
Zápis a usnesení 

9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

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

svolané na středu dne 30. 11. 2016 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu 

 

Přítomno:  8 členů zastupitelstva obce  

Omluveni:    1 člen zastupitelstva obce (Ing. Ráža) 

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. Schválení výše odměny pro neuvolněnou místostarostku 

7. 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 

8. ČEZ Distribuce, a.s. - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4014785/001 – TP 

Proboštov, U Vodárny – 16 OM 

9. ČEZ Distribuce, a.s. - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-4004731-1, název 

stavby: Teplice_Proboštov, TS Výkup řešení DPCZ na NN 

10. Smlouva č. VIII/6004/2016/UL o provedení stavby na akci: „Chodník Proboštov – 

Přítkov“ s Ústeckým krajem 

11. ALIS spol. s.r.o. – Smlouva o poskytnutí práv k užívání software číslo: SML-

01238/16 

12. Smlouva o zřízení služebnosti na pozemcích p.č. 1208/107, 1204 a 1236/3 k.ú. 

Proboštov u Teplic 

13. Kupní smlouva na pozemek p.č. 343/1 včetně stavby (sklad) 

14. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Ranch Oak Valley ve výši Kč 20 000,- 

15. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Spolek přátel Samorostu ve výši Kč 

20 000,- 

16. Nájemní smlouva na pozemek p.č. 788/48 o výměře 132 m2 k.ú. Proboštov u Teplic 

17. Záměr prodeje pozemků 422/3, 428/5, 428/3 k.ú. Proboštov u Teplic 

18. Záměr pronájmu pozemku p.č. 560/1 k.ú. Přítkov 

19. Oblastní charita Most - žádost o finanční příspěvek 

20. Hospic sv. Štěpána, z.s. – žádost o finanční příspěvek 

21. Různé 

22. Diskuze 

23. Závěr 
 

 

 



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

 

Usnesení 174/016:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

program 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov včetně jeho změn a 

doplnění.  

 

2. Vypořádání námitek proti předchozímu zápisu 

 

3. Volba návrhové komise 

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

 

Usnesení 175/016:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

            do návrhové komise: Ing. Václava Betku a Ing. Martina Opackého. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 176/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

             ověřovatele zápisu: Alenku Antošovou a Ing. Vandu Hadrabovou. 

 

5. Kontrola usnesení  

 

6. Schválení výše odměny pro neuvolněnou místostarostku 

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

 

Usnesení 177/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

             odměnu pro neuvolněnou místostarostku obce Ing. Vandu Hadrabovou ve výši    

             12 000,-. 

 

7. 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 

Odloženo z jednání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. ČEZ Distribuce, a.s. - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4014785/001 – TP 

Proboštov, U Vodárny – 16 OM 

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

 

Usnesení 178/016:                Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ČEZ Distribuce, a.s. - Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4014785/001 - TP 

Proboštov, U Vodárny - 16 OM s cenou stanovenou platnou metodikou obce pro 

oceňování věcných břemen 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy až po odsouhlasení ceny ze strany ČEZ. 

 

9. ČEZ Distribuce, a.s. - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-4004731-1, název 

stavby: Teplice_Proboštov, TS Výkup řešení DPCZ na NN 

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

 

Usnesení 179/016:                Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ČEZ Distribuce, a.s. - Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-4004731-1, název 

stavby: Teplice_Proboštov, TS Výkup řešení DPCZ na NN za cenu 17 625,- 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

10. Smlouva č. VIII/6004/2016/UL o provedení stavby na akci: „Chodník Proboštov – 

Přítkov“ s Ústeckým krajem 

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

 

Usnesení 180/016:                Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouva č. VIII/6004/2016/UL o provedení stavby na akci: „Chodník Proboštov - 

Přítkov“ s Ústeckým krajem 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

11. ALIS spol. s.r.o. – Smlouva o poskytnutí práv k užívání software číslo: SML-

01238/16 

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

 

Usnesení 181/016:                Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ALIS spol. s r.o. - Smlouvu o poskytnutí práv k užívání software číslo: SML-01238/16 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 



12. Smlouva o zřízení služebnosti na pozemcích p.č. 1208/107, 1204 a 1236/3 k.ú. 

Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 182/016:                Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o zřízení služebnosti na pozemcích p.č. 1208/107, 1204 a 1236/3 k.ú. 

Proboštov u Teplic  

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

  

13. Kupní smlouva na pozemek p.č. 343/1 včetně stavby (sklad) 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro, 0 proti, 2 zdržel  

 

Usnesení 183/016:                Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu na pozemek p.č. 343/1 včetně stavby za cenu ve výši 40 % cen 

určených znaleckými posudky č. 3144/51/16 a 3137/44/16, tedy za 90 472,- 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

14. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Ranch Oak Valley ve výši Kč 20 000,- 

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

 

Usnesení 184/016:                Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace Ranch Oak Valley. 

 

15. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Spolek přátel Samorostu ve výši Kč 

20 000,- 

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

 

Usnesení 185/016:                Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace Spolku přátel Samorostu. 

 

16. Nájemní smlouva na pozemek p.č. 788/48 o výměře 132 m2 k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 186/016:                Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Nájemní smlouvu na pozemek p.č. 788/48 o výměře 132 m
2
 k.ú. Proboštov u Teplic za 

cenu 6,-/1 m
2
/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tří měsíců 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 

 



17. Záměr prodeje pozemků 422/3, 428/5, 428/3 k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 187/016:                Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr prodeje pozemků p.č. 422/3 o výměře 231 m
2
, 428/5 o výměře 84 m

2
, 428/3 o 

výměře 363 m
2
 k.ú. Proboštov u Teplic. 

 

18. Záměr pronájmu pozemku p.č. 560/1 k.ú. Přítkov 

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

 

Usnesení 188/016:                Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr pronájmu pozemku p.č. 560/1 k.ú. Přítkov o výměře 12 748 m
2
. 

 

19. Oblastní charita Most - žádost o finanční příspěvek 

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

 

Usnesení 189/016:                Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Oblastní charita Most - žádost o finanční příspěvek ve výši 7 000,-. 

 

20. Hospic sv. Štěpána, z.s. – žádost o finanční příspěvek 

Odloženo 

 

Doplnění programu: 

 

21. Vzdání se funkce předsedkyně finančního výboru Ing. Hadrabové a zvolení nového 

předsedy 

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

 

Usnesení 190/016:                Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

vzdání se funkce předsedkyně finančního výboru místostarostkou obce Ing. Vandou 

Hadrabovou. 

 

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

 

Usnesení 191/016:                Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

 předsedu finančního výboru pana Bc. Josefa Djakova s účinností od 1. 12. 2016. 

 

22. Základní školy Proboštov – žádost o souhlas zřizovatele s přijetím daru nad 5 000,- 

Kč 

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

 

Usnesení 192/016:                Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

přijetí daru ve výši 10 000,- od Unie rodičů sdružení při ZŠ Proboštov. 

 



23. Záměr směny pozemků p.č. 677/28 (oddělovací GP z pozemku p.č. 677/4) v majetku 

obce a p.p.č. 933/4 a 933/5 v majetku soukromé osoby, vše k.ú. Přítkov 

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

 

Usnesení 193/016:                Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr směny pozemků p.č. 677/28 (oddělovací GP z pozemku p.č. 677/4) o výměře 

184 m
2
 v majetku obce a p.p.č. 933/4 o výměře 25 m

2
 a 933/5 o výměře 17 m

2
 

v majetku soukromé osoby, vše k.ú. Přítkov. 

 

24. Různé 

- Informace starostky obce a zodpovězení dotazů z minulého zasedání. 

 

25. Diskuze 

 

26. Závěr 


