
Zápis a usnesení 

3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

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

svolané na pondělí dne 30. 4. 2018 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu 

 

Přítomno:  8 členů zastupitelstva obce  

Omluveni:    1 člen zastupitelstva obce (paní Chládková) 

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. Seznam nemovitého majetku obce Proboštov pro prodej výběrem nejvyšší nabídky 

 

7. Žádost o koupi pozemků p.č. 1035/1 o výměře 359 m2 a 1033/8 o výměře 49 m2 

 

8. Žádost o prodej částí pozemků p.č. 1259/6, 1273/6 a 1274/4 v k.ú. Proboštov u Teplic 

 

9. Severočeská vodárenská společnost a.s. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě č. 24/B/2018/TPČ pro stavbu: „Proboštov, U Vodárny, 

p.p.č. 1202/1 – vodovod“ číslo stavby TP 031 029 

 

10. Kupní smlouva na pozemek p.č. 935/5 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

11. Kupní smlouva na pozemky p.č. st. 519 o celkové výměře 16 m
2
, podílu o velikosti 

1/8 k pozemku p.č. 407/3 o celkové výměře 119 m
2
, podílu o velikosti 1/8 k pozemku 

p.č. 407/26 o celkové výměře 76 m
2
 

 

12. Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci – Kupní smlouva č. 089602018 pro 

pozemek p.č. 1249/2 o výměře 58 m2 

 

13. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

smlouva o právu provést stavbu č. IE-12-4004555/VB/70 

 

14. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti číslo: EP-

12-4002970/VB001 pro stavbu: TP_Proboštov, ppč. 1236/4 – přeložení kNN 

 

15. Kompakt spol. s.r.o. – Smlouva o prodeji reklamní plochy na sociální vůz  

 



16. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu s Klub KL Sport 

Teplice, z.s. ve výši Kč 3 000,- 

 

17. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu s TJ Proboštov, z.s. 

oddíl kopané (děti a mládež) ve výši Kč 24 000,- 

 

18. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu s TJ Proboštov, z.s. 

oddíl kopané (dospělí) ve výši Kč 13 000,- 

 

19. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu s TJ Proboštov, z.s. 

oddíl kopané mimořádná dotace ve výši Kč 15 000,- 

 

20. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu s Domem dětí a 

mládeže ve výši Kč 32 000,- 

 

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

 

22. Mateřská škola Pastelka Proboštov – žádost o ponechání přeplatku z elektřiny ve 

výši Kč 13 153,- na dovybavení školní kuchyně 

 

23. Základní škola Proboštov – žádost o jmenování jednoho zástupce za stranu 

zřizovatele 

 

24. Žádost o souhlas s postavením oplocení a vrat u garáží v ul. Sobědružská a 

pronájem části pozemku p.č. 788/1 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

25. Žádost o pronájem části pozemku p.č. 1397/6 k.ú. Proboštov u Teplic (Jabloňová) 

 

26. Opětovná žádost o prodej části pozemku p.č. 731/11 k.ú. Proboštov u Teplic o 

výměře 171 m2 

 

27. Žádost o prodej části pozemku p.č. 1279/1 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře cca 100 

m2 

 

28. Žádost o odkoupení částí pozemku p.č. 788/1 k.ú. Proboštov u Teplic, ulice Ptačí 

 

29. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 275 o výměře 177 m2 

 

30. Žádost o přehodnocení stanoviska zastupitelstva obce ve věci demolice bytového 

domu, adresou Proboštovská 180, 417 12 Proboštov 

 

31. Různé 

 

32. Závěr 
 

 

 

 

 

 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 

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

 

Usnesení 51/018:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

program 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov včetně jeho doplnění a 

změn. 

  

2. Vypořádání námitek proti předchozímu zápisu 

 

3. Volba návrhové komise 

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

 

Usnesení 52/018:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

            do návrhové komise: Alenku Antošovou a Ing. Martina Opackého. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 53/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

             ověřovatele zápisu: Bc. Josefa Djakova a Ing. Vandu Hadrabovou. 

 

5. Kontrola usnesení  

 

6. Seznam nemovitého majetku obce Proboštov pro prodej výběrem nejvyšší nabídky 

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

 

Usnesení 54/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Seznam nemovitého majetku obce Proboštov pro prodej výběrem nejvyšší nabídky. 

Seznam bude vyvěšen až po vypracování oddělovacího GP pro pozemek p.č. 

1208/110. 

 

7. Žádost o koupi pozemků p.č. 1035/1 o výměře 359 m2 a 1033/8 o výměře 49 m2 

Odloženo 

 

8. Žádost o prodej částí pozemků p.č. 1259/6, 1273/6 a 1274/4 v k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 55/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr prodeje částí pozemků p.č. 1259/6, 1273/6 a 1274/4 v k.ú. Proboštov u Teplic. 

Záměr bude vyvěšen po předložení oddělovacího GP.  

 

9. Severočeská vodárenská společnost a.s. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě č. 24/B/2018/TPČ pro stavbu: „Proboštov, U Vodárny, 

p.p.č. 1202/1 – vodovod“ číslo stavby TP 031 029 

Vypuštěno 



 

10. Kupní smlouva na pozemek p.č. 935/5 k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 56/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu na pozemek p.č. 935/5 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 166 m
2
 za 

cenu Kč 16 602,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

11. Kupní smlouva na pozemky p.č. st. 519 o celkové výměře 16 m
2
, podílu o velikosti 

1/8 k pozemku p.č. 407/3 o celkové výměře 119 m
2
, podílu o velikosti 1/8 k pozemku 

p.č. 407/26 o celkové výměře 76 m
2
 

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

 

Usnesení 57/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu na pozemky pod stavbou pro rodinnou rekreaci p.p.č. 519 na zahradě 

p.č. 407/15, 1/8 pozemku přístupové cesty p.č. 407/3 a 1/8 pozemku přístupové cesty 

p.č. 407/26 k.ú. Přítkov 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

12. Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci – Kupní smlouva č. 089602018 pro 

pozemek p.č. 1249/2 o výměře 58 m2 

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

 

Usnesení 58/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci - Kupní smlouvu č. 089602018 pro 

pozemek p.č. 1249/2 o výměře 58 m
2
 k.ú. Proboštov u Teplic za cenu Kč 9 000,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

13. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

smlouva o právu provést stavbu č. IE-12-4004555/VB/70 

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

 

Usnesení 59/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ČEZ Distribuce, a.s. - Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-4004555/VB/70. Cena břemene činí Kč 

189 000,-. 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

14. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti číslo: EP-

12-4002970/VB001 pro stavbu: TP_Proboštov, ppč. 1236/4 – přeložení kNN 

Odloženo 

 

 



15. Kompakt spol. s.r.o. – Smlouva o prodeji reklamní plochy na sociální vůz 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 5 pro, 2 proti, 1 zdržel  

 

Usnesení 60/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kompakt spol. s.r.o. - Smlouvu o prodeji reklamní plochy na sociální vůz v ceně Kč 

30 000,- včetně DPH 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

16. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu s Klub KL Sport 

Teplice, z.s. ve výši Kč 3 000,- 

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

 

Usnesení 61/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu Klub KL Sport, z.s. ve 

výši Kč 3 000,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

17. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu s TJ Proboštov, z.s. 

oddíl kopané (děti a mládež) ve výši Kč 24 000,- 

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

 

Usnesení 62/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu TJ Proboštov, oddíl 

kopané, z.s. ve výši Kč 24 000,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy po předložení čestných prohlášení zákonných 

zástupců dětí. 

 

18. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu s TJ Proboštov, z.s. 

oddíl kopané (dospělí) ve výši Kč 13 000,- 

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

 

Usnesení 63/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu TJ Proboštov, oddíl 

kopané, z.s. ve výši Kč 12 500,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



19. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu s TJ Proboštov, z.s. 

oddíl kopané mimořádná dotace ve výši Kč 15 000,- 

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

 

Usnesení 64/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu s TJ Proboštov, z.s. oddíl 

kopané - dorost mimořádná dotace ve výši Kč 15 000,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

20. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu s Domem dětí a 

mládeže ve výši Kč 32 000,- 

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

 

Usnesení 65/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu DDM Teplice ve výši Kč 

29 000,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

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

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

 

Usnesení 66/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

 

22. Mateřská škola Pastelka Proboštov – žádost o ponechání přeplatku z elektřiny ve 

výši Kč 13 153,- na dovybavení školní kuchyně 

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

 

Usnesení 67/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Mateřská škola Pastelka Proboštov - žádost o ponechání přeplatku z elektřiny ve výši 

Kč 13 153,- na dovybavení školní kuchyně. 

 

23. Základní škola Proboštov – žádost o jmenování jednoho zástupce za stranu 

zřizovatele 

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

 

Usnesení 68/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

jmenuje 

Dagmar Blažejovskou, zástupce za stranu zřizovatele do Školské rady Základní školy 

Proboštov. 

 

 

 

 

 



24. Žádost o souhlas s postavením oplocení a vrat u garáží v ul. Sobědružská a 

pronájem části pozemku p.č. 788/1 k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 69/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr prodeje části pozemku p.č. 788/1 k.ú. Proboštov u Teplic za cenu Kč 200,-/1 

m
2
. Záměr bude vyvěšen po vypracování oddělovacího GP. 

 

25. Žádost o pronájem části pozemku p.č. 1397/6 k.ú. Proboštov u Teplic (Jabloňová) 

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

 

Usnesení 70/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr pronájmu části pozemku p.č. 1397/6 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 100 m
2
. 

 

26. Opětovná žádost o prodej části pozemku p.č. 731/11 k.ú. Proboštov u Teplic o 

výměře 171 m 

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

 

Usnesení 71/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr prodeje části pozemku p.č. 731/11 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 171 m
2
. 

 

27. Žádost o prodej části pozemku p.č. 1279/1 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře cca 100 

m2 

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

 

Usnesení 72/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

žádost o prodej části pozemku p.č. 1279/1 k.ú. Proboštov u Teplic. 

 

28. Žádost o odkoupení částí pozemku p.č. 788/1 k.ú. Proboštov u Teplic, ulice Ptačí 

Odloženo 

 

29. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 275 o výměře 177 m2 

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

 

Usnesení 73/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

žádost o odkoupení pozemku p.č. 275 o výměře 177 m
2
. 

 

30. Žádost o přehodnocení stanoviska zastupitelstva obce ve věci demolice bytového 

domu, adresou Proboštovská 180, 417 12 Proboštov 

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

 

Usnesení 74/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

žádost o přehodnocení stanoviska zastupitelstva obce ve věci demolice bytového 

domu, adresou Proboštovská 180, 417 12 Proboštov. 

 



31. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

smlouva o právu provést stavbu č. IE-12-4005743/VB/1 TP-DPCZ Teplice, Zemská 

818-přepojení SD 

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

 

Usnesení 75/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ČEZ Distribuce, a.s. - Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-4005743/VB/1 TP-DPCZ Teplice, Zemská 

818-přepojení SD 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy.  

 

32. Mateřská škola Pastelka Proboštov – žádost o ponechání přeplatku z plynu 

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

 

Usnesení 76/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

žádost Mateřské školy Pastelka Proboštov o ponechání přeplatku z plynu ve výši Kč 

31 539,06,- na nákup škrabky na brambory a kořenové zeleniny. 

 

33. Různé 

 

34. Závěr 
 

 

 

 


