
Zápis a usnesení 

12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

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

svolané na středu dne 25. 11. 2015 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. 

 

Přítomno:  7 členů zastupitelstva obce  

Omluveni:    1 člen zastupitelstva obce (Ing. Ráža) 

Neomluveni:  1 člen zastupitelstva obce (Ing. Hadrabová) 

 

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. 5/2015 

 

7. Kupní smlouva pro pozemek p.č. 1424/3 k.ú. Proboštov u Teplic (ulice Jabloňová) 

 

8. Koncept řešení dopravy v obci Proboštov 

 

9. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace pro JUDO Proboštov 

 

10. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace pro Český rybářský svaz, místní 

organizace 

 

11. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-4012972 pro 

stavbu s názvem: TP-Proboštov, Přítkov, ppč. 678/28, Zušťák 

 

12. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. S001/2015 IP-12-4005654 

pro stavbu s názvem: TP-Proboštov, p.p.č. 1289, Suchý 

 

13. Žádost o odkup pozemků p.č. 423/4, 421/1, 422/3, 428/3 k.ú. Proboštov u Teplic 

(Panský les) 

 

14. Žádost o odprodej pozemků p.č. 1419/1, 1419/57, 1419/58, 1419/55, 1419/56 k.ú. 

Proboštov u Teplic 

 



15. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 923/1 o výměře max. 50 m2 k.ú. Přítkov 

 

16. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na pozemek p.č. 731/86 k.ú. Proboštov u 

Teplic (zahrada Pod Hrází) 

 

17. Návrh rozpočtu obce Proboštov na rok 2016 – informace na vědomí 

 

18. Různé 

 

19. Diskuze 

 

20. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 
 

1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění  
 

V 17:05 h. dorazila zastupitelka Ing. Vanda Hadrabová. Celkový počet přítomných: 8. 

 

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

 

Usnesení 171/015:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

         program 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov včetně jeho doplnění. 

 

2. Vypořádání námitek proti předchozímu zápisu 

 

3. Volba návrhové komise 

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

 

Usnesení 172/015:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

            do návrhové komise: Alenku Antošovou a Miroslava Kočího. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 173/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

             ověřovatele zápisu: Ing. Martina Opackého a Ing. Václava Betku. 

 

5. Kontrola usnesení 

 

6. Rozpočtové opatření číslo 5/2015 

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

 

Usnesení 174/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

             Rozpočtové opatření číslo 5/2015. 

 

7. Kupní smlouva pro pozemek p.č. 1424/3 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 38 m2 

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

 

Usnesení 175/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu pro pozemek p.č. 1424/3 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 38 m
2
 za 

cenu Kč 200,-/1 m
2
 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 



8. Koncepce řešení dopravy v obci Proboštov 

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

 

Usnesení 176/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Koncepci řešení dopravy jako základní dokument směru rozvoje dopravy, jako 

závazný materiál pro rozhodování Obecního úřadu v oblasti dopravy a podklad 

k úpravě Územního plánu pro následující období. 

 

9. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace pro JUDO Proboštov 

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

 

Usnesení 177/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace pro JUDO Proboštov ve výši Kč 11.000,- 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

10. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace pro Český rybářský svaz, místní 

organizace 

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

 

Usnesení 178/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace pro Český rybářský svaz, místní organizace 

ve výši Kč 6.000,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

11. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-4012972 pro stavbu 

s názvem: TP-Proboštov, Přítkov, ppč. 678/28, Zušťák 

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

 

Usnesení 179/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-4012972 pro stavbu 

s názvem: TP-Proboštov, Přítkov, ppč. 678/28, Zušťák 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 



12. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. S001/2015 IP-12-4005654 

pro stavbu s názvem: TP-Proboštov, p.p.č. 1289, Suchý 

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

 

Usnesení 180/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. S001/2015 IP-12-4005654 

pro stavbu s názvem: TP-Proboštov, p.p.č. 1289, Suchý 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

13. Žádost o odkup pozemků p.č. 423/4, 421/1, 422/3, 428/3 k.ú. Proboštov u Teplic 

(Panský les) 

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

 

Usnesení 181/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

pronájem pozemků p.č. 423/4 a 421/1 k.ú. Proboštov u Teplic (Panský les) na dobu 

neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok za cenu 6,-/1 m
2
/1 rok. 

 

14. Žádost o odprodej pozemků p.č. 1419/1, 1419/57, 1419/58, 1419/55, 1419/56 k.ú. 

Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 182/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Žádost o odprodej pozemků p.č. 1419/1, 1419/57, 1419/58, 1419/55, 1419/56 k.ú. 

Proboštov u Teplic. 

 

15. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 923/1 o výměře max. 50 m2 k.ú. Přítkov 

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

 

Usnesení 183/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Záměr prodeje části pozemku p.č. 923/1 o výměře max. 50 m
2
 k.ú. Přítkov za cenu Kč 

100,-/1 m
2
. Záměr bude vyvěšen po vypracování GP. 

 

16. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na pozemek p.č. 731/86 k.ú. Proboštov u 

Teplic (zahrada Pod Hrází) 

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

 

Usnesení 184/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na pozemek p.č. 731/86 k.ú. Proboštov u 

Teplic (zahrada Pod Hrází) do 31. 12. 2016. 

 

 

 



17. Návrh rozpočtu obce Proboštov na rok 2016 – informace na vědomí 

Na vědomí 

 

Doplnění programu: 

 

18. 1. Pražská stavební, s.r.o. – žádost o prodloužení termínu dokončení stavby: 

„Zateplení objektu školy v Proboštově ul. Meziškolská č.p. 145 na p.p.č. 65“ 

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

 

Usnesení 185/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci: „Zateplení objektu školy v Proboštově ul. 

Meziškolská č.p. 145 na p.p.č. 65“ s termínem prodloužení dokončení díla do 11. 12. 

2015 pouze za podmínek stanovených Zastupitelstvem obce Proboštov. V případě, že 

tyto podmínky nebudou dodrženy, je termín dokončení díla 30. 11. 2015.   

pověřuje 

  starostku obce k podpisu dodatku č. 1 k SoD. 

 

19. Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným – žádost o prodloužení 

termínu dokončení staveb: „Úprava komunikace Přítkov, ulice Příčná, Horská“ a 

„Proboštov – úprava ulic Zahradní a K Hrázi“ 

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

 

Usnesení 186/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

žádost o prodloužení termínu dokončení staveb: „Úprava komunikace Přítkov, ulice 

Příčná, Horská“ a „Proboštov - úprava ulic Zahradní a K Hrázi“.   

 

20. Konkurzní řízení na ředitelku Mateřské školy Pastelka Proboštov 

V 19:10 h. odešla zastupitelka Ing. Vanda Hadrabová. Celkový počet přítomných: 7. 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 5 pro, 1 proti, 1 zdržel  

 

Usnesení 187/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

bere na vědomí 

Dopis ředitelky Mateřské školy Pastelka Proboštov paní Zdeňky Chládkové - 

informace o překážkách v práci z důvodu obecného zájmu  

pověřuje 

starostku obce k jmenování konkurzní komise ve složení: 

- Bc. Jana Čermáková 

- Alenka Antošová 

- Mgr. Pavlína Langerová 

- Pověřený zástupce KÚÚK 

- Pověřený zástupce České školní inspekce 

- 1 zástupce pedagogického sboru MŠ Pastelka  

- Mgr. Jiří Přibyl 

- 1 člen - poradní orgán (Zdeňka Chládková) 

- tajemník - Lucie Kubínková 

pověřuje 

starostku obce k předložení výsledků jednání konkurzní komise ke schválení 

zastupitelstvu obce Proboštov. 



21. Různé 

- Informace starostky a místostarostky obce a zodpovězení dotazů z minulého 

zasedání. 

 

Starostka obce požádala návrhovou komisi o rekapitulaci přijatých usnesení. Paní Antošová 

přečetla přijatá usnesení. 

 

22. Diskuze 

 

23. Závěr 

 


