
Zápis a usnesení 

 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

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

svolané na čtvrtek, dne 22. 3. 2012 v 13,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. 

 

Přítomno:  8 členů zastupitelstva obce (viz docházka)  

Omluveni:    1 člen zastupitelstva obce (paní Alenka Antošová)  

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. Informace o výsledcích prodeje majetku obce Proboštov výběrem nejvyšší 

nabídky – uzavření smluv kupních 

 

7. Žádost o prodej pozemku p.č. 1196/39, k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 856 m
2
 

(odděleno z p.p.č. 1196/1, GP: 1305-32/2012) 

 

8. Dohoda o provedení práce na I. etapu pořízení územního plánu obce Proboštov 

 

9. Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 

a poskytnutí příspěvku č. UTP-V-7/2012 

 

10. Kupní smlouva na část pozemku p.č. 1248/1 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 

106 m
2 

(GP č.: 1303-3/2012) 

 

11. Kupní smlouva s věcným břemenem na pozemek p.č. 1033/4 k.ú. Proboštov 

u Teplic o výměře 42 m
2
 

 

12. Kupní smlouva č. 7/910/12 se Státním statkem Jeneč na pozemky p.č. 1393 

o výměře 299 m
2
 a 1413/5 o výměře 20 m

2
. Cena stanovena znaleckým posudkem 

 

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

 

14. Základní škola Proboštov – žádost o schválení rozdělení hospodářského výsledku 

roku 2011 ve výši Kč 118 535,81,- dle předloženého návrhu 

 



15. Mateřská škola Pastelka – žádost o schválení hospodářského výsledku za rok 

2011 ve výši Kč 8331,45,- dle předloženého návrhu 

 

16. Žádost o odkoupení zbytkové parcely p.č. 24 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 

66 m
2
 v ulici Kpt. Jaroše 

 

17. Žádost o prodej vodní nádrže Jaroslav k rybochovným účelům 

 

18. Státní fond dopravní infrastruktury – potvrzení Závěrečného vyhodnocení akcí 

„Proboštov – obec bez bariér“, II., III. etapa 

 

19. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – ukončené závěrečné vyhodnocení akce 

„Rekonstrukce učebny fyziky a chemie“ 

 

20. Různé 

 

21. Diskuze 

 

22. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 

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

 

Usnesení 34/012:               Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

         nahrávání 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. 

 

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

 

Usnesení 35/012:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

         návrh programu 3. 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 36/012:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

 návrhovou komisi ve složení: Milan Černík a Ing. Radomír Ráža. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 37/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ověřovatele zápisu:  Ing. Martin Opacki a Bc. Jana Čermáková. 

 

5.   Kontrola usnesení 

 

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

uzavření smluv kupních 

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

 

Usnesení 38/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

            výsledky prodeje majetku obce Proboštov výběrem nejvyšší nabídky. 

 

7. Žádost o prodej pozemku p.č. 1196/39, k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 856 m
2
 

(odděleno z p.p.č. 1196/1, GP: 1305-32/2012) 

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

 

 Usnesení 39/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

            záměr prodeje pozemku p.č. 1196/39 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 856 m
2
. 

 

 



8. Dohoda o provedení práce na I. etapu pořízení územního plánu obce Proboštov 

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

 

Usnesení 40/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Dohodu o provedení práce na I. etapu pořízení územního plánu obce Proboštov za 

odměnu ve výši Kč 50.000,-. 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu dohody. 

 

9. Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 

a poskytnutí příspěvku č. UTP-V-7/2012 

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

 

Usnesení 41/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 

a poskytnutí příspěvku č. UTP-V-7/2012 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu dohody. 

 

10. Kupní smlouva na část pozemku p.č. 1248/1 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 

106 m
2
 (GP č.: 1303-3/2012) 

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

 

Usnesení 42/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu na část pozemku p.č. 1248/1 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 106 m
2
 

za cenu Kč 80,-/1 m
2
.  

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

11. Kupní smlouva s věcným břemenem na pozemek p.č. 1033/4 k.ú. Proboštov u Teplic 

o výměře 42 m
2
 

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

 

Usnesení 43/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu na část pozemku p.č. 1033/4 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 42 m
2
 

za cenu Kč 80,-/1 m
2
.  

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 



12. Kupní smlouva č. 7/910/12 se Státním statkem Jeneč na pozemky p.č. 1393 o výměře 

299 m
2
 a 1413/5 o výměře 20 m

2
. Cena stanovena znaleckým posudkem 

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

 

Usnesení 44/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu č. 7/910/12. Cena je stanovena ve výši Kč 5.000,-. 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

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

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 5 pro, 1 proti, 2 se zdrželi – návrh usnesení byl 

přijat. 

 

Usnesení 45/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

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

pověřuje 

vedení OÚ k jednání s dodavatelem. 

 

14. Základní škola Proboštov – žádost o schválení rozdělení hospodářského výsledku 

roku 2011 ve výši Kč 118 535,81,- dle předloženého návrhu 

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

 

Usnesení 46/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

žádost o schválení rozdělení hospodářského výsledku roku 2011 ve výši Kč 

118.535,81,- dle předloženého návrhu 

 

15. Mateřská škola Pastelka – žádost o schválení hospodářského výsledku za rok 2011 

ve výši Kč 8 331,45,- dle předloženého návrhu 

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

 

Usnesení 47/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

žádost o schválení rozdělení hospodářského výsledku roku 2011 ve výši Kč 8.331,45,- 

dle předloženého návrhu 

 

16. Žádost o odkoupení zbytkové parcely p.č. 24 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 66 m
2
 

v ulici Kpt. Jaroše 

Odloženo. 

 

17. Žádost o prodej vodní nádrže Jaroslav k rybochovným účelům 

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

 

Usnesení 48/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje 

starostku obce k zajištění znaleckého posudku – stanovení kupní ceny na vodní dílo 

Jaroslav. 

 



18. Státní fond dopravní infrastruktury – potvrzení Závěrečného vyhodnocení akcí 

„Proboštov – obec bez bariér“, II., III. etapa. Na vědomí 

 

19. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – ukončené závěrečné vyhodnocení akce 

„Rekonstrukce učebny fyziky a chemie“. Na vědomí 

 

Doplnění programu: 

 

20. Kupní smlouva na bytovou jednotku, adresou U Vodárny 422/3 

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

 

Usnesení 49/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu na byt, adresou U Vodárny 422/3 za částku Kč 580.000,-. 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

21. Kupní smlouva na pozemek p.č. 731/27 (zahrada) 

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

 

Usnesení 50/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu na p.p.č. 731/27 o výměře 370 m
2
 za Kč 29.600,-. 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

22. Rozpočtové opatření č. 1/2012 

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

 

Usnesení 51/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 1/2012. 

 

Starostka vyhlásila 5minutovou přestávku pro poradu návrhové komise. 

Po přestávce starostka vyzvala návrhovou komisi, aby zrekapitulovala usnesení z dnešního 

jednání zastupitelstva obce. 

 

23. Různé 

 

24. Diskuze 

 

25. Závěr 

 

 


