
Zápis a usnesení 

7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

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

svolané na středu dne 7. 9. 2016 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu 

 

Přítomno:  8 členů zastupitelstva obce  

Omluveni:    1 člen zastupitelstva obce (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. Pověření 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 

 

7. Žádost o spolufinancování zařízení ordinace zubního lékaře 

 

8. Žádost o poskytnutí prostor Kulturního domu 

 

9. Žádost o odprodej pozemku p.č. 116/3 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

10. Žádost o koupi pozemků p.č. 1419/57 a 1419/1 v Proboštově 

 

11. Žádost o prodej pozemku p.č. 428/3 k.ú. Proboštov u Teplic (Panský les) 

 

12. Žádost o pronájem pozemků p.č. 329 a 341/2 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

13. Kupní smlouva na pozemek p.č. 436/1 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 438 m2 

 

14. Kupní smlouva na pozemek p.č. 522 k.ú. Přítkov o výměře 18 m2 

 

15. Česká republika – Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje - Darovací smlouva na 

dopravní prostředek pro JSDH Proboštov 

 

16. Komerční banka, a.s. – Dodatek ke smlouvě obce Proboštov 

 



17. Žádost o uzavření nové smlouvy na technologii mobilní sítě TPPRO s firmou Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s. – Nájemní smlouva 

 

18. Žádost o uzavření nové smlouvy na technologii mobilní sítě TP8808 s firmou Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s. – Nájemní smlouva 

 

19. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – Smlouva o bezúplatném 

převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva č. 

67/16/4120 

 

20. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4014652/002 – 

TP_Proboštov, Na pěnkavce, ppč. 927 – OM 

 

21. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva číslo: Z_S24_12_8120050769 o realizaci přeložky 

distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie 

 

22. Smlouva o exkluzivní (výhradní) distribuci vstupenek se společností TICKET ART 

PRAHA, s.r.o. (koncert Jaroslava Svěceného) 

 

23. Žádost o projednání návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene na vodovodní 

přípojku – RD Přítkov 

 

24. Různé 

 

25. Diskuze 

 

26. Závěr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 

 
1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění  
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 3 pro, 5 proti, 0 zdržel  

 

Usnesení 119a/016:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

program 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov včetně jeho doplnění 

(Volba starosty nebo místostarosty) - neschváleno. 

 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 5 pro, 3 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 119b/016:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

program 7. 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 120/016:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

            do návrhové komise: Ing. Radomíra Rážu a Alenku Antošovou.  

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 121/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

             ověřovatele zápisu: Zdeňku Chládkovou a Miroslava Kočího. 

 

5. Kontrola usnesení 

 

6. Pověření 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 

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

 

Usnesení 122/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje 

kontrolní výbor 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 

jmenuje 

       člena kontrolního výboru pro tento případ místo Ing. Radomíra Ráži pana Ing. Václava 

Betku. 

 

 

 

 



7. Žádost o spolufinancování zařízení ordinace zubního lékaře 

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

 

Usnesení 123/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

žádost o spolufinancování zařízení ordinace zubního lékaře v prostorách objektu Beseda. 

 

8. Žádost o poskytnutí prostor Kulturního domu – Nájemní smlouva 

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

 

Usnesení 124/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr pronájmu Kulturního domu, Dělnická 52, 417 12 Proboštov. 

 

9. Žádost o odprodej pozemku p.č. 116/3 k.ú. Proboštov u Teplic 

Na vědomí 

 

10. Žádost o koupi pozemků p.č. 1419/57 a 1419/1 v Proboštově 

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

 

Usnesení 125/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

žádost o koupi pozemků p.č. 1419/57 a 1419/1 k.ú. Proboštov u Teplic (zdůvodnění viz 

zápis). 

 

11. Žádost o prodej pozemku p.č. 428/3 k.ú. Proboštov u Teplic (Panský les) 

Na vědomí  

 

12. Žádost o pronájem pozemků p.č. 329 a 341/2 k.ú. Proboštov u Teplic 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 5 pro, 3 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 126/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr pronájmu pozemků p.č. 329 a 341/2 k.ú. Proboštov u Teplic. 

 

13. Kupní smlouva na pozemek p.č. 436/1 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 438 m2 

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

 

Usnesení 127/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

kupní smlouvy na pozemek p.č. 436/1 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 438 m
2
 za Kč 

100,-/1 m
2
 

pověřuje 

 místostarostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 

 

 



14. Kupní smlouva na pozemek p.č. 522 k.ú. Přítkov o výměře 18 m2 

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

 

Usnesení 128/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

kupní smlouvy na pozemek p.č. 522 k.ú. Přítkov o výměře 18 m
2
 za Kč 100,-/1 m

2
 

pověřuje 

místostarostku obce k podpisu smlouvy. 

 

15. Česká republika – Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje - Darovací smlouva na 

dopravní prostředek pro JSDH Proboštov 

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

 

Usnesení 129/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje - Darovací smlouvu na 

dopravní prostředek pro JSDH Proboštov 

pověřuje 

místostarostku obce k podpisu smlouvy. 

 

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

 

Usnesení 130/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr prodeje dopravního prostředku Avia A31K/5 za cenu stanovenou znaleckým 

posudkem včetně nákladů na vypracování znaleckého posudku 

pověřuje 

místostarostku obce k vyvěšení záměru prodeje. 

 

16. Komerční banka, a.s. – Dodatek ke smlouvě obce Proboštov 

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

 

Usnesení 131/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Komerční banka, a.s. - Dodatek ke smlouvě obce Proboštov s prodloužením termínu 

na 1 rok 

pověřuje 

místostarostku obce k podpisu dodatku. 

 

17. Žádost o uzavření nové smlouvy na technologii mobilní sítě TPPRO s firmou Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s. – Nájemní smlouva 

Odloženo 

 

18. Žádost o uzavření nové smlouvy na technologii mobilní sítě TP8808 s firmou Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s. – Nájemní smlouva 

viz bod 17 

Odloženo 

 



19. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – Smlouva o bezúplatném 

převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva č. 

67/16/4120 

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

 

Usnesení 132/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – Smlouvu o bezúplatném převodu 

vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva č. 67/16/4120 

pověřuje 

místostarostku obce k podpisu smlouvy. 

 

20. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4014652/002 – 

TP_Proboštov, Na pěnkavce, ppč. 927 – OM 

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

 

Usnesení 133/016:    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-12-4014652/002 – 

TP_Proboštov, Na pěnkavce, ppč. 927 – OM za cenu stanovenou znaleckým 

posudkem č. 3269/74/2016-D 

pověřuje 

místostarostku obce k podpisu smlouvy. 

 

21. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva číslo: Z_S24_12_8120050769 o realizaci přeložky 

distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie 

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

 

Usnesení 134/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouvu číslo: Z_S24_12_8120050769 o realizaci přeložky 

distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie za úhradu ve výši Kč 

80 768,92,- bez DPH. 

pověřuje 

místostarostku obce k podpisu smlouvy. 

 

22. Smlouva o exkluzivní (výhradní) distribuci vstupenek se společností TICKET ART 

PRAHA, s.r.o. (koncert Jaroslava Svěceného) 

Odloženo 

 

23. Žádost o projednání návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene na vodovodní 

přípojku – RD Přítkov 

Odloženo 

 

24. Různé 

- Informace místostarostky obce a zodpovězení dotazů z minulého zasedání. 

25. Diskuze 

26. Závěr 


