
Zápis a usnesení 

4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

 

Podle ustanovení § 96 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, 

svolané na pondělí dne 20. 5. 2019 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. 

 

Přítomno:  8 členů zastupitelstva obce  

Omluveni:    1 člen zastupitelstva obce (Ing. Ráža) 

Neomluveni:  0 člen zastupitelstva obce  

 

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. Magistrát města Teplice – doprava 

 

7. Odpisový plán obce Proboštov na rok 2019 

 

8. Odpisový plán Základní školy Proboštov na rok 2019 

 

9. Odpisový plán Mateřské školy Pastelka Proboštov na rok 2019 

 

10. GasNet, s.r.o. – Dohoda o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného 

plynového zařízení číslo: 7700072833/14 

 

11. GasNet, s.r.o. – Dohoda o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného 

plynového zařízení číslo: 7700072833/17 

 

12. GasNet, s.r.o. – Dohoda o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného 

plynového zařízení číslo: 7700072833/28 

 

13. GasNet, s.r.o. – Dohoda o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného 

plynového zařízení číslo: 7700072833/41 

 

14. Nájemní smlouva na část pozemku p.č. 1205/3 k.ú. Proboštov u Teplic (U Vodárny) 

– 1. nájemník 

 



15. Nájemní smlouva na část pozemku p.č. 1205/3 k.ú. Proboštov u Teplic (U Vodárny) 

– 2. nájemník 

 

16. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 

č. IP-12-4009402/001 TP-Proboštov, ppč. 2414/7 – Nové OM 

 

17. Kupní smlouva se zřízením předkupního práva věcného pro nemovitou věc – 

jednotku č. 423/1 na pozemku p.č. 1206, jehož součástí je budova č.p. 423, včetně 

podílu o velikosti 806/11849 ke společným částem nemovité věci 

 

18. Kupní smlouva se zřízením předkupního práva věcného pro nemovitou věc – 

jednotku č. 423/13 na pozemku p.č. 1206, jehož součástí je budova č.p. 423, včetně 

podílu o velikosti 806/11849 ke společným částem nemovité věci 

 

19. TJ Proboštov, z.s. - Žádost o poskytnutí mimořádné dotace na podporu sportu ve 

výši Kč 159 800,-  

 

20. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace TJ Proboštov, z.s. ve výši Kč 14 000,- 

(podpora sportu - celoplošný příspěvek na děti a mládež s trvalým pobytem v obci 

Proboštov) 

 

21. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace BK Teplice, z.s. ve výši Kč 11 000,- 

(podpora sportu - celoplošný příspěvek na děti a mládež s trvalým pobytem v obci 

Proboštov) 

 

22. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace VIVAjump, z.s. ve výši Kč 9 000,- 

(podpora sportu - celoplošný příspěvek na děti a mládež s trvalým pobytem v obci 

Proboštov) 

 

23. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace AVZO TSČ ČR Střelci Teplice ve výši Kč 

2 000,- (podpora sportu - celoplošný příspěvek na děti a mládež s trvalým pobytem 

v obci Proboštov) 

 

24. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Spolku Leonidas Gym Muay Thai Dubí ve 

výši Kč 2 000,- (podpora sportu - celoplošný příspěvek na děti a mládež s trvalým 

pobytem v obci Proboštov) 

 

25. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Tenisu Proboštov, z.s. ve výši Kč 12 000,- 

(podpora sportu - celoplošný příspěvek na děti a mládež s trvalým pobytem v obci 

Proboštov) 

 

26. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace TJ Lokomotiva Teplice z.s. ve výši Kč 

11 000,- (podpora sportu - celoplošný příspěvek na děti a mládež s trvalým pobytem 

v obci Proboštov) 

 

27. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace LTC Panorama Teplice, z.s. ve výši Kč 

6 000,- (podpora sportu - celoplošný příspěvek na děti a mládež s trvalým pobytem 

v obci Proboštov) 

 



28. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Domu dětí a mládeže, Teplice, 

příspěvková organizace ve výši Kč 10 000,- (podpora sportu - celoplošný příspěvek 

na děti a mládež s trvalým pobytem v obci Proboštov) 

 

29. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace TOP TEN Teplice, z.s., cyklistický oddíl,  

ve výši Kč 4 000,- (podpora sportu - celoplošný příspěvek na děti a mládež s trvalým 

pobytem v obci Proboštov) 

 

30. Nájemní smlouva na pozemek p.č. 960 k.ú. Přítkov o výměře 222 m2 

 

31. Izolace Ústí s.r.o. – Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci: Oprava střechy 

tělovýchovného zařízení, Proboštovská 267/3, Proboštov 

 

32. Linka bezpečí, z.s. – žádost o podporu 

 

33. Záchranná stanice FALCO – žádost o poskytnutí finančního příspěvku 

 

34. Různé 

 

35. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 
 

1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění  
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 67/019:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

 návrh programu 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce včetně jeho změn a doplnění.  

 

2. Vypořádání námitek proti předchozímu zápisu 

 

3. Volba návrhové komise 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 68/019:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

            do návrhové komise: Ing. Václava Betku a Ing. Jaroslava Pokorného, Ph.D. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 69/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ověřovatele zápisu: Romana Nešetřila a Stanislava Jordána. 

 

5. Kontrola usnesení 

 

6. Magistrát města Teplice – doprava (na vědomí) 

Na vědomí        

 

7. Odpisový plán obce Proboštov na rok 2019 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 70/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

odpisový plán obce Proboštov na rok 2019 v částce 2.542.200,30,-. 

 

8. Odpisový plán Základní školy Proboštov na rok 2019 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 71/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

odpisový plán Základní školy Proboštov na rok 2019 v částce 20.534,-. 

 

9. Odpisový plán Mateřské školy Pastelka Proboštov na rok 2019 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 72/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

odpisový plán Mateřské školy Pastelka Proboštov na rok 2019 v částce 18.864,-. 



10. GasNet, s.r.o. – Dohoda o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného 

plynového zařízení a o právu provést stavbu číslo: 7700072833/14 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 73/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

GasNet, s.r.o. - Dohodu o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného 

plynového zařízení a o právu provést stavbu číslo: 7700072833/14 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu dohody. 

 

11. GasNet, s.r.o. – Dohoda o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného 

plynového zařízení číslo: 7700072833/17 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 74/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

GasNet, s.r.o. - Dohodu o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného 

plynového zařízení a o právu provést stavbu číslo: 7700072833/17 

pověřuje 

starostku obce k podpisu dohody. 

 

12. GasNet, s.r.o. – Dohoda o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného 

plynového zařízení číslo: 7700072833/28 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 75/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

GasNet, s.r.o. - Dohodu o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného 

plynového zařízení a o právu provést stavbu číslo: 7700072833/28 

pověřuje 

starostku obce k podpisu dohody. 

 

13. GasNet, s.r.o. – Dohoda o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného 

plynového zařízení číslo: 7700072833/41 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 76/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

GasNet, s.r.o. - Dohodu o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného 

plynového zařízení a o právu provést stavbu číslo: 7700072833/41 

pověřuje 

starostku obce k podpisu dohody. 

 

14. Nájemní smlouva na část pozemku p.č. 1205/3 k.ú. Proboštov u Teplic (U Vodárny) 

– 1. nájemník 

Vypuštěno z jednání 

15. Nájemní smlouva na část pozemku p.č. 1205/3 k.ú. Proboštov u Teplic (U Vodárny) 

– 2. nájemník 

Vypuštěno z jednání 



 

16. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 

č. IP-12-4009402/001 TP-Proboštov, ppč. 2414/7 – Nové OM 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 77/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. 

IP-12-4009402/001 TP-Proboštov, ppč. 2414/7 - Nové OM 

pověřuje  

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

17. Kupní smlouva se zřízením předkupního práva věcného pro nemovitou věc – 

jednotku č. 423/14 na pozemku p.č. 1206, jehož součástí je budova č.p. 423, včetně 

podílu o velikosti 806/11849 ke společným částem nemovité věci 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro, 1 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 78/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu se zřízením předkupního práva věcného pro nemovitou věc - jednotku 

č. 423/14 na pozemku p.č. 1206, jehož součástí je budova č.p. 423, včetně podílu o 

velikosti 806/11849 ke společným částem nemovité věci za cenu Kč 344.456,- 

(stanovenou znaleckým posudkem) s paní AA. 

pověřuje  

starostku obce k podpisu smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva 

dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí.  

 

18. Kupní smlouva se zřízením předkupního práva věcného pro nemovitou věc – 

jednotku č. 423/13 na pozemku p.č. 1206, jehož součástí je budova č.p. 423, včetně 

podílu o velikosti 806/11849 ke společným částem nemovité věci 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro, 1 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 79/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu se zřízením předkupního práva věcného pro nemovitou věc - jednotku 

č. 423/13 na pozemku p.č. 1206, jehož součástí je budova č.p. 423, včetně podílu o 

velikosti 806/11849 ke společným částem nemovité věci za cenu Kč 337.623,- 

(stanovenou znaleckým posudkem). Kupní smlouva se uzavírá mezi obcí Proboštov a 

manželi BB a CC. 

pověřuje  

starostku obce k podpisu smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva 

dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí. 

 

 

 

 

 

 

 



19. TJ Proboštov, z.s. - Žádost o poskytnutí mimořádné dotace na podporu sportu ve 

výši Kč 159 800,-  

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro, 0 proti, 1 zdržel 

 

Usnesení 80/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o poskytnutí mimořádné dotace TJ Proboštov z.s. na podporu sportu ve výši 

Kč 159.800,-  

pověřuje  

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

20. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace TJ Proboštov, z.s. ve výši Kč 14 000,- 

(podpora sportu - celoplošný příspěvek na děti a mládež s trvalým pobytem v obci 

Proboštov) 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 81/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace TJ Proboštov, z.s. ve výši Kč 14.000,- 

pověřuje  

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

21. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace BK Teplice, z.s. ve výši Kč 11 000,- 

(podpora sportu - celoplošný příspěvek na děti a mládež s trvalým pobytem v obci 

Proboštov) 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 82/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace BK Teplice, z.s. ve výši Kč 11.000,- 

pověřuje  

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

22. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace VIVAjump, z.s. ve výši Kč 9 000,- 

(podpora sportu - celoplošný příspěvek na děti a mládež s trvalým pobytem v obci 

Proboštov) 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 83/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace VIVAjump, z.s. ve výši Kč 9.000,- 

pověřuje  

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 

 



23. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace AVZO TSČ ČR Střelci Teplice ve výši Kč 

2 000,- (podpora sportu - celoplošný příspěvek na děti a mládež s trvalým pobytem 

v obci Proboštov) 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 84/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace AVZO TSČ ČR Střelci Teplice ve výši Kč 

2.000,- 

pověřuje  

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

24. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Spolku Leonidas Gym Muay Thai Dubí ve 

výši Kč 2 000,- (podpora sportu - celoplošný příspěvek na děti a mládež s trvalým 

pobytem v obci Proboštov) 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 85/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace Spolku Leonidas Gym Muay Thai Dubí ve 

výši Kč 2.000,- 

pověřuje  

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

25. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Tenisu Proboštov, z.s. ve výši Kč 12 000,- 

(podpora sportu - celoplošný příspěvek na děti a mládež s trvalým pobytem v obci 

Proboštov) 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 86/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace Tenis Proboštov, z.s. ve výši Kč 12.000,- 

pověřuje  

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

26. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace TJ Lokomotiva Teplice z.s. ve výši Kč 

11 000,- (podpora sportu - celoplošný příspěvek na děti a mládež s trvalým pobytem 

v obci Proboštov) 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 87/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace TJ Lokomotiva Teplice, z.s. ve výši Kč 

11. 000,- 

pověřuje  

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 



27. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace LTC Panorama Teplice, z.s. ve výši Kč 

6 000,- (podpora sportu - celoplošný příspěvek na děti a mládež s trvalým pobytem 

v obci Proboštov) 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 88/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace LTC Panorama Teplice, z.s. ve výši Kč 

6.000,- 

pověřuje  

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

28. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Domu dětí a mládeže, Teplice, 

příspěvková organizace ve výši Kč 10 000,- (podpora sportu - celoplošný příspěvek 

na děti a mládež s trvalým pobytem v obci Proboštov) 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 89/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace Domu dětí a mládeže, Teplice, příspěvková 

organizace ve výši Kč 10.000,- 

pověřuje  

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

29. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace TOP TEN Teplice, z.s., cyklistický oddíl, 

ve výši Kč 4 000,- (podpora sportu - celoplošný příspěvek na děti a mládež s trvalým 

pobytem v obci Proboštov) 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 90/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace TOP TEN Teplice, z.s. cyklistický oddíl ve 

výši Kč 4.000,- 

pověřuje  

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

30. Nájemní smlouva na pozemek p.č. 960 k.ú. Přítkov o výměře 222 m2 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 91/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

nájemní smlouvu na pozemek p.č. 960 k.ú. Přítkov o výměře 222 m
2
 za cenu Kč 7,-/1 

m
2
 

pověřuje  

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 



31. Izolace Ústí s.r.o. – Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci: Oprava střechy 

tělovýchovného zařízení, Proboštovská 267/3, Proboštov 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 92/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Izolace Ústí s.r.o. - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci: Oprava střechy 

tělovýchovného zařízení, Proboštovská 267/3, Proboštov 

pověřuje  

starostku obce k podpisu dodatku č. 1 smlouvy o dílo. 

 

32. Linka bezpečí, z.s. – žádost o podporu 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 93/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Linka bezpečí, z.s. - žádost o podporu ve výši Kč 3.000,-. 

 

33. Záchranná stanice FALCO – žádost o poskytnutí finančního příspěvku 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 94/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Záchranná stanice FALCO - žádost o podporu ve výši Kč 3.000,-. 

 

Doplnění programu: 

 

34. Kupní smlouva se zřízením předkupního práva věcného pro nemovitou věc – 

jednotku č. 423/3 na pozemku p.č. 1206, jehož součástí je budova č.p. 423, včetně 

podílu o velikosti 928/11849 ke společným částem nemovité věci 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro, 1 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 95/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu se zřízením předkupního práva věcného pro nemovitou věc - jednotku 

č. 423/3 na pozemku p.č. 1206, jehož součástí je budova č.p. 423, včetně podílu o 

velikosti 928/11849 ke společným částem nemovité věci za cenu Kč 408.615,- 

(stanovenou znaleckým posudkem). Kupní smlouva se uzavírá mezi obcí Proboštov a 

manželi DD a EE. 

pověřuje  

starostku obce k podpisu smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva 

dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí. 

 

 

 

 

 

 



35. Kupní smlouva se zřízením předkupního práva věcného pro nemovitou věc – 

bytovou jednotku č. 423/15 na pozemku p.č. 1206, jehož součástí je budova č.p. 423, 

včetně podílu o velikosti 762/11849 ke společným částem nemovité věci 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro, 1 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 96/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu se zřízením předkupního práva věcného pro nemovitou věc - jednotku 

č. 423/15 na pozemku p.č. 1206, jehož součástí je budova č.p. 423, včetně podílu o 

velikosti 762/11849 ke společným částem nemovité věci za cenu Kč 325.582,- 

(stanovenou znaleckým posudkem). Kupní smlouva se uzavírá mezi obcí Proboštov a 

paní FF. 

pověřuje  

starostku obce k podpisu smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva 

dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí. 

 

36.  Kupní smlouva se zřízením předkupního práva věcného pro nemovitou věc – 

bytovou jednotku č. 423/4 na pozemku p.č. 1206, jehož součástí je budova č.p. 423, 

včetně podílu o velikosti 860/11849 ke společným částem nemovité věci 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro, 1 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 97/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu se zřízením předkupního práva věcného pro nemovitou věc - jednotku 

č. 423/4 na pozemku p.č. 1206, jehož součástí je budova č.p. 423, včetně podílu o 

velikosti 860/11849 ke společným částem nemovité věci ze cenu Kč 385.484,- 

(stanovenou znaleckým posudkem). Kupní smlouva se uzavírá mezi obcí Proboštov a 

manželi GG a HH. 

pověřuje  

starostku obce k podpisu smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva 

dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí. 
 

37. Dohoda o užívání veřejného prostranství  

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 98/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr užívání nemovité věci - pozemek p.č. 3/1 o výměre 5 m
2
. 

 

38. Mateřská škola Pastelka Proboštov – žádost o povolení výjimky z počtu dětí 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 99/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Mateřská škola Pastelka Proboštov - žádost o povolení výjimky z počtu dětí v souladu 

s ustanovením § 23 odst. 3 a § 177 odst. 2 Zákona č. 561/2004 Sb. na počet 28 dětí na 

třídu. 

 

 

 



39. Rozpočtové opatření č. 3/2019 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 100/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 3/2019. 

 

40. Finanční příspěvek Základní škole Proboštov ve výši 38 500,- na dopravu do ŠvP  

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 101/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Finanční příspěvek Základní škole Proboštov ve výši 38.500,- na dopravu do ŠvP. 

 

41. Severočeská vodárenská společnost a.s. – delegování zastupitelstvem obce k jednání 

na valné hromadě 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 102/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

rozhodlo 

ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o delegaci paní Bc. Jany Čermákové k jednání 

na valné hromadě společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO: 

49099469, se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, konané dne 20. 6. 2019 

od 10 hodin v Krušnohorském divadle v Teplicích, kdy paní Bc. Jana Čermáková je na 

základě této delegace oprávněna k účasti na jednání a hlasování jménem obce 

Proboštov na předmětné valné hromadě  

a 

ukládá 

paní Bc. Janě Čermákové, aby se zúčastnila předmětné valné hromady a jednala na 

této valné hromadě v zájmu obce Proboštov 

  

42. Různé 

 

43. Závěr 

 

 

 


