
Zápis a usnesení 

2. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

 

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

svolané na středu dne 21. 1. 2015 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. 

 

Přítomno:  8 členů zastupitelstva obce  

Omluveni:    1 člen zastupitelstva obce (Ing. Hadrabová) 

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. Revokace usnesení číslo 129/014 – Směnná smlouva na pozemky p.č. 787/49 a 

641/5 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

7. MAS Cínovecko, o.p.s. – Smlouva o zápůjčce 

 

8. Nadace TLAPKA – smlouva o péči o opuštěná, ztracená a týraná zvířata 

odchycená a nalezená v obci Proboštov a poskytnutí finančních prostředků obce 

Proboštov pro rok 2015 

 

9. Žádost o písemné vyjádření ke změně rozhodnutí ministra zdravotnictví o 

kategorizaci zdravotnických zařízení pro potřeby privatizace ze dne 15. 12. 1994, 

čj. PRI/1864, kterým je Zdravotní středisko Proboštov čp. 258, okr. Teplice, 

zařazeno do kategorie B s věcným břemenem 1 ordinace praktického lékaře a 1 

ordinace stomatologa, v rozsahu zrušit kategorii B a tím sejmout povinnost 

zachovat příslušné nemovitosti po dobu 25let pro zdravotní účely 

 

10. Různé  

 

11. Diskuze 

 

12. Závěr 

 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 

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

 

Usnesení 5/015:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

         návrh programu 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce.         

 

2. Vypořádání námitek proti předchozímu zápisu 

 

3. Volba návrhové komise 

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

 

Usnesení 6/015:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

            do návrhové komise: Miroslava Kočího a Ing. Radomíra Rážu. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 7/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ověřovatele zápisu: Milana Černíka a Ing. Václava Betku. 

 

5. Kontrola usnesení 

 

6. Revokace usnesení číslo 129/014 – Směnná smlouva na pozemky p.č. 787/49 a 641/5 

k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 8/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

revokuje 

usnesení číslo 129/2014. 

 

7. Nadace TLAPKA – smlouva o péči o opuštěná, ztracená a týraná zvířata odchycená a 

nalezená v obci Proboštov a poskytnutí finančních prostředků obce Proboštov pro 

rok 2015 

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

 

Usnesení 9/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Nadace TLAPKA - smlouva o péči o opuštěná, ztracená a týraná zvířata odchycená a 

nalezená v obci Proboštov a poskytnutí finančních prostředků obce Proboštov pro rok 

2015 

pověřuje 

            starostku k podpisu smlouvy. 

 

8. Žádost o písemné vyjádření ke změně rozhodnutí ministra zdravotnictví o 

kategorizaci zdravotnických zařízení pro potřeby privatizace ze dne 15. 12. 1994, čj. 



PRI/1864, kterým je Zdravotní středisko Proboštov čp. 258, okr. Teplice, zařazeno do 

kategorie B s věcným břemenem 1 ordinace praktického lékaře a 1 ordinace 

stomatologa, v rozsahu zrušit kategorii B a tím sejmout povinnost zachovat příslušné 

nemovitosti po dobu 25let pro zdravotní účely 

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

 

Usnesení 10/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Žádost ke změně rozhodnutí ministra zdravotnictví o kategorizaci zdravotnických 

zařízení pro potřeby privatizace ze dne 15. 12. 1994, čj. PRI/1864, kterým je 

Zdravotní středisko Proboštov čp. 258, okr. Teplice, zařazeno do kategorie B 

s věcným břemenem 1 ordinace praktického lékaře a 1 ordinace stomatologa, 

v rozsahu zrušit kategorii B a tím sejmout povinnost zachovat příslušné nemovitosti 

po dobu 25let pro zdravotní účely a bere na vědomí potřebu problém stomatologa 

v obci v příštích letech řešit. 

 

Doplnění programu: 

 

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

4012389-TP-Proboštov, Dělnická, 398/1, Marzin 

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

 

Usnesení 11/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

4012389-TP-Proboštov, Dělnická, 398/1, Marzin. Za zřízení věcného břemene je 

stanovena jednorázová náhrada ve výši Kč 1 000,- 

pověřuje 

            starostku k podpisu smlouvy. 

 

10. Výroční zpráva za rok 2014 

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

 

Usnesení 12/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

 Výroční zprávu za rok 2014 dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k 

informacím. 

 

Starostka požádala návrhovou komisi o rekapitulaci usnesení. Pan Ing. Ráža přečetl přijatá 

usnesení.  

 

11. Různé  

- Informace starostky a místostarostky obce a zodpovězení dotazů z minulého 

zasedání. 

 

12. Diskuze 

  

13. Závěr 


