 



14. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-

4010326/VBP001 s ČEZ Distribuce, a. s. 

 

15. Smlouva o zřízení věcného břemene s T-Mobile Czech Republic a. s. 

 

16. Smlouva o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému EKOLAMP 

 

17. Darovací smlouva na pozemek p.č. 210/6 o výměře 49 m
2 

(ulice U Parku) 

 

18. Dohoda o poskytnutí senior slevy s Domem kultury Teplice 

 

19. Pozemkový fond ČR – bezúplatný převod pozemku p.č. 1322 o výměře 1472 m
2
 

k.ú. Proboštov u Teplic 

 

20. Žádost Domova důchodců Dubí o finanční příspěvek na rok 2012 

 

21. Žádost o koupi stavební parcely p.č. 630/1 k.ú. Proboštov u Teplic za účelem 

výstavby 2 rodinných domů 

 

22. Žádost o koupi pozemku v lokalitě Přítkov 

 

23. ASEKOL – odměna za sběr elektrozařízení. Na vědomí 

 

24. Výroční zpráva Českého svazu žen v Proboštově za rok 2011. Na vědomí 

 

25. Různé 

 

26. Diskuze 

 

27. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 

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

 

Usnesení 1/012:               Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

         nahrávání 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce 

 

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

 

Usnesení 2/012:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

          návrh programu 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce včetně návrhu na odložení    

          dvou bodů 

 

2. Vypořádání námitek proti předchozímu zápisu 

 

3. Volba návrhové komise 

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

 

     Usnesení 3/012:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

 návrhovou komisi ve složení:  Bc. Jana Čermáková a Milan Černík 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

    Usnesení 4/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ověřovatele zápisu:  Petr Krásný a Ing. Radomír Ráža 

 

5.   Kontrola usnesení 

 

6. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se zrušuje OZV č. 8/2010, o místním 

poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení 

povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu 

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

 

 Usnesení 5/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, kterou se zrušuje OZV č. 8/2010, o místním 

poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení 

povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu 

 

 

 

 

 

 



7. Pravidla pro prodej nemovitého majetku obce Proboštov výběrem nejvyšší nabídky 

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

 

 Usnesení 6/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Pravidla pro prodej nemovitého majetku obce Proboštov výběrem nejvyšší nabídky  

 

8. Seznam nemovitostí pro zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku dle Pravidel 

pro prodej nemovitého majetku obce Proboštov výběrem nejvyšší nabídky 

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

 

 Usnesení 7/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Seznam nemovitostí pro zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku dle Pravidel 

pro prodej nemovitého majetku obce Proboštov výběrem nejvyšší nabídky  

 

9. Jednostranné zvýšení nájemného v nájemních bytech v majetku obce Proboštov 

Odloženo 

 

10. Pravidla pro pronajímání bytů v majetku obce Proboštov 

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

 

 Usnesení 8/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku obce Proboštov 

 

11. Směnná smlouva – směna pozemků p.č. 1419/83 a 1419/84 za p.č. 1418/2 a 1021/4 vše 

k.ú. Proboštov u Teplic. 

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

 

 Usnesení 9/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Směnnou smlouvu pozemků p.č. 1419/83 a 1419/84 za p.č. 1418/2 a 1021/4 vše k.ú.  

Proboštov u Teplic s doplatkem Kč 13 920,- ve prospěch obce. 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

12. Kupní smlouva na vodní nádrž na pozemku p.č. 702 k.ú. Přítkov za cenu Kč 19 450,- 

včetně DPH. 

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

 

 Usnesení 10/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouva na vodní nádrž na pozemku p.č. 702 o ploše 81 m
2
 k.ú. Přítkov za cenu 

Kč 19 450,- včetně DPH  

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

13. Kupní smlouva (obec je kupující) na pozemek p.č. 1385/2 o výměře 1275 m
2
 k.ú. 

Proboštov u Teplic 



Odloženo 

 

14. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-

4010326/VBP001 s ČEZ Distribuce, a. s. 

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

 

 Usnesení 11/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-

4010326/VBP001 s ČEZ Distribuce, a. s. 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

15. Smlouva o zřízení věcného břemene s T-Mobile Czech Republic a. s. 

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

 

 Usnesení 12/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o zřízení věcného břemene s T-Mobile Czech Republic a. s. 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

16. Smlouva o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému EKOLAMP 

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

 

 Usnesení 13/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému EKOLAMP  

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

17. Darovací smlouva na pozemek p.č. 210/6 o výměře 49 m
2
 (ulice U Parku) 

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

 

 Usnesení 14/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Darovací smlouvu na pozemek p.č. 210/6 o výměře 49 m
2 

k.ú. Proboštov u Teplic 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

18. Dohoda o poskytnutí senior slevy s Domem kultury Teplice 

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

 

 Usnesení 15/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Dohodu o poskytnutí senior slevy pro rok 2012 s Domem kultury Teplice 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 



19. Pozemkový fond ČR – bezúplatný převod pozemku p.č. 1322 o výměře 1472 m
2
 k.ú. 

Proboštov u Teplic 

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

 

 Usnesení 16/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

bezúplatný převod od PF ČR pozemku p.č. 1322 o výměře 1472 m
2
, k.ú. Proboštov 

u Teplic dle § 5 zákona č. 95/1999 Sb., v platném znění 

 

20. Žádost Domova důchodců Dubí o finanční příspěvek na rok 2012 

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

 

 Usnesení 17/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

žádost Domova důchodců Dubí o finanční příspěvek na rok 2012 ve výši Kč 6 000,-. 

 

21. Žádost o koupi stavební parcely p.č. 630/1 k.ú. Proboštov u Teplic za účelem 

výstavby 2 rodinných domů. Na vědomí.  

 

22. Žádost o koupi pozemku v lokalitě Přítkov. Na vědomí 

 

23. ASEKOL – odměna za sběr elektrozařízení. Na vědomí 

 

24. Výroční zpráva Českého svazu žen v Proboštově za rok 2011. Na vědomí 

 

25. Různé 

 

26. Diskuze 

 

27. Závěr 


