
Zápis a usnesení 

2. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

 

Podle ustanovení § 96 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, 

svolané na pondělí dne 24. 2. 2020 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. 

 

Přítomno:  7 členů zastupitelstva obce  

Omluveni:    2 členové zastupitelstva obce (Ing. Betka, 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. Ukončení smlouvy o nájmu pro prostory ordinace praktického lékaře 

 

7. Ukončení smlouvy o nájmu pro prostory rehabilitace 

 

8. GasNet, s.r.o. – Smlouva o zřízení věcného břemene číslo: 9900096936_2/VB 

 

9. GasNet, s.r.o. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene číslo: 

8800095360_2/BVB/P 

 

10. Severočeská vodárenská společnost a.s. – Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě č. 365/2019//TPČ 

 

11. HIT OFFICE s.r.o. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě 

 

12. FT Technologies, a.s. – licenční smlouva – CE (MP Manager) 

 

13. Žádost o odkoupení obecního pozemku p.č. 563/1 a 563/3 k.ú. Přítkov 

 

14. Pohoda – sdružení pro podporu zdravotně postižených dětí, z.s. – žádost o pomoc 

při zajištění dopravy zdravotně postižených dětí a mládeže 

 

15. LTC Panorama Teplice, z.s. – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu 

sportovních organizací 



 

16. Spolek Leonidas gym Muay Thai Dubí, z.s. – Smlouva o poskytnutí neinvestiční 

dotace na podporu sportovních organizací 

 

17. Spolek Leonidas gym Muay Thai Dubí, z.s. – Smlouva o poskytnutí neinvestiční 

dotace na podporu sportovních organizací – mimořádné a významné akce 

 

18. Základní organizace Českého svazu včelařů, z.s. Teplice – žádost o podporu činnosti 

 

19. Podkrušnohorské domovy sociálních služeb – žádost o poskytnutí neinvestiční 

dotace na rok 2020 

 

20. Mateřská škola Pastelka Proboštov – žádost o schválení rozdělení kladného 

výsledku hospodaření za rok 2019 

 

21. Kupní smlouva na pozemek p.č. 1259/145 k.ú. Proboštov u Teplic (odděleno z p.p.č. 

1259/6 GP č. 1841-0612/2019) 

 

22. Smlouva o zrušení věcného břemene pozemku p.č. 1259/6 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

23. Různé 

 

24. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 
 

1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění  
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 31/020:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

 návrh programu 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce včetně jeho doplnění a změn. 

 

2. Vypořádání námitek proti předchozímu zápisu 

 

3. Volba návrhové komise 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro, 0 proti, 1 zdržel 

 

Usnesení 32/020:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

            do návrhové komise: Romana Nešetřila a Zdeňku Chládkovou. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 33/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ověřovatele zápisu: Stanislava Jordána a Jiřího Petrželku. 

 

5. Kontrola usnesení 

 

6. Ukončení smlouvy o nájmu pro prostory ordinace praktického lékaře 

Na vědomí 

 

7. Ukončení smlouvy o nájmu pro prostory rehabilitace 

Na vědomí 

 

8. GasNet, s.r.o. – Smlouva o zřízení věcného břemene číslo: 9900096936_2/VB 

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

 

Usnesení 34/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

GasNet, s.r.o. - Smlouvu o zřízení věcného břemene číslo: 9900096936_2/VB 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. GasNet, s.r.o. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene číslo: 

8800095360_2/BVB/P 

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

 

Usnesení 35/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

GasNet, s.r.o. - Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene číslo: 

8800095360_2/BVB/P 

pověřuje 

starostku obce k podpisu doplněné smlouvy. 

 

10. Severočeská vodárenská společnost a.s. – Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě č. 365/2019//TPČ 

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

 

Usnesení 36/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Severočeská vodárenská společnost a.s. - Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě č. 365/2019//TPČ za cenu stanovenou Metodickým postupem obce Proboštov pro 

oceňování věcných břemen ve výši 7.163,75,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

11. HIT OFFICE s.r.o. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě 

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

 

Usnesení 37/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

HIT OFFICE s.r.o. - Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě  

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

12. FT Technologies, a.s. – licenční smlouva – CE (MP Manager) 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro, 0 proti, 1 zdržel 

 

Usnesení 38/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

FT Technologies, a.s. - licenční smlouvu - CE (MP Manager) 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

13. Žádost o odkoupení obecního pozemku p.č. 563/1 a 565/3 k.ú. Přítkov 

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

  

Usnesení 39/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr prodeje části pozemku p.č. 563/1 a 565/3 k.ú. Přítkov. Záměr bude vyvěšen po 

předložení oddělovacího GP. 

 



14. Pohoda – sdružení pro podporu zdravotně postižených dětí, z.s. – žádost o pomoc 

při zajištění dopravy zdravotně postižených dětí a mládeže 

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

  

Usnesení 40/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Pohoda - sdružení pro podporu zdravotně postižených dětí, z.s. - finanční příspěvek ve 

výši Kč 2 000,-. 

 

15. LTC Panorama Teplice, z.s. – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu 

sportovních organizací 

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

  

Usnesení 41/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

LTC Panorama Teplice, z.s. - Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu 

sportovních organizací s příspěvkem ve výši Kč 5 000,- 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

16. Spolek Leonidas gym Muay Thai Dubí, z.s. – Smlouva o poskytnutí neinvestiční 

dotace na podporu sportovních organizací 

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

  

Usnesení 42/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Spolek Leonidas gym Muay Thai Dubí, z.s.. - Smlouvu o poskytnutí neinvestiční 

dotace na podporu sportovních organizací s příspěvkem ve výši Kč 4 000,- 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

17. Spolek Leonidas gym Muay Thai Dubí, z.s. – Smlouva o poskytnutí neinvestiční 

dotace na podporu sportovních organizací – mimořádné a významné akce 

Odloženo z jednání 

 

18. Základní organizace Českého svazu včelařů, z.s. Teplice – žádost o podporu činnosti 

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

 

Usnesení 43/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Základní organizace Českého svazu včelařů, z.s. Teplice - finanční příspěvek ve výši 

Kč 3 000,-. 

 

19. Podkrušnohorské domovy sociálních služeb – žádost o poskytnutí neinvestiční 

dotace na rok 2020 

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

 

Usnesení 44/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb - finanční příspěvek ve výši Kč 7 000,-. 



20. Mateřská škola Pastelka Proboštov – žádost o schválení rozdělení kladného 

výsledku hospodaření za rok 2019 
Na vědomí  

 

21. Kupní smlouva na pozemek p.č. 1259/145 k.ú. Proboštov u Teplic (odděleno z p.p.č. 

1259/6 GP č. 1841-0612/2019) 

Odloženo z jednání 

 

22. Smlouva o zrušení věcného břemene pozemku p.č. 1259/6 k.ú. Proboštov u Teplic 

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

  

Usnesení 45/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o zrušení věcného břemene pozemku p.č. 1259/6 k.ú. Proboštov u Teplic 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

Doplnění programu: 

 

23. Rozpočtové opatření č. 1/2020 

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

  

Usnesení 46/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 1/2020. 

 

24. Pojišťovna VZP, a.s. – Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů a právnických 

osob Dodatek č. 1 

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

  

Usnesení 47/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Pojišťovna VZP, a.s. - Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů a právnických 

osob Dodatek č. 1 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu dodatku č. 1 smlouvy. 

 

25. Informace k vyúčtování pachtovního příspěvku TJ za rok 2019 

Na vědomí 

 

26. Různé 

 

27. Závěr 

 


