
Zápis a usnesení 

8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

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

svolané na středu dne 26. 10. 2016 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu 

 

Přítomno:  8 členů zastupitelstva obce  

Omluveni:    1 člen zastupitelstva obce (Ing. Betka) 

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. Volba starosty/ky obce Proboštov 

 

6. Volba místostarosty/ky obce Proboštov 

 

7. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 

uvolnění a rozhodnutí o odměnách 

 

8. Kontrola usnesení  

 

9. Rozpočtové opatření č. 3/2016 

 

10. Revokace usnesení 132/016 

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. 

 

11. 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 

 

12. 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 

 

13. Nájemní smlouva pro užívání prostor Kulturního domu  



14. Pachtovní smlouva na pozemky p.č. 329 a 341/2 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

15. Kupní smlouva na motorové vozidlo značky AVIA A31 K/5 

 

16. Výsledky výběrového řízení na akci: „Úprava části komunikace ulice Na Šindelce 

(p.p.č. 1279/1) v Proboštově“ 

 

17. Smlouva o dílo na akci: „Úprava části komunikace ulice Na Šindelce (p.p.č. 1279/1) 

v Proboštově“ 

 

18. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci: „ Komunikace ulice Dělnická a Na Lučinách 

v Proboštově, k.ú. Proboštov u Teplic“ se společností HERKUL a.s. 

 

19. Smlouva o dílo na rekonstrukci osvětlení OÚ Proboštov dle požadavku KHS v ceně 

ve výši Kč 248 340,83 bez DPH 

 

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

břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4014746/002 – 

TP_ Proboštov, Olšová, ppč. 1259/9 – nové OM 

 

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

břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4006653/VB/1 

TP_ Proboštov, Angerová, ppč. 1261/4 – nové OM 

 

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

břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4014908/002 - TP_ 

Proboštov, Přítkov, ppč. 678/31 – nové OM 

 

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

00867/16 

 

24. ATLAS consulting spol. s.r.o. – Dodatek č. 3 k SERVISNÍ SMLOUVĚ č. 490110801 

programového vybavení CODEXIS 

 

25. OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. – Dodatek 

k licenční smlouvě VP_2016_55958 ze dne 29. 02. 2016 (změna autorské odměny) 

 

26. Žádost o souhlas s umístěním společné vodoměrné šachty a vedením domovních 

přípojek v rámci akce: Proboštov Zemská IS a přípojky pro 16 RD 

 

27. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (vodoměrná šachta na 

pozemku obce p.č. 1208/107 k.ú. Proboštov u Teplic) 

 

28. Žádost o prodej obecního pozemku č. 727 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

29. Žádost o prodej stavební parcely p.č. 1208/110 o velikosti 1699 m2 v k.ú. Proboštov 

u Teplic 

 

30. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 1261/3 o výměře cca 600 m2 k.ú. Proboštov u 

Teplic 



31. Žádost o prodej části pozemku p.č. 1235/1 o výměře cca 300 m2 k.ú. Proboštov u 

Teplic 

 

32. Žádost o prodej části pozemku p.č. 1418/1 v délce 53 metrů a šířce 0,7 metru 

přilehlé k p.p.č. 1419/9 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

33. Žádost o prodej pozemků p.č. 788/2, 788/4 a 788/5 v k.ú. Proboštov u Teplic 

 

34. Žádost o pronájem parcely č. 788/48 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

35. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na pozemek Pod Hrází p.č. 731/54 o výměře 

247 m2 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

36. Žádost o vybudování nájezdu z obecního pozemku p.č. 1235/1 na nově vybudovanou 

komunikaci p.p.č. 1236/4 ( U Vodárny) 

 

37. Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Proboštov dle metodiky 

Ministerstva vnitra ČR 

 

38. Metodický postup k oceňování služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví 

obce Proboštov dotčeným stavbami inženýrských sítí (liniovými stavbami), 

Znalecký posudek č. 3269/74/2016-D o hodnotě věcných břemen podzemních vedení 

liniových staveb v obci Proboštov, okres Teplice (na pozemcích veřejných 

prostranství a komunikací) 

 

39. Převod TJ Proboštov na obec Proboštov – Darovací smlouva 

 

40. Pachtovní smlouva mezi obcí Proboštov a TJ Proboštov 

 

41. Pachtovní smlouva mezi obcí Proboštov a spolkem Tenis Proboštov z.s. 

 

42. Žádost o výměnu a přidělení bytové jednotky 

 

43. Upozornění na nezákonné zvýšení nájemného 

 

44. Různé 

 

45. Diskuze 

 

46. Závěr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 

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

 

Usnesení 135/016:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

program 8. 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 136/016:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

            do návrhové komise: Miroslava Kočího a Ing. Vandu Hadrabovou.  

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 137/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

             ověřovatele zápisu: Ing. Martina Opackého a Bc. Josefa Djakova. 

 

5. Volba starosty/ky obce Proboštov 

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

 

Usnesení 138/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

zvolilo 

             starostkou obce paní Bc. Janu Čermákovou. 

 

6. Volba místostarosty/ky obce Proboštov 

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

 

Usnesení 139/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

zvolilo 

               místostarostku obce paní Ing. Vandu Hadrabovou. 

 

7. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 

uvolnění a rozhodnutí o odměnách 

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

 

Usnesení 140/016:                Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

do funkce starostky obce Bc. Janu Čermákovou, tato funkce bude vykonávána jako 

uvolněná a funkce místostarostky obce bude vykonávána jako neuvolněná s účinností 

od 1. 12. 2016. 

 

 



8. Kontrola usnesení  

 

9. Rozpočtové opatření č. 3/2016 

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

 

Usnesení 141/016:                Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

rozpočtové opatření č. 3/2016. 

 

10. Revokace usnesení 132/016 

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. 

 

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

 

Usnesení 142/016:                Zastupitelstvo obce Proboštov 

revokuje 

usnesení č. 132/016. 

 

11. 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 143/016:                Zastupitelstvo obce Proboštov 

rozhoduje 

dle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů o bezúplatném převodu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví 

obce Proboštov od České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo 

nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to: 

- Pozemek: p.č. 1201/12 o výměře 382 m
2
, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 

využití: manipulační plocha 

- Pozemek: p.č. 1201/21 o výměře 59 m
2
, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 

manipulační plocha 

v katastrálním území Proboštov u Teplic, obec Proboštov, v katastru nemovitostí 

vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrálním pracovištěm Teplice, a 

to dle geometrického plánu č. 1348-80/2015 ze dne 25. 09. 2015 vypracovaným 

společností GEODETA-TC, spol. s.r.o., Doubravská 1615/28, 415 01 Teplice. 

souhlasí 

se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a 

o zřízení věcného břemene č. 67/16/4120 a doložky, týkající se převodu nemovitých 

věcí z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává 



Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo 

nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to: 

- Pozemek: p.č. 1201/12 o výměře 382 m
2
, druh pozemku: ostatní plocha, způsob 

využití: manipulační plocha 

- Pozemek: p.č. 1201/21 o výměře 59 m
2
, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 

manipulační plocha 

v katastrálním území Proboštov u Teplic, obec Proboštov, v katastru nemovitostí 

vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrálním pracovištěm Teplice, a 

to dle geometrického plánu č. 1348-80/2015 ze dne 25. 09. 2015 vypracovaným 

společností GEODETA-TC, spol. s.r.o., Doubravská 1615/28, 415 01 Teplice. 

pověřuje 

starostku obce Proboštov k podpisu Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického 

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

 

12. 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 

Na vědomí. 

 

13. Nájemní smlouva pro užívání prostor Kulturního domu  

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

 

Usnesení 144/016:                Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

nájemní smlouvu na objekt Kulturního domu, adresou Dělnická 52, 417 12 Proboštov 

s VIVAjump, z.s., adresou Bystřická 209, 417 12 Dubí 2 s cenou nájmu 10,-/ročně 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

14. Pachtovní smlouva na pozemky p.č. 329 a 341/2 k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 145/016:                Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

pachtovní smlouvu na pozemky p.č. 329 o výměře 262 m
2
 a 341/2 o výměře 6 m

2 

v k.ú. Proboštov u Teplic za cenu ve výši Kč 6,-/1 m
2
 s manželi Rudolfem a 

Dagmarou Dobischovými na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou šesti měsíců 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

15. Kupní smlouva na motorové vozidlo značky AVIA A31 K/5 

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

 

Usnesení 146/016:                Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

kupní smlouvu na motorové vozidlo značky AVIA A31 K/5 za cenu ve výši Kč 

13 420,- s panem XXX, adresou YYY 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 



16. Výsledky výběrového řízení na akci: „Úprava části komunikace ulice Na Šindelce 

(p.p.č. 1279/1) v Proboštově“ 

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

 

Usnesení 147/016:                Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

výsledky výběrového řízení na akci: „Úprava části komunikace ulice Na Šindelce 

(p.p.č. 1279/1) v Proboštově“ dle Protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek. 

 

17. Smlouva o dílo na akci: „Úprava části komunikace ulice Na Šindelce (p.p.č. 1279/1) 

v Proboštově“ 

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

 

Usnesení 148/016:                Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouva o dílo na akci: „Úprava části komunikace ulice Na Šindelce (p.p.č. 1279/1) 

v Proboštově“ s firmou Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan s.r.o., IČ: 25475819, 

adresou Dobrná 48, 407 41 Dobrná, která podala nabídku s nejnižší nabídkovou cenou 

ve výši Kč 460 818,67 s DPH 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

18. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci: „ Komunikace ulice Dělnická a Na Lučinách 

v Proboštově, k.ú. Proboštov u Teplic“ se společností HERKUL a.s. 

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

 

Usnesení 149/016:                Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci: „Komunikace ulice Dělnická a Na Lučinách 

v Proboštově, k.ú. Proboštov u Teplic“ se společností HERKUL a.s. (termín 

prodloužení díla do 30. 4. 2017 a navýšení ceny díla o Kč 636.538,24,- bez DPH) 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu dodatku č. 1 smlouvy. 

 

19. Smlouva o dílo na rekonstrukci osvětlení OÚ Proboštov dle požadavku KHS v ceně 

ve výši Kč 248 340,83 bez DPH 

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

 

Usnesení 150/016:                Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o dílo na rekonstrukci osvětlení OÚ Proboštov dle požadavku KHS v ceně ve 

výši Kč 248 340,83,- bez DPH s firmou SYVEL plus s.r.o. 

pověřuje 

 starostku 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-12-4014746/002 – 

TP_ Proboštov, Olšová, ppč. 1259/9 – nové OM, 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 



Smlouva ulice U Vodárny byla odložena. 

 

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

 

Usnesení 151/016:                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-12-4014746/002 - TP_ 

Proboštov, Olšová, ppč. 1259/9 - nové OM za cenu Kč 1000,- bez DPH/3 m
2
 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

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

břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4006653/VB/1 

TP_ Proboštov, Angerová, ppč. 1261/4 – nové OM 

Odloženo 

 

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

břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4014908/002 - TP_ 

Proboštov, Přítkov, ppč. 678/31 – nové OM 

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

 

Usnesení 152/016:                Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4014908/002 - TP_ 

Proboštov, Přítkov, ppč. 678/31 - nové OM za cenu Kč 3 875,-/31 bm 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

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

00867/16 

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

 

Usnesení 153/016:                Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ALIS spol. s.r.o. - Smlouvu o poskytnutí práv k užívání software číslo: SML-00867/16 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

24. ATLAS consulting spol. s.r.o. – Dodatek č. 3 k SERVISNÍ SMLOUVĚ č. 490110801 

programového vybavení CODEXIS 

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

 

Usnesení 154/016:                Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

ATLAS consulting spol. s.r.o. - Dodatek č. 3 k SERVISNÍ SMLOUVĚ č. 490110801 

programového vybavení CODEXIS. 

 



25. OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. – Dodatek 

k licenční smlouvě VP_2016_55958 ze dne 29. 02. 2016 (změna autorské odměny) 

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

 

Usnesení 155/016:                Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. - Dodatek k licenční 

smlouvě VP_2016_55958 ze dne 29. 02. 2016 (změna autorské odměny) 

pověřuje 

starostku obce k podpisu dodatku. 

 

26. Žádost o souhlas s umístěním společné vodoměrné šachty a vedením domovních 

přípojek v rámci akce: Proboštov Zemská IS a přípojky pro 16 RD 

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

 

Usnesení 156/016:                Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Žádost o souhlas s umístěním společné vodoměrné šachty a vedením domovních 

přípojek v rámci akce: Proboštov Zemská IS a přípojky pro 16 RD. 

 

27. Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (vodoměrná šachta na 

pozemku obce p.č. 1208/107 k.ú. Proboštov u Teplic) 

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

 

Usnesení 157/016:                Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (vodoměrná šachta na pozemku 

obce p.č. 1208/107 k.ú. Proboštov u Teplic). 

 

28. Žádost o prodej obecního pozemku č. 727 k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 158/016:                Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Žádost o prodej obecního pozemku č. 727 k.ú. Proboštov u Teplic. 

 

29. Žádost o prodej stavební parcely p.č. 1208/110 o velikosti 1699 m2 v k.ú. Proboštov 

u Teplic 

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

 

Usnesení 159/016:                Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

zařadit pozemek p.č. 1208/110 o výměře 1699 m
2 

do seznamu pozemků určených k 

prodeji formou podání nejvyšší nabídky.  

 

 

 

 

 



30. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 1261/3 o výměře cca 600 m2 k.ú. Proboštov u 

Teplic 

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

 

Usnesení 160/016:                Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Žádost o odkoupení pozemku p.č. 1261/3 o výměře cca 600 m
2
 k.ú. Proboštov u 

Teplic. 

 

31. Žádost o prodej části pozemku p.č. 1235/1 o výměře cca 300 m2 k.ú. Proboštov u 

Teplic 

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

 

Usnesení 161/016:                Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Žádost o prodej části pozemku p.č. 1235/1 o výměře cca 300 m
2
 k.ú. Proboštov u 

Teplic. 

 

32. Žádost o prodej části pozemku p.č. 1418/1 v délce 53 metrů a šířce 0,7 metru 

přilehlé k p.p.č. 1419/9 k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 162/016:                Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Žádost o prodej části pozemku p.č. 1418/1 v délce 53 metrů a šířce 0,7 metru přilehlé 

k p.p.č. 1419/9 k.ú. Proboštov u Teplic. 

 

33. Žádost o prodej pozemků p.č. 788/2, 788/4 a 788/5 v k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 163/016:                Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

vyvěšení záměru prodeje pozemků p.č. 788/2, 788/4 a 788/5 v k.ú. Proboštov u Teplic 

po vypracování a předání oddělovacího geometrického plánu. 

 

34. Žádost o pronájem parcely č. 788/48 k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 164/016:                Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Záměr pronájmu parcely č. 788/48 k.ú. Proboštov u Teplic. 

 

35. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na pozemek Pod Hrází p.č. 731/54 o výměře 

247 m2 k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 165/016:                Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na pozemek p.č. 731/54 o výměře 247 m
2
 k.ú. 

Proboštov u Teplic za cenu Kč 6,-/1 m
2 

na 5 let. 



36. Žádost o vybudování nájezdu z obecního pozemku p.č. 1235/1 na nově vybudovanou 

komunikaci p.p.č. 1236/4 ( U Vodárny) 

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

 

Usnesení 166/016:                Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Žádost o vybudování nájezdu z obecního pozemku p.č. 1235/1 na nově vybudovanou 

komunikaci p.p.č. 1236/4 (U Vodárny). 

 

37. Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Proboštov dle metodiky 

Ministerstva vnitra ČR 

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

 

Usnesení 167/016:                Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Proboštov dle metodiky 

Ministerstva vnitra ČR. 

 

38. Metodický postup k oceňování služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví 

obce Proboštov dotčeným stavbami inženýrských sítí (liniovými stavbami), 

Znalecký posudek č. 3269/74/2016-D o hodnotě věcných břemen podzemních vedení 

liniových staveb v obci Proboštov, okres Teplice (na pozemcích veřejných 

prostranství a komunikací) 

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

 

Usnesení 168/016:                Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Metodický postup k oceňování služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví 

obce Proboštov dotčeným stavbami inženýrských sítí (liniovými stavbami), Znalecký 

posudek č. 3269/74/2016-D o hodnotě věcných břemen podzemních vedení liniových 

staveb v obci Proboštov, okres Teplice (na pozemcích veřejných prostranství a 

komunikací). 

 

39. Převod TJ Proboštov na obec Proboštov – Darovací smlouva - Odloženo z jednání 

 

40. Pachtovní smlouva mezi obcí Proboštov a TJ Proboštov - Odloženo z jednání 

 

41. Pachtovní smlouva mezi obcí Proboštov a spolkem Tenis Proboštov z.s. - Odloženo z 

jednání 

 

42. Žádost o výměnu a přidělení bytové jednotky  

Na vědomí 

 

43. Upozornění na nezákonné zvýšení nájemného 

Na vědomí 

 

Doplnění programu 

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

Přítkov“ s Ústeckým krajem 

Odloženo 



45. MŠ Pastelka Proboštov – žádost o povolení k přijmutí sponzorského daru 

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

 

Usnesení 169/016:                Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

udělení souhlasu k přijmutí sponzorského daru dle zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve výši Kč 10 000,- od společnosti Mahr, 

spol. s.r.o., Kapitána Jaroše 552, 417 12 Proboštov Mateřské škole Pastelka, 

Proboštov. 

 

46. OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. – Návrh na 

uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl 

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

 

Usnesení 170/016:                Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. - Licenční smlouvu o 

veřejném provozování hudebních děl VP_2016_154938 s cenou Kč 658,- s DPH 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

Odešel zastupitel pan Kočí, celkem: 7  

 

47. O.K. – Soft Sokolov s.r.o. – Smlouva o servisní podpoře software windomy č. 565/16 

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

 

Usnesení 171/016:                Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

O.K. - Soft Sokolov s.r.o. - Smlouva o servisní podpoře software windomy č. 565/16 

za cenu Kč 3 228,28 s DPH ročně. 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

Dorazil zastupitel pan Kočí, celkem: 8  

 

48. ELA Litvínov, spol. s.r.o. – žádost o prodloužení termínu plnění zakázky: 

„Zateplení bytových domů U Parku č.p. 169 a 172, Proboštov“ 

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

 

Usnesení 172/016:                Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ELA Litvínov, spol. s.r.o. - žádost o prodloužení termínu plnění zakázky: „Zateplení 

bytových domů U Parku č.p. 169 a 172, Proboštov“ do 21. 11. 2016. 

 

 

 

 

 

 



49. Základní škola Proboštov – Žádost o povolení převedení částky 195 052,- Kč 

z rezervního fondu do investičního fondu (nákup konvektomatu) 

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

 

Usnesení 173/016:                Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Základní škola Proboštov - Žádost o povolení převedení částky 195 052,- Kč 

z rezervního fondu do investičního fondu (nákup konvektomatu). 

 

50. Ústecký kraj zastoupený Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje – Smlouva č. 

IX/6027/2016/UL  

Odloženo 

 

Starostka požádala návrhovou komisi o rekapitulaci přijatých usnesení. Dále vyzvala 

zastupitele, aby se začalo pracovat na přípravě rozpočtu na příští rok. Kdo má nějaké 

připomínky a náměty, tak může posílat do mailu starostce, aby se mohlo začít se 

zpracováváním, protože v listopadu a v prosinci bude více pracovních porad k rozpočtu.  

Paní Ing. Hadrabová přečetla přijatá usnesení. 

 

 

51. Různé 

 

52. Diskuze 

 

53. Závěr 


