
Zápis a usnesení 

8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

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

svolané na úterý 29. 9. 2020 v 15 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. 

 

Přítomno:  9 členů zastupitelstva obce  

Omluveni:    0 člen zastupitelstva obce  

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. Rozpočtové opatření č. 7/2020 

 

7. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby č. IV-12-4019235 pro stavbu: „TP-Proboštov, U Vodárny, 

1205/10-nové OM“ 

 

8. Základní škola Proboštov – žádost o návratnou finanční výpomoc 

 

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

Kč 

 

10. Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku ze vstupného 

 

11. Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství 

 

12. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výstavbě ze dne 4. 7. 2020 

 

13. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohoda o umístění stavby č. IP-12-4011268/SoBS VB/2 TP-Proboštov, Na vršku, 

ppč. 1288-nové OM 

 

14. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-

4017634/SOVB01: „TP-Proboštov, Proboš.sad,ppč.1033/13-OM, IV-12-4017634“ 

 

15. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohoda o umístění stavby č. IP-12-4011008: „TP-Proboštov, U 

vodárny,ppč.1205/3(14)-OM“ 



16. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohoda o umístění stavby č. IP-12-4010669/001: „TP-Proboštov, Přítkov, 

ppč.1370/2-nové OM“ 

 

17. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohoda o umístění stavby č. IP-12-4008257/SOSB01: „TP-Proboštov, 

Levandulová,ppč.1208/119-OM, IV-12-4008257“ 

 

18. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o zřízení věcného břemene č. IP-12-4009402/VB/001, 

stavba: „TP-Proboštov, ppč. 2414/7-nové OM 

 

19. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohoda o umístění stavby č. IV-12-4019283/001 pro stavbu: „TP-Proboštov, U 

vodárny, ppč. 1205/3 (13)-OM 

 

20. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě – elektrické a 

vodovodní přípojky pro stavbu: „Rodinný dům a hospodářský objekt na parcele č. 

1370/2 v k.ú. Proboštov u Teplic, obec Přítkov“ 

 

21. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu: 

„Kanalizační přípojka pro RD 655“ 

 

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

převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva č. 

100/20/4120 

 

23. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – informace o realizaci majetku 

 

24. Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání (RHB) 

 

25. JK stav – realizace staveb s.r.o. – žádost o prodloužení termínu dokončení stavby: 

„Výstavba 2 BJ a rekonstrukce objektu Proboštov“ 

 

26. Žádost o vyjmutí předkupního práva z Katastru nemovitostí 

 

27. Žádost o přípojku pitné vody pro zahrádkářskou kolonii Pod Hrází 

 

28. Žádost o prodej pozemků p.č. 294/2 a 295 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

29. Žádost o odprodej části obecního pozemku  p.č. 1236/65 o výměře 47,74 m2 

 

30. Žádost o prodej pozemku p.č. 731/23 v k.ú. Proboštov u Teplic 

 

31. Žádost o pronájem části sousední parcely č.p. 566/2 k.ú. Přítkov 

 

32. Žádost o prodloužení pronájmu pozemků p.č. 1029/2, 1029/3 a 1028/2 k.ú. Proboštov 

u Teplic (Březový háj) 

 

33. Různé 

34. Závěr 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 

1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění  
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 188/020:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

 návrh programu 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce včetně jeho doplnění. 

 

2. Vypořádání námitek proti předchozímu zápisu 

 

3. Volba návrhové komise 

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

 

Usnesení 189/020:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

            do návrhové komise: Stanislava Jordána a Jiřího Petrželku. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 190/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ověřovatele zápisu: Ing. Václava Betku a Ing. Jaroslava Pokorného, PhD. 

 

5. Kontrola usnesení 

 

6.  Rozpočtové opatření č. 7/2020 

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

 

Usnesení 191/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

rozpočtové opatření číslo 7/2020. 

 

7. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4019235 pro stavbu: „TP-Proboštov, 

U Vodárny, 1205/10-nové OM“ 

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

 

Usnesení 192/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr ČEZ Distribuce, a.s. umístit stavbu č. IV-12-4019235 s názvem: „TP-

Proboštov, U Vodárny, 1205/10- nové OM“. 

 

8. Základní škola Proboštov – žádost o návratnou finanční výpomoc 

Na vědomí. 

 

 

 

 



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

Kč 

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

 

Usnesení 193/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

  

10. Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku ze vstupného 

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

 

Usnesení 194/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o místním poplatku ze vstupného. 

 

11. Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství 

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

 

Usnesení 195/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020 o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství. 

 

12. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výstavbě ze dne 4. 7. 2020 

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

 

Usnesení 196/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výstavbě ze dne 4. 7. 2020 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu dodatku. 

 

13. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

a dohoda o umístění stavby č. IP-12-4011268/SoBS VB/2 TP-Proboštov, Na vršku, 

ppč. 1288-nové OM 

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

 

Usnesení 197/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr společnosti ČEZ Distribuce, a.s. umístit stavbu č. IP-12-4011268/SoBS VB/2 

TP-Proboštov, Na vršku, ppč. 1288-nové OM. 

 

 

 

 

 

 

 



14. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-

4017634/SOVB01: „TP-Proboštov, Proboš.sad,ppč.1033/13-OM, IV-12-4017634“ 

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

 

Usnesení 198/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ČEZ Distribuce, a.s. - Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-

4017634/SOVB01: „TP-Proboštov, Proboš.sad,ppč.1033/13-OM, IV-12-4017634“ 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

15. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

a dohoda o umístění stavby č. IP-12-4011008: „TP-Proboštov, 

U vodárny,ppč.1205/3(14)-OM“ 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 0 proti, 1 zdržel  

 

Usnesení 199/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr společnosti ČEZ Distribuce, a.s. umístit stavbu č. IP-12-4011008: „TP-

Proboštov, U vodárny,ppč.1205/3(14)-OM“ 

pověřuje 

vedení obce k jednání s autorem projektu ve věci vyřešení umístění kabelového vedení 

na pozemcích v majetku obce.  

 

16. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

a dohoda o umístění stavby č. IP-12-4010669/001: „TP-Proboštov, Přítkov, 

ppč.1370/2-nové OM“ 

Odloženo            

 

17. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva a budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

a dohoda o umístění stavby č. IP-12-4008257/SOSB01: „TP-Proboštov, 

Levandulová,ppč.1208/119-OM, IV-12-4008257“ 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 0 proti, 1 zdržel  

 

Usnesení 200/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr společnosti ČEZ Distribuce, a.s. umístit stavbu č. IP-12-4008257/SOSB01: 

„TP-Proboštov, Levandulová,ppč.1208/119-OM, IV-12-4008257“. 

 

18. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o zřízení věcného břemene č. IP-12-4009402/VB/001, 

stavba: „TP-Proboštov, ppč. 2414/7-nové OM 

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

 

Usnesení 201/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ČEZ Distribuce, a.s. - Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-4009402/VB/001, 

stavba: „TP-Proboštov, ppč. 2414/7-nové OM  

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 



19. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

a dohoda o umístění stavby č. IV-12-4019283/001 pro stavbu: „TP-Proboštov, 

U vodárny, ppč. 1205/3 (13)-OM 

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

 

Usnesení 202/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr společnosti ČEZ Distribuce, a.s. umístit stavbu č. IV-12-4019283/001 pro 

stavbu: „TP-Proboštov, U vodárny, ppč. 1205/3 (13)-OM. 

 

20. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě – vodovodní 

přípojky pro stavbu: „Rodinný dům a hospodářský objekt na parcele č. 1370/2 

v k.ú. Proboštov u Teplic, obec Přítkov“ 

Odloženo 

 

21. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu: 

„Kanalizační přípojka pro RD 655“ 

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

 

Usnesení 203/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu: 

„Kanalizační přípojka pro RD 655“ 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

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

převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva č. 

100/20/4120 

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

 

Usnesení 204/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva č. 100/20/4120 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – informace o realizaci majetku 

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

 

Usnesení 205/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje 

vedení obce Proboštov k účasti v elektronické aukci na základě Aukční vyhlášky č. 

EAS/UTP/074/2020 

pověřuje 

vedení obce k registraci uvedené v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách 

www.nabidkamajetku.cz 

pověřuje 

vedení obce ke složení jistiny ve výši 35 000 Kč 

pověřuje 

vedení obce k nejvyššímu podání dle platného ceníku obce Proboštov do 240,-/1 m
2
. 

 

24. Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání (RHB) 

Odloženo 

 

25. JK stav – realizace staveb s.r.o. – žádost o prodloužení termínu dokončení stavby: 

„Výstavba 2 BJ a rekonstrukce objektu Proboštov“ 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 0 proti, 1 zdržel 

 

Usnesení 206/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Žádost - dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci: „Výstavba 2 BJ a rekonstrukce 

objektu Proboštov“ 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu dodatku č. 1. 

 

26. Žádost o vyjmutí předkupního práva z Katastru nemovitostí 

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

 

Usnesení 207/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Žádost o vyjmutí předkupního práva z Katastru nemovitostí obce Proboštov pro 

pozemek p.č. 731/71 k.ú. Proboštov u Teplic. 

 

27. Žádost o přípojku pitné vody pro zahrádkářskou kolonii Pod Hrází 

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

 

Usnesení 208/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Žádost o financování přípojky pitné vody pro zahrádkářskou kolonii Pod Hrází. 

 

 

 

 

 

 

 



28. Žádost o prodej pozemků p.č. 294/2 a 295 k.ú. Proboštov u Teplic 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro, 2 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 209/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

žádost o prodej pozemků p.č. 294/2 o výměře 89 m
2
 a 295 o výměře 51 m

2
 vše k.ú. 

Proboštov u Teplic 

pověřuje 

vedení obce k prověření nájemní smlouvy a zahájení inženýrské činnosti ve věci 

demolice objektu. 

 

29. Žádost o odprodej části obecního pozemku p.č. 1236/65 o výměře 47,74 m2 

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

 

Usnesení 210/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

žádost o odprodej části obecního pozemku p.č. 1236/65 o výměře 47,74 m
2
. 

 

30. Žádost o prodej pozemku p.č. 731/23 v k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 211/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

žádost o prodej pozemku p.č. 731/23 v k.ú. Proboštov u Teplic. 

 

31. Žádost o pronájem části sousední parcely č.p. 566/2 k.ú. Přítkov 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 0 proti, 1 zdržel  

 

Usnesení 212/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr pronájmu části pozemku p.č. 566/2 k.ú. Přítkov. Záměr bude vyvěšen po 

předložení návrhu oddělovacího geometrického plánu.  

 

32. Žádost o prodloužení pronájmu pozemků p.č. 1029/2, 1029/3 a 1028/2 k.ú. Proboštov 

u Teplic (Březový háj) 

Na vědomí. 

 

Doplnění programu: 

 

33. „Lesopark Proboštov – oprava cest“ – žádost o změnu termínu předání stavby 

a závěrečná zpráva 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro, 1 proti, 2 zdržel 

 

Usnesení 213/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Dodatek č. 2 se společností LESORS s.r.o. na akci: „Lesoparku Proboštov - oprava 

cest“ s prodloužením termínu předání stavby do 15. 9. 2020 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu dodatku č. 2 se zpětným účinkem. 

 



34. „Chodník Proboštov – Přítkov“ – informace  

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

 

Usnesení 214/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

pokračování stavebních prací na akci: „Chodník Proboštov - Přítkov“ za podmínek 

uvedených v zápisu 

pověřuje 

vedení obce ve spolupráci s TDI připravit do příštího jednání zastupitelstva obce 

dodatek ke smlouvě o dílo řešící konečnou úpravu ceny související se změnami 

vyplývajících ze zkoušek únosnosti pláně. 

 

35. Základní škola Proboštov – žádost o finanční příspěvek na dopravu – škola 

v přírodě 10/2020 

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

 

Usnesení 215/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

žádost Základní školy Proboštov o finanční příspěvek na dopravu do školy v přírodě 

ve výši Kč 42 000,-. Příspěvek škola bude čerpat v rámci předchozího příspěvku na 

pořízení čerpadel, kde vznikla úspora. Celý příspěvek pak bude obci řádně vyúčtován. 
 

36. Různé 

- Informace starostky a místostarosty obce a zodpovězení dotazů z minulého 

zasedání 

 

37. Závěr 

 

 

 

 

 


