
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 24. 2. 2016 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu 

Přítomno:  8 členů zastupitelstva obce  

Omluveni:    0 člen zastupitelstva obce  

Neomluveni:  1 člen zastupitelstva obce (Ing. Hadrabová) 

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. Podání žaloby na určení vlastnictví nemovitosti čp. 10/1 a parcel p.č. 641/3, 641/4 

k.ú. Proboštov u Teplic 

 

7. Výroční zpráva za rok 2015 

 

8. Kupní smlouva na pozemek p.č. 923/6 o výměře 53 m2 k.ú. Přítkov 

 

9. Kupní smlouva na pozemek p.č. 1248/1 o výměře 376 m2 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

10. Kupní smlouva na části pozemků p.č. 638/3 a 638/2 o výměře 42 m2 k.ú. Proboštov u 

Teplic  

 

11. OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. číslo 

VP_2016_718 

 

12. Nabídka obci k odprodeji pozemků p.č. 683/2 (polovina), 688, 678/5, 550/1 k.ú. 

Přítkov a 1372/1 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

13. Vlastník bytové jednotky U Vodárny 422 - žádost o výmaz zápisu o předkupním 

právu v KN 

 

14. Občanské sdružení POHODA – žádost o finanční příspěvek ve výši Kč 2 000,- při 

zajištění dopravy zdravotně postižených  

 

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

pro Tibet“ 

 

16. Různé 

17. Diskuze 

18. Závěr 



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

 

Usnesení 14/016:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

         program 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov včetně jeho doplnění.        

 

2. Vypořádání námitek proti předchozímu zápisu 

 

3. Volba návrhové komise 

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

 

Usnesení 15/016:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

            do návrhové komise: Bc. Janu Čermákovou a Bc. Josefa Djakova. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 16/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

             ověřovatele zápisu: paní Alenku Antošovou a Ing. Radomíra Rážu.  

 

5. Kontrola usnesení 

V 17:07 h. dorazila zastupitelka Ing. Vanda Hadrabová. Celkový počet přítomných: 9. 

 

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

 

Usnesení 17/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

             žádost o odkoupení části pozemku p.č. 1240/11 a 1248/6 k.ú. Proboštov u Teplic.  

 

6. Podání žaloby na určení vlastnictví nemovitosti čp. 10/1 a parcel p.č. 641/3, 641/4 k.ú. 

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

 

Usnesení 18/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

podat žalobu na určení vlastnictví nemovitostí, které byly převedeny kupní smlouvou 

a smlouvou o zřízení věcného břemene ze dne 29. 12. 1997, která byla uzavřena mezi 

prodávajícím: Obec Proboštov a kupujícím: Miroslav Macháček, nar. 30. 11. 1949, 

jejímž předmětem je převod nemovitostí: zemědělská usedlost čp. 10/1 se stavební 

parcelou st. p.č. 641/3 o výměře 176 m
2
 a p.p.č. 641/4 o výměře 293 m

2
, se všemi 

součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi za cenu 188.730,00 Kč a podle které 

byl povolen vklad práva do katastru nemovitostí rozhodnutím Katastrálního úřadu 

v Teplicích pod č.j.: V 11/4295/97. 

pověřuje 

vedení obce k udělení plné moci JUDr. Savkovi k podání žaloby na určení vlastnictví 

této nemovitosti čp.10/1 se stavebními parcelami p.č. 641/3 a 641/4. 



7. Výroční zpráva za rok 2015 

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

 

Usnesení 19/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Výroční zprávu za rok 2015 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 

8. Kupní smlouva na pozemek p.č. 923/6 o výměře 53 m2 k.ú. Přítkov 

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

 

Usnesení 20/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

 Kupní smlouvu na pozemek p.č. 923/6 o výměře 53 m
2
 k.ú. Přítkov za cenu Kč 100,-

/1 m
2
 

pověřuje 

  starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

9. Kupní smlouva na pozemek p.č. 1248/1 o výměře 376 m2 k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 21/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu na pozemek p.č. 1248/1 o výměře 376 m
2
 k.ú. Proboštov u Teplic za 

cenu Kč 600,-/1 m
2
 

pověřuje 

  starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

10. Kupní smlouva na části pozemků p.č. 638/3 a 638/2 o výměře 42 m2 k.ú. Proboštov u 

Teplic 

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

 

Usnesení 22/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu na části pozemků p.č. 638/3 a 638/2 o výměře 42 m
2
 k.ú. Proboštov u 

Teplic za cenu Kč 183,-/1 m
2
 

pověřuje 

  starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

11. OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. číslo 

VP_2016_718 

Odloženo. 

 

 

 

 

 

 

 



12. Nabídka obci k odprodeji pozemků p.č. 683/2 (polovina), 688, 678/5, 550/1 k.ú. 

Přítkov a 1372/1 k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 23/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

nabídku obci k odprodeji pozemků p.č. 683/2 (polovina), 688, 678/5, 550/1 k.ú. 

Přítkov a 1372/1 k.ú. Proboštov u Teplic.  

 

13. Vlastník bytové jednotky U Vodárny 422 - žádost o výmaz zápisu o předkupním 

právu v KN 

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

 

Usnesení 24/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

žádost vlastníka bytové jednotky v Proboštově, U Vodárny 422/4, PSČ: 417 12 o 

výmaz zápisu o předkupním právu v katastru nemovitostí z důvodu uplynutí sjednané 

doby, na kterou bylo uzavřeno 

pověřuje 

  starostku obce k provedení výmazu z katastru nemovitostí. 

 

14. Občanské sdružení POHODA – žádost o finanční příspěvek ve výši Kč 2 000,- při 

zajištění dopravy zdravotně postižených  

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

 

Usnesení 25/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

  žádost o finanční příspěvek ve výši Kč 2 000,-/1 osoba na zajištění dopravy zdravotně 

postižených Občanského sdružení POHODA. 

 

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

pro Tibet“ 

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

 

Usnesení 26/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

 

Doplnění programu: 

 

16. Žádost o dlouhodobý pronájem části obecního pozemku p.č. 328/1 k.ú. Proboštov u 

Teplic 

Odloženo. 

 

17. Různé 

- Informace starostky a místostarostky obce a zodpovězení dotazů z minulého 

zasedání. 

 

18. Diskuze 

 



Starostka obce požádala návrhovou komisi o rekapitulaci přijatých usnesení. Místostarostka 

Bc. Čermáková přečetla přijatá usnesení. 

 

19. Závěr 


