
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 8. 2. 2017 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu 

 

Přítomno:  8 členů zastupitelstva obce  

Omluveni:    1 člen zastupitelstva obce (pan Kočí) 

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. Vydání návrhu územního opatření o stavební uzávěře pro pozemky p. č. 1265/1 k. ú. 

Proboštov u Teplic a stavebních objektů na p. p. č. 1265/6, 1265/4, 1265/2 a 1265/3 

v k. ú. Proboštov u Teplic, adresa Kpt. Jaroše 531, 417 12 Proboštov 

 

7. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci: „Komunikace ulice Dělnická a Na Lučinách 

v Proboštově, k.ú. Proboštov u Teplic 

 

8. Různé 

 

9. Diskuze 

 

10. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce 

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

 

Usnesení 15/017:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

program 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. 

 

2. Vypořádání námitek proti předchozímu zápisu 

 

3. Volba návrhové komise 

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

 

Usnesení 16/017:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 17/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

             ověřovatele zápisu: Zdeňku Chládkovou a Ing. Václava Betku. 

 

5. Kontrola usnesení  

 

6. Vydání návrhu územního opatření o stavební uzávěře pro pozemky p. č. 1265/1 k. ú. 

Proboštov u Teplic a stavebních objektů na p. p. č. 1265/6, 1265/4, 1265/2 a 1265/3 

v k. ú. Proboštov u Teplic, adresa Kpt. Jaroše 531, 417 12 Proboštov 

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

 

Usnesení 18/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

              vydat podle § 6, odst. 6, písmeno c), § 97 odst. 1, § 98 a 99 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební 

zákon), a ve spojení s § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., (dále jen správní řád) a 

§ 17 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní 

smlouvy a územního opatření a stavebního řádu, návrh územního opatření o stavební 

uzávěře ve vymezené části katastrálního území Proboštov u Teplic (pozemky p. č. 

1265/1 k. ú. Proboštov u Teplic a stavební objekty na p. p. č. 1265/6, 1265/4, 1265/2 a 

1265/3 v k. ú. Proboštov u Teplic, adresa Kpt. Jaroše 531, 417 12 Proboštov). Toto 

územní opatření o stavební uzávěře platí do doby vydání úpravy Územního plánu obce 

Proboštov, nejdéle však do 31. 12. 2019. 

 

7. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci: „Komunikace ulice Dělnická a Na Lučinách 

v Proboštově, k.ú. Proboštov u Teplic 

Odloženo 

 

 



8. Různé 

- Informace starostky a místostarostky obce a zodpovězení dotazů z minulého 

zasedání. 

 

V 17:35 hodin odešel zastupitel pan Bc. Djakov, celkem: 7  

 

Místostarostka jako členka návrhové komise konstatovala, že vše je v pořádku podle návrhu a 

dále že bod o dodatku č. 2 byl odložen do příštího jednání zastupitelstva. 

 

9. Diskuze 

 

10. Závěr 


