
Zápis a usnesení 

1. 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. 1. 2017 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu 

 

Přítomno:  7 členů zastupitelstva obce  

Omluveni:    2 členové zastupitelstva obce (pan Kočí, Bc. Djakov)  

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. Přijetí stanoviska ke zřízení věznice v objektu Geoindustrie 

 

7. Výroční zpráva za rok 2016 

 

8. Pachtovní smlouva pro pozemek p.č. 560/1 k.ú. Přítkov 

 

9. 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 2017 

 

10. Revokace usnesení 104/016 – ČR Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje – 

Smlouva o výpůjčce 

 

11. Smlouva o výpůjčce č. 2012016 s ČR – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje 

 

12. Pohoda – sdružení pro podporu zdravotně postižených dětí, z.s. – žádost o pomoc 

při zajištění dopravy zdravotně postižených dětí a mládeže ve výši Kč 2 000,- 

 

13. Domov důchodců Bystřany – žádost o poskytnutí finanční výpomoci pro rok 2017 

 

14. Zrušení nájemní smlouvy na pozemky Pod Hrází p.č. 731/82 o výměře 219 m2 a p.č. 

731/105 o výměře 17 m2 v k.ú. Proboštov u Teplic 

 

15. Spolek Lungta – žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka 

pro Tibet“ 



 

16. Zpráva kontrolního výboru k prověření smluvních vztahů k podání žaloby na 

určení vlastnictví nemovitosti č.p. 10/1 se stavební parcelou p.č. 641/3 a 641/4 k.ú. 

Proboštov u Teplic 

 

17. Zpráva o činnosti obecní policie Proboštov za období červen až prosinec 2016 – na 

vědomí 

 

18. Různé 

 

19. Diskuze 

 

20. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 

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

 

Usnesení 1/017:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

program 1. 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 7 pro, 0 proti, 0 zdržel  

 

Usnesení 2/017:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

            do návrhové komise: Ing. Václava Betku a Ing. Radomíra Rážu. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 3/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

             ověřovatele zápisu: Ing. Martina Opackého a Alenku Antošovou.  

 

5. Kontrola usnesení  

 

6. Přijetí stanoviska ke zřízení věznice v objektu Geoindustrie 

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

 

Usnesení 4/017:         Zastupitelstvo obce Proboštov s ohledem na provedený průzkum mezi 

občany obce Proboštov, z něhož vyplynulo, že 99,8 % nesouhlasí se zřízením věznice 

v objektu Geoindustrie a především z důvodu, že zřízení věznice není v kontextu 

s upravovaným územním plánem obce Proboštov, který bude zastupitelstvem obce schválen 

nejpozději do konce roku 2018 

neschvaluje 

             zřízení věznice v objektu Geoindustrie 

pověřuje 

             vedení obce k zaslání tohoto stanoviska všem zúčastněným osobám a orgánům. 

 

7. Výroční zpráva za rok 2016 

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

 

Usnesení 5/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

 Výroční zprávu obce Proboštov za rok 2016 o poskytování informací dle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 



8. Pachtovní smlouva pro pozemek p.č. 560/1 k.ú. Přítkov 

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

 

Usnesení 6/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Pachtovní smlouvu pro pozemek p.č. 560/1 k.ú. Přítkov o výměře 12748 m
2
 za cenu 

stanovenou ceníkem ve výši Kč 0,10/1 m
2
, celkově zaokrouhleno na Kč 1275,-/1 rok 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

9. 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 2017 

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

 

Usnesení 7/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouva o péči o opuštěná, ztracená a týraná zvířata odchycená a nalezená v obci 

Proboštov a poskytnutí finančních prostředků obce Proboštov pro rok 2017 ve výši Kč 

10000,- Nadaci TLAPKA 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

10. Revokace usnesení 104/016 – ČR Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje – 

Smlouva o výpůjčce 

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

 

Usnesení 8/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

revokuje 

              usnesení číslo 104/016. 

 

11. Smlouva o výpůjčce č. 2012016 s ČR – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje 

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

 

Usnesení 9/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o výpůjčce č. 2012016 s ČR Hasičským záchranným sborem Ústeckého 

kraje 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

12. Pohoda – sdružení pro podporu zdravotně postižených dětí, z.s. – žádost o pomoc 

při zajištění dopravy zdravotně postižených dětí a mládeže ve výši Kč 2 000,- 

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

 

Usnesení 10/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Občanské sdružení POHODA - finanční příspěvek ve výši Kč 4000,- (Kč 2000,-/1 

osoba). 

 



13. Domov důchodců Bystřany – žádost o poskytnutí finanční výpomoci pro rok 2017 

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

 

Usnesení 11/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Domov důchodců Bystřany - finanční příspěvek ve výši Kč 1000,-. 

 

14. Zrušení nájemní smlouvy na pozemky Pod Hrází p.č. 731/82 o výměře 219 m2 a p.č. 

731/105 o výměře 17 m2 v k.ú. Proboštov u Teplic 

Na vědomí 

 

15. Spolek Lungta – žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka 

pro Tibet“ 

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

 

Usnesení 12/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Spolek Lungta - připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. 

 

16. Zpráva kontrolního výboru k prověření smluvních vztahů k podání žaloby na 

určení vlastnictví nemovitosti č.p. 10/1 se stavební parcelou p.č. 641/3 a 641/4 k.ú. 

Proboštov u Teplic 

Vypuštěno z jednání 

 

17. Zpráva o činnosti obecní policie Proboštov za období červen až prosinec 2016 – na 

vědomí 

Na vědomí 

 

Doplnění programu: 

 

18. Směnná smlouva pro pozemky 677/28, 933/4 a 933/5 k.ú. Přítkov 

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

 

Usnesení 13/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Směnnou smlouvu pro pozemky 677/28 o výměře 184 m
2
 v majetku obce Proboštov a 

933/4 a 933/5 k.ú. Přítkov o celkové výměře 42 m
2
 v majetku XXX a YYY. Cena za 1 

m
2
 je stanovena ve výši Kč 100,-. Rozdíl ceny ve výši Kč 14 200,- bude uhrazen obci. 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy po vyřízení výmazu zástavy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě – vodovodu se 

Severočeskou vodárenskou společností, a.s. 

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

 

Usnesení 14/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě - vodovodu se 

Severočeskou vodárenskou společností, a.s. číslo CES 90/2017. Jednorázová úplata za 

služebnost je určena ve výši Kč 1 000,-. 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

20. Různé 

- Informace starostky a místostarostky obce a zodpovězení dotazů z minulého 

zasedání. 

 

21. Diskuze 

 

22. Závěr 

 


