
Zápis a usnesení 

6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

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

svolané na pondělí dne 23. 7. 2018 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu 

 

Přítomno:  9 členů zastupitelstva obce  

Omluveni:    0 členové zastupitelstva obce   

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. S-Vision s.r.o. – Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (nutnost prodloužení dokončení díla) 

 

7. Kupní smlouva na pozemek p.č. 731/135 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 170 m2 

 

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

služebnosti inženýrské sítě č. 80/B/2018/TPČ 

 

9. Žádost o souhlas obce s připojením budoucího domu k distribuční síti SČVK a ČEZ 

přes obecní pozemky p.č. 580/2 a 1373/1 k.ú. Přítkov 

 

10. Žádost o povolení výjimky (odstupové vzdálenosti) – umístění stavby rodinného 

domu na pozemcích p.č. 1235/16 a 1236/44 

 

11. EDA cz, z.ú. – žádost o finanční příspěvek na činnost terénní služby rané péče 

 

12. Různé 

 

13. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 
1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění  
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel  

 

Usnesení 128/018:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

program 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov včetně jeho doplnění. 

  

2. Vypořádání námitek proti předchozímu zápisu 

 

3. Volba návrhové komise 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel  

 

Usnesení 129/018:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

            do návrhové komise: Ing. Vandu Hadrabovou a Bc. Josefa Djakova. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 130/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

             ověřovatele zápisu: Ing. Radomíra Rážu a Miroslava Kočího. 

 

5. Kontrola usnesení  

 

6. S-Vision s.r.o. – Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (nutnost prodloužení dokončení díla) 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 131/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

             S-Vision s.r.o. - Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (prodloužení termínu dokončení díla   

do 30. 9. 2018) 

pověřuje 

             starostku obce k podpisu dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo. 

 

7. Kupní smlouva na pozemek p.č. 731/135 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 170 m2 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 132/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu na pozemek p.č. 731/135 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 170 m
2
 za 

cenu Kč 17 000,-. 

pověřuje 

             starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 

 

 



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

služebnosti inženýrské sítě č. 80/B/2018/TPČ 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 133/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Severočeská vodárenská společnost a.s. - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě č. 80/B/2018/TPČ 

 pověřuje 

             starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

9. Žádost o souhlas obce s připojením budoucího domu k distribuční síti SČVK a ČEZ 

přes obecní pozemky p.č. 580/2 a 1373/1 k.ú. Přítkov 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 134/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Žádost o souhlas obce s připojením budoucího domu k distribuční síti SČVK a ČEZ 

přes obecní pozemky p.č. 580/2 a 1373/1 k.ú. Přítkov za podmínek dle zápisu. 

 

10. Žádost o povolení výjimky (odstupové vzdálenosti) – umístění stavby rodinného 

domu na pozemcích p.č. 1235/16 a 1236/44 

Odloženo 

 

11. EDA cz, z.ú. – žádost o finanční příspěvek na činnost terénní služby rané péče 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 135/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

EDA cz, z.ú. - žádost o finanční příspěvek na činnost terénní služby rané péče ve výši 

Kč 11.600,-. Finanční příspěvek bude poskytnut až po prověření poskytování služby 

rodině.  

 

Doplnění programu: 

12. Rozpočtové opatření číslo 4/2018 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 136/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Rozpočtové opatření číslo 4/2018. 

 

13. Smlouva s Nadací Bonum Commune 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 5 pro, 0 proti, 4 zdržel 

 

Usnesení 137/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu s Nadací Bonum Commune 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

14. Různé 

15. Závěr 


