
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 22. 5. 2014 v 13 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. 

 

Přítomno:  8 členů zastupitelstva obce  

Omluveni:    0 člen zastupitelstva obce  

Neomluveni:  1 člen zastupitelstva obce (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. Kupní smlouva na pozemek p.č. 935/11 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 228 m
2
 

 

7. Nájemní smlouva na pozemek p.č. 1385/7 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 143 

m
2
 

 

8. Krajský úřad Ústeckého kraje – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 

obce Proboštov za rok 2013 

 

9. Kupní smlouva na pozemek p.č. 503/3 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 10 m
2
 

 

10. Kupní smlouva na pozemek p.č. 503/4 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 12 m
2
 

 

11. Kupní smlouva na pozemek p.č. 503/5 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 29 m
2
 

 

12. Kupní smlouva na pozemek p.č. 503/6 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 38 m
2
 

 

13. Žádost o prodej pozemků p.č. 636/1 a 635/1 v k.ú. Proboštov u Teplic 

 

14. Žádost o pronájem pozemku p.č. 731/80 k.ú. Proboštov u Teplic pro účel zahrady 

 

15. Žádost o koupi pozemků p.č. 574/1 a 574/2 k.ú. Přítkov 

 

16. Různé 

 

17. Diskuze 

 

18. Závěr 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 

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

 

Usnesení 51/014:               Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

         nahrávání 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce. 

 

Zapisovatelkou jednání byla určena paní Lucie Kubínková. 

 

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

 

Usnesení 52/014:              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 8 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 53/014:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

            do návrhové komise: Milana Černíka a Petra Krásného. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 54/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ověřovatele zápisu: Ing. Radomíra Rážu a Bc. Janu Čermákovou. 

 

5. Kontrola usnesení 

 

6. Kupní smlouva na pozemek p.č. 935/11 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 228 m
2
 

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

 

Usnesení 55/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

doplněnou kupní smlouvu na pozemek p.č. 935/11 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 

228 m
2 
za cenu Kč 200,-/1 m

2 
 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 

 

 



7. Nájemní smlouva na pozemek p.č. 1385/7 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 143 m
2
 

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

 

Usnesení 56/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

nájemní smlouvu na p.p.č. 1385/7 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 143 m
2 

za cenu 

Kč 5,-/1 m
2
/1 rok 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

8. Krajský úřad Ústeckého kraje – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 

Proboštov za rok 2013 

Na vědomí. 

 

9. Kupní smlouva na pozemek p.č. 503/3 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 10 m
2
 

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

 

Usnesení 57/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

kupní smlouvu na pozemek p.č. 503/3 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 10 m
2
 za cenu 

Kč 80,-/1 m
2
 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

10. Kupní smlouva na pozemek p.č. 503/4 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 12 m
2
 

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

 

Usnesení 58/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

kupní smlouvu na pozemek p.č. 503/4 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 12 m
2
 za cenu 

Kč 80,-/1 m
2
 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

11. Kupní smlouva na pozemek p.č. 503/5 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 29 m
2
 

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

 

Usnesení 59/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

kupní smlouvu na pozemek p.č. 503/5 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 29 m
2
 za cenu 

Kč 80,-/1 m
2
 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 



12. Kupní smlouva na pozemek p.č. 503/6 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 38 m
2
 

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

 

Usnesení 60/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

kupní smlouvu na pozemek p.č. 503/6 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 38 m
2
 za cenu 

Kč 80,-/1 m
2
 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

13. Žádost o prodej pozemků p.č. 636/1 a 635/1 v k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 61/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr prodeje pozemků p.č. 636/1 o výměře 254 m
2
 a 635/1 o výměře 295 m

2
 v k.ú. 

Proboštov u Teplic. Záměr bude vyvěšen po zpracování geometrického plánu a po 

získání stanoviska Povodí Ohře. 

 

14. Žádost o pronájem pozemku p.č. 731/80 k.ú. Proboštov u Teplic pro účel zahrady 

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

 

Usnesení 62/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

záměr pronájmu pozemku p.č. 731/80 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 378 m
2
. 

 

15. Žádost o koupi pozemků p.č. 574/1 a 574/2 k.ú. Přítkov 

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

 

Usnesení 63/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

žádost o koupi pozemků pč. 574/1 a 574/2 k.ú. Přítkov. 

 

Doplnění programu: 

 

16. Smlouva o výpůjčce přístřešku na zpětný odběr elektrozařízení poskytnutý v rámci 

grantového řízení fond Asekol  

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

 

Usnesení 64/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o výpůjčce přístřešku na zpětný odběr elektrozařízení poskytnutý v rámci 

grantového řízení fond Asekol 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy.  

 

 

 

 

 



17. Ústecký kraj – Darovací smlouva číslo 14/SML1218 

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

 

Usnesení 65/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Darovací smlouvu s Ústeckým krajem číslo 14/SML1218 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy.  

 

18. Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím 

stacionárních kontejnerů 

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

 

Usnesení 66/014:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím 

stacionárních kontejnerů 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

19. Různé 

- Informace starostky a místostarostky obce a zodpovězení dotazů z minulého 

zasedání. 

 

20. Diskuze 

 

Starostka požádala návrhovou komisi o rekapitulaci usnesení. Pan Černík přečetl jednotlivá 

přijatá usnesení.  

 

21. Závěr 


