
Zápis a usnesení 

11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

Podle ustanovení § 92 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, 

svolané na pondělí dne 26. 10. 2015 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. 

 

Přítomno:  7 členů zastupitelstva obce  

Omluveni:    2 členové zastupitelstva obce (paní Antošová, Ing. Betka)  

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. Rozpočtové opatření č. 4/2015 

 

7. Žádost o odprodej části pozemku p.č. 677/4 k.ú. Přítkov 

 

8. Kupní smlouva na pozemek pod chatou p.č. 502/9 k.ú. Proboštov u Teplic  

 

9. Žádost o prodej části pozemku p.č. 1248/1 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

10. Žádost o prodloužení pronájmu zahrady p.č. 731/82 o výměře 219 m2 a 731/105 o 

výměře 17 m2 

 

11. ATLAS consulting spol. s.r.o. - Prodloužení programu CODEXIS včetně komentářů 

 

12. Státní fond životního prostředí České republiky – Smlouva č. 15236763 o poskytnutí 

podpory na akci: Zateplení objektu školy v Proboštově ul. Meziškolská č.p. 145 na 

p.p.č. 65 

 

13. Stavební firma NAO s.r.o. - Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci: Stavební úpravy 

a přístavba objektu Beseda č.p. 39 v Proboštově (prodloužení termínu dokončení 

díla) 

 

14. Žádost o odkoupení parcely č.p. 1424/3 k.ú. Proboštov u Teplic (ulice Jabloňová) 

 



15. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů 

16. Územní plán obce Proboštov – návrh na úpravu a projednání 

 

17. Dohoda o provedení práce s Jiřím Veselým, osobou splňující kvalifikační požadavky 

zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) pro 

výkon územně plánovací činnosti 

 

18. Komise dopravy – Analýzy řešení dopravy v obci (na vědomí) 

 

19. Různé 

 

20. Diskuze 

 

21. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 

 
1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění  
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro, 0 proti, 0 zdržel  

 

Usnesení 155/015:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

         program 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov včetně jeho doplnění. 

 

2. Vypořádání námitek proti předchozímu zápisu 

 

3. Volba návrhové komise 

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

 

Usnesení 156/015:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

            do návrhové komise: Ing. Radomíra Rážu a Ing. Martina Opackého. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 157/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

             ověřovatele zápisu: Milana Černíka a Miroslava Kočího. 

 

5. Kontrola usnesení 

 

6. Rozpočtové opatření číslo 4/2015 

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

 

Usnesení 158/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

             Rozpočtové opatření číslo 4/2015. 

 

7. Žádost o odprodej části pozemku p.č. 677/4 k.ú. Přítkov 

Odloženo. 

 

8. Kupní smlouva na pozemek pod chatou p.č. 502/9 k.ú. Proboštov u Teplic  

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

 

Usnesení 159/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu na pozemek pod chatou p.č. 502/9 k.ú. Proboštov u Teplic za cenu Kč 

100,-/1 m
2
 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 



9. Žádost o prodej části pozemku p.č. 1248/1 k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 160/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr prodeje pozemku p.č. 1248/1 k.ú. Proboštov u Teplic. Záměr bude vyvěšen po 

vypracování oddělovacího GP. Cena je stanovena platným ceníkem Kč 600,-/1 m
2
. 

 

10. Žádost o prodloužení pronájmu zahrady p.č. 731/82 o výměře 219 m2 a 731/105 o 

výměře 17 m2 

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

 

Usnesení 161/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Žádost o prodloužení pronájmu zahrady p.č. 731/82 o výměře 219 m
2
 a 731/105 o 

výměře 17 m
2 

do 31. 12. 2018. 

 

11. ATLAS consulting spol. s.r.o. - Prodloužení programu CODEXIS včetně komentářů 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro, 0 proti, 1 zdržel  

 

Usnesení 162/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

revokuje 

            usnesení číslo 154/015 

schvaluje 

Prodloužení programu CODEXIS + LIBERIS za cenu Kč 60 000,-/3 roky bez DPH 

včetně Liberis Silver – komentáře za Kč 7 500,- bez DPH jednorázově 

pověřuje 

starostku obce k podpisu dodatku. 

 

12. Státní fond životního prostředí České republiky – Smlouva č. 15236763 o poskytnutí 

podpory na akci: Zateplení objektu školy v Proboštově ul. Meziškolská č.p. 145 na 

p.p.č. 65 

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

 

Usnesení 163/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Státní fond životního prostředí České republiky – Smlouva č. 15236763 o poskytnutí 

podpory na akci: Zateplení objektu školy v Proboštově ul. Meziškolská č.p. 145 na 

p.p.č. 65 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 



13. Stavební firma NAO s.r.o. - Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci: Stavební úpravy 

a přístavba objektu Beseda č.p. 39 v Proboštově (prodloužení termínu dokončení 

díla) 

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

 

Usnesení 164/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Stavební firma NAO s.r.o. - Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci: Stavební úpravy a 

přístavba objektu Beseda č.p. 39 v Proboštově - prodloužení dokončení díla do 11. 12. 

2015 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu dodatku č. 2 ke smlouvě. 

 

14. Žádost o odkoupení parcely č.p. 1424/3 k.ú. Proboštov u Teplic (ulice Jabloňová) 

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

 

Usnesení 165/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr prodeje pozemku p.č. 1424/3 k.ú. Proboštov u Teplice za cenu Kč 200,-/1 m
2
 o 

výměře 38 m
2
. 

 

15. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů 

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

 

Usnesení 166/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů. 

 

16. Územní plán obce Proboštov – návrh na úpravu a projednání 

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

 

Usnesení 167/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

rozhodlo 

o úpravě stávajícího Územního plánu sídelního útvaru Proboštov v souladu s 

ustanovením § 188 stavebního zákona a o jeho projednání podle ustanovení § 50 a 

následujících stavebního zákona. 

 

 

 

 

 

 

 

 



17. Dohoda o provedení práce s Jiřím Veselým, osobou splňující kvalifikační požadavky 

zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) pro 

výkon územně plánovací činnosti 

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

 

Usnesení 168/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Dohoda o provedení práce s Jiřím Veselým, osobou splňující kvalifikační požadavky 

zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) pro 

výkon územně plánovací činnosti 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu dohody. 

 

18. Komise dopravy – Analýzy řešení dopravy v obci (na vědomí) 

Na vědomí. 

  

Doplnění programu: 

 

19. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-

4012449, TP-Proboštov, Sobědružská, p.p.č. 802 

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

 

Usnesení 169/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ČEZ Distribuce, a.s. - Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-12-

4012449, TP-Proboštov, Sobědružská, p.p.č. 802. Cena věcného břemene je stanovena 

ve výši Kč 1 000,-. 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

20. MAS Cínovecko, o.p.s. – žádost o vydání souhlasu obce, jakožto zřizovatele se 

zapojením škol do projektu „Místní akční plány rozvoje vzdělávání“ 

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

 

Usnesení 170/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

vydání souhlasu obce Proboštov, jakožto zřizovatele Mateřské školy Pastelka Proboštov a 

Základní školy Proboštov se zapojením do projektu „Místní akční plány rozvoje 

vzdělávání“ 

 

21. Různé 

- Informace starostky a místostarostky obce a zodpovězení dotazů z minulého 

zasedání. 

 

22. Diskuze 

 

Starostka obce požádala návrhovou komisi o rekapitulaci přijatých usnesení. Pan Ing. Ráža 

přečetl přijatá usnesení. 

 

23. Závěr 


