
Zápis a usnesení 

 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

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

svolané na čtvrtek, dne 19. 4. 2012 v 13,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. 

 

Přítomno:  8 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. Seznam nemovitostí pro zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku dle 

Pravidel pro prodej nemovitého majetku obce Proboštov výběrem nejvyšší 

nabídky  

 

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

 

8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí – změna kupní ceny pro pozemky 

p.č. 422/3 a 428/3 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

9. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo („Rekonstrukce sportovního hřiště u ZŠ 

Proboštov v Krátké ulici“) 

 

10. Žádost o odkoupení zbytkové parcely p.č. 23/3 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 

146 m
2
 v ulici Kpt. Jaroše 

 

11. Žádost o prodej vodní nádrže Jaroslav (p.p.č. 1364/1) k rybochovným účelům 

 

12. Žádost o prodej pozemku p.č. 1332/49 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 17 m
2
 

 

13. Žádost o prodej pozemku p.č. 648/2 k.ú. Přítkov o výměře 109 m
2
 

 

14. Žádost o prodej části pozemku p.č. 1196/1 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 661 

m
2
 

 

15. Návrh prodeje pozemků p.č. 30/1 a 30/4 k.ú. Proboštov u Teplic o celkové výměře 

402 m
2
 



 

16. Návrh prodeje pozemků p.č. 62, 1319, 1317/3 v k.ú. Proboštov u Teplic o celkové 

výměře 352 m
2
 

 

17. Pronájem vodní nádrže p.p.č. 1146 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 40021 m
2
 

 

18. Kupní smlouva na pozemek 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) 

 

19. Mikroregion Cínovec – členský příspěvek na rok 2012 

 

20. Dodatek č. 1 k Zásadám pro prodej a pronájem pozemků ve vlastnictví obce 

Proboštov 

 

21. Smlouva o pronájmu sálu Kulturního domu obce Proboštov pro rok 2012/13 

 

22. Smlouva o pronájmu Kulturního domu obce Proboštov pro rok 2012 

 

23. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IP-12-

4003130/001 s ČEZ Distribuce, a.s. 

 

24. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

 

25. OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. – licenční 

smlouva o veřejném provozování VP_2012_43207 

 

26. Základní organizace Českého svazu včelařů, o.s. Teplice – žádost o podporu 

činnosti 

 

27. Žádost o neinvestiční dotaci Základní organizaci Českého svazu včelařů Dubí 

 

28. Různé 

 

29. Diskuze 

 

30. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 

 
1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění  
 

Ve 13:03h. se dostavila zastupitelka paní Antošová. Celkový počet přítomných: 9 

 

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

 

Usnesení 52/012:               Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

         nahrávání 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce 

 

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

 

Usnesení 53/012:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

         návrh programu 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce 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 54/012:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 55/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ověřovatele zápisu:  MVDr. Zbyněk Pokorný a Alenka Antošová. 

 

5.   Kontrola usnesení 

 

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

pro prodej nemovitého majetku obce Proboštov výběrem nejvyšší nabídky 

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

 

 Usnesení 56/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Seznam nemovitostí pro zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku dle Pravidel 

pro prodej nemovitého majetku obce Proboštov výběrem nejvyšší nabídky  

 

 

 

 

 

 



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

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 5 proti, 4 se zdrželi – návrh usnesení byl přijat. 

 

 Usnesení 57/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

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

pověřuje 

 vedení obce k dalšímu jednání s firmou Marius Pedersen a.s. ve věci úpravy 

předložené cenové kalkulace v souladu se zákonem o cenách. 

 

8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí – změna kupní ceny pro pozemky p.č. 

422/3 a 428/3 k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

 Usnesení 58/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

            Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu dodatku č. 1. 

 

9. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo („Rekonstrukce sportovního hřiště u ZŠ Proboštov 

v Krátké ulici“) 

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

 

 Usnesení 59/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

   Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (navýšení ceny díla o Kč 145.643,- bez DPH) 

pověřuje 

            starostku obce k podpisu Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. 

 

10. Žádost o odkoupení zbytkové parcely p.č. 23/3 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 146 

m
2
 v ulici Kpt. Jaroše 

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

 

 Usnesení 60/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

  záměr prodeje pozemku p.č. 23/3 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 146 m
2
 za cenu Kč 

80,-/1 m
2
. 

 

11. Žádost o prodej vodní nádrže Jaroslav (p.p.č. 1364/1, 1364/2) k rybochovným 

účelům 

Vypuštěno z programu jednání. 

 

12. Žádost o prodej pozemku p.č. 1332/49 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 17 m
2
 

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

 

 Usnesení 61/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

  záměr prodeje pozemku p.č. 1332/49 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 17 m
2
 za cenu 

Kč 100,-/1 m
2
. 



13. Žádost o prodej pozemku p.č. 648/2 k.ú. Přítkov o výměře 109 m
2
 

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

 

 Usnesení 62/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

           záměr prodeje pozemku p.č. 648/2 k.ú. Přítkov o výměře 109 m
2
 za cenu Kč 80,-/1 m

2
. 

 

14. Žádost o prodej části pozemku p.č. 1196/1 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 661 m
2
 

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

 

 Usnesení 63/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

            záměr prodeje části pozemku p.č. 1196/1 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 661 m
2
 za 

cenu stanovenou znaleckým posudkem. 

 

15. Návrh prodeje pozemků p.č. 30/1 a 30/4 k.ú. Proboštov u Teplic o celkové výměře 

402 m
2
 

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

 

 Usnesení 64/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

             záměr prodeje pozemků p.č. 30/1 a 30/4 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 402 m
2
 za 

cenu Kč 80,-/1 m
2
. 

 

16. Návrh prodeje pozemků p.č. 62, 1319, 1317/3 v k.ú. Proboštov u Teplic o celkové 

výměře 352 m
2
 

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

 

 Usnesení 65/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

              záměr prodeje pozemků p.č. 62, 1319, 1317/3  k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 352 

m
2
 za cenu Kč 80,-/1 m

2
. 

 

17. Pronájem vodní nádrže p.p.č. 1146 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 40021 m
2
 

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

 

 Usnesení 66/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

             záměr pronájmu pozemku p.č. 1146 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 40021 m
2
. 

 

18. Kupní smlouva na pozemek 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) 

Odloženo. 

 

 

 

 

 

 

 



19. Mikroregion Cínovec – členský příspěvek na rok 2012 

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

 

 Usnesení 67/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

členský příspěvek na rok 2012 pro Mikroregion Cínovec ve výši Kč 7,-/ 1 obyvatel, 

tedy Kč 18.235,-. 

 

20. Dodatek č. 1 k Zásadám pro prodej a pronájem pozemků ve vlastnictví obce 

Proboštov 

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

 

 Usnesení 68/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

   Dodatek č. 1 k Zásadám pro prodej a pronájem pozemků ve vlastnictví obce Proboštov 

 

21. Smlouva o pronájmu sálu Kulturního domu obce Proboštov pro rok 2012/13 

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

 

 Usnesení 69/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

   Smlouvu o pronájmu sálu Kulturního domu obce Proboštov pro rok 2012 

pověřuje 

   starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

22. Smlouva o pronájmu Kulturního domu obce Proboštov pro rok 2012 

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

 

 Usnesení 70/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

   Smlouvu o pronájmu sálu Kulturního domu obce Proboštov pro rok 2012 

pověřuje 

   starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

23. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IP-12-

4003130/001 s ČEZ Distribuce, a.s. 

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

 

 Usnesení 71/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

4003130/001 s ČEZ Distribuce, a.s. 

pověřuje 

   starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

24. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

Odloženo. 

 

 



25. OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o.s. – licenční 

smlouva o veřejném provozování VP_2012_43207 

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

 

 Usnesení 72/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

  Licenční smlouvu o veřejném provozování VP_2012_43207 

pověřuje 

   starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

26. Základní organizace Českého svazu včelařů, o.s. Teplice – žádost o podporu činnosti 

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

 

 Usnesení 73/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

  finanční příspěvek Základní organizaci Českého svazu včelařů, o. s. Teplice ve výši   

       Kč 1.000,- 

 

27. Žádost o neinvestiční dotaci Základní organizaci Českého svazu včelařů Dubí 

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

 

 Usnesení 74/012:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

   finanční příspěvek Základní organizaci Českého svazu včelařů Dubí ve výši Kč   

           1.000,- 

 

28. Žádost XXX o prodej pozemku p.č. 731/10 

Odloženo. 

 

V 14:35 h. odešel zastupitel pan MVDr. Pokorný. Celkový počet přítomných: 8 

 

29. Různé 

 

30. Diskuze 

 

31. Závěr 


