
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 17. 7. 2012 v 13,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. 

 

Přítomno:  8 členů zastupitelstva obce (viz docházka)  

Omluveni:    0 členové zastupitelstva obce  

Neomluveni:  1 (paní Hodačová Dis.) 

 

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. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením 

stavby s RWE GasNet. s. r. o. (NTL plynovod a přípojky na pozemku p.č. 1043/1 

k.ú. Proboštov u Teplic) 

 

7. Různé 

 

8. Diskuze 

 

9. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 

 
1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění  
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 125/012:               Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

         nahrávání 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce 

 

Zapisovatelkou dnešního jednání byla určena paní Lucie Kubínková. 

 

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

 

Usnesení 126/012:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

 

2. Vypořádání námitek proti předchozímu zápisu 

 

3. Volba návrhové komise 

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

 

Usnesení 127/012:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

 návrhovou komisi ve složení: Bc. Jana Čermáková a Ing. Martin Opacki. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 128/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ověřovatele zápisu:  Petr Krásný a Milan Černík. 

 

5.   Kontrola usnesení 

 

6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 

s RWE GasNet. s. r. o. (NTL plynovod a přípojky na pozemku p.č. 1043/1 k.ú. 

Proboštov u Teplic) 

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

 

Usnesení 129/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

            Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby 

s RWE GasNet. s. r. o. 

pověřuje 

  starostku obce k podpisu smlouvy 

pověřuje 

      vedení obce k jednání se zástupci ČEZ a.s. o možné koordinaci stavby. 

 

 



Doplnění programu: 

 

7. Memorandum o spolupráci obcí ležících při trati č. 132 (tzv. Kozí dráha) 

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

 

Usnesení 130/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

            „Memorandum o spolupráci obcí ležících při trati č. 132 - Oldřichov u Duchcova - 

Děčín“ 

 

8. Darovací smlouva k darům Ústeckého kraje 

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

 

Usnesení 131/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

            Darovací smlouvu k darům Ústeckého kraje 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

9. Kupní smlouva na pozemek p.č. 1196/41, k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 859 m
2
 

(odděleno z p.p.č. 1196/1, GP: 1323-86/2012) s věcným břemenem 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro, 1 se zdržel – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 132/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

            Kupní smlouvu na pozemek p.č. 1196/41, k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 859 m
2
   

            (odděleno z p.p.č. 1196/1, GP: 1323-86/2012) s věcným břemenem za cenu  

            Kč 80,-/1 m
2
 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

10. Různé 

 

11. Diskuze 

 

12. Závěr 

 

 


