
Zápis a usnesení 

 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

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

svolané na úterý, dne 26. 6. 2012 v 13,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. 

 

Přítomno:  9 členů zastupitelstva obce (viz docházka)  

Omluveni:    0 členové zastupitelstva obce  

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. Závěrečný účet obce Proboštov 

 

7. Rozpočtové opatření č. 2/2012 

 

8. Dodatek č. 1 k Pravidlům (směrnice) pro zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu  

 

9. Schválení výsledků výběrového řízení na akci: „Oprava výtluk na místních 

komunikacích v obci Proboštov v roce 2012“ 

 

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

 

11. Nájemní smlouva Proboštovský rybník p.p.č. 1146 o výměře 40021m
2
 

 

12. Pronájem restaurace Beseda 

 

13. Žádost o koupi či nájem pozemku p.č. 731/10 k.ú. Proboštov u Teplic (zahrada) 

 

14. Žádost o koupi pozemků p.č. 1419/49 a 1419/51 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

15. Žádost o prodej pozemků p.č. 62, 1319, 1317/3 k.ú. Proboštov u Teplic dle 

vyvěšeného záměru obce 

 

16. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 21/1 k.ú. Proboštov u Teplic 

 



17. Žádost o prodej pozemků p.č. 30/1 a 30/4 k.ú. Proboštov u Teplic dle vyvěšeného 

záměru obce 

 

18. Žádost o prodej pozemků p.č. 30/1 a 30/4 k.ú. Proboštov u Teplic dle vyvěšeného 

záměru obce, žádost o určení splátek 

 

19. Žádost o povolení umístění pojízdného stánku na pozemku p.č. 1147/1 k.ú. 

Proboštov u Teplic 

 

20. Akceptování žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu 

Životní prostředí (Oprava Základní školy Proboštov) 

 

21. Ministerstvo financí ČR – informační dopis o rozpočtovém určení daní 

 

22. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., Klub RADOST – 

žádost o finanční příspěvek 

 

23. Různé 

 

24. Diskuze 

 

25. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 

 
1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění  
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 106/012:               Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

         nahrávání 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce 

 

Zapisovatelkou jednání byla určena paní Lucie Kubínková. 

 

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

 

Usnesení 107/012:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

         návrh programu 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov včetně jeho 

doplnění. 

 

2. Vypořádání námitek proti předchozímu zápisu 

 

3. Volba návrhové komise 

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

 

Usnesení 108/012:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

 návrhovou komisi ve složení: Lenka Hodačová, DiS. a Petr Krásný 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 109/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ověřovatele zápisu:  MVDr. Zbyněk Pokorný a Ing. Radomír Ráža. 

 

5.   Kontrola usnesení 

 

6. Závěrečný účet obce Proboštov 

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

 

Usnesení 110/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2011 včetně zprávy 

o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 bez výhrad. 

 

7. Rozpočtové opatření č. 2/2012 

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

 

Usnesení 111/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 2/2012. 



8. Dodatek č. 1 k Pravidlům (směrnice) pro zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu  

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

 

Usnesení 112/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

    Dodatek č. 1 k Pravidlům (směrnice) pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  

 

9. Schválení výsledků výběrového řízení na akci: „Oprava výtluk na místních 

komunikacích v obci Proboštov v roce 2012“ 

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

 

Usnesení 113/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

    výsledky výběrového řízení na akci: „Oprava výtluk na místních komunikacích v obci 

Proboštov v roce 2012“ (Protokol o otevírání obálek a hodnocení nabídek) 

v následujícím pořadí: 

1. Marius Pedersen a.s. 

2. HORIZONT komunikace s.r.o. 

3. AM FEST s.r.o. 

 

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

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 1 se zdržel – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 114/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

cenu ve výši Kč 4.537,-/1 rok. 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

11. Nájemní smlouva Proboštovský rybník p.p.č. 1146 o výměře 40021 m
2
 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 1 se zdržel – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 115/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Nájemní smlouvu na vodní dílo Proboštovský rybník p.p.č. 1146 o výměře 40021 m
2
 

za cenu ve výši Kč 20.000,-/1 rok. 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

12. Pronájem restaurace Beseda 

Na vědomí 

 

 

 

 

 

 

 



13. Žádost o koupi či nájem části pozemku p.č. 731/10 k.ú. Proboštov u Teplic (zahrada) 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 5 pro, 3 proti, 1 se zdržel – návrh usnesení byl 

přijat. 

 

Usnesení 116/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr pronájmu části pozemku p.č. 731/10 k.ú. Proboštov u Teplic za cenu Kč 5,-

/1 m
2
. 

 

14. Žádost o koupi pozemků p.č. 1419/49 a 1419/51 k.ú. Proboštov u Teplic 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 1 se zdržel – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 117/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

záměr prodeje pozemků p.č. 1419/49 a 1419/51 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

15. Žádost o prodej pozemků p.č. 62, 1319, 1317/3 k.ú. Proboštov u Teplic dle 

vyvěšeného záměru obce – kupní smlouva 

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

 

Usnesení 118/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu na pozemky p.č. 62, 1319 a 1317/3 vše k.ú. Proboštov u Teplic za 

cenu Kč 80,-/1 m
2
. 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

16. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 1317/1 k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 119/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr prodeje pozemku p.č. 1317/1 k.ú. Proboštov u Teplic po vypracování 

oddělovacího geometrického plánu 

 

17. Žádost o prodej pozemků p.č. 30/1 a 30/4 k.ú. Proboštov u Teplic dle vyvěšeného 

záměru obce 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 1 se zdržel – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 120/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Kupní smlouvu na pozemky p.č. 30/1 a 30/4 vše k.ú. Proboštov u Teplic za cenu Kč 

85,-/1 m
2
. 

 

 

 

 

 

 



18. Žádost o prodej pozemků p.č. 30/1 a 30/4 k.ú. Proboštov u Teplic dle vyvěšeného 

záměru obce, žádost o určení splátek 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 1 se zdržel – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 121/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu na pozemky p.č. 30/1 a 30/4 vše k.ú. Proboštov u Teplic za cenu Kč 

80,-/1 m
2
. 

schvaluje 

 uhrazení celé částky do 30. 11. 2012 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy po uhrazení celé částky. 

 

19. Žádost o povolení umístění pojízdného stánku na pozemku p.č. 1147/1 k.ú. 

Proboštov u Teplic 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 1 se zdržel – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 122/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Žádost o povolení umístění pojízdného stánku na pozemku p.č. 1147/1 k.ú. Proboštov 

u Teplic. 

 

20. Akceptování žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní 

prostředí (Oprava Základní školy Proboštov).  

Starostka uvedla, že žádost obce Proboštov byla akceptována, dostala evidenční číslo. Na 

vědomí 

 

21. Ministerstvo financí ČR – informační dopis o rozpočtovém určení daní. Na vědomí 

 

22. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., Klub RADOST – 

žádost o finanční příspěvek 

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

 

Usnesení 123/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

       Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., Klub RADOST – 

žádost o finanční příspěvek. 

 

Doplnění programu: 

 

23. Smlouva o certifikaci č. CZ 0191/12 

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

 

Usnesení 124/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

        Smlouva o certifikaci č. CZ 0191/12 

pověřuje 

  starostku obce k podpisu smlouvy. 

 



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

stavby 

Odloženo.  

 

V 14:40 h. odešel zastupitel pan MVDr. Pokorný. Celkový počet přítomných: 8 

 

25. Různé 

- Informace starostky a místostarostky obce a zodpovězení dotazů z minulého 

zasedání. 

 

26. Diskuze 

 

27. Závěr 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

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

      MVDr. Zbyněk Pokorný                   Ing. Radomír Ráža 

 

 

…………………………………. 

Zdeňka Chládková 

starostka obce 


