
Zápis a usnesení 

9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

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

svolané na úterý 3. 11. 2020 v 11 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. 8/2020 

 

7. Základní škola Proboštov – žádost o finanční příspěvek 

 

8. Schválení podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci 

Podprogramu Podpory obnovy a rozvoje venkova 2021, dotační titul 117D8210E 

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov pro akci: „Rekonstrukce objektu 

Radnice“ 

 

9. Odpisový plán obce Proboštov 

 

10. Odpisový plán Základní školy Proboštov 

 

11. Odpisový plán Mateřské školy Pastelka Proboštov 

 

12. 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“ 

 

13. 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“ 

 

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

 



15. 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“ 

 

16. 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 

 

17. 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“ 

 

18. 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“ 

 

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

břemene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-4018341/VB01 pro 

stavbu: „TP-Proboštov,ppč.731/74-nové OM 

 

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

dohoda o umístění stavby č. IP-12-4011491/VB/P001 

 

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

dohoda o umístění stavby č. IV-12-4019960/VB02 

 

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

„Přípojky IS pro RD na p.p.č. 649/3, k.ú. Přítkov“ 

 

24. JABLOTRON – Smlouva o poskytování služeb číslo: JAB-090149.00 

 

25. Kupní smlouva na pozemek p.č. 584/17 (odděleno GP č. 1871-7159/2020 z p.č. 584/1) 

k.ú. Proboštov u Teplic 

 

26. GasNet, s.r.o. – Kupní smlouva číslo: 9240003079 

 

27. Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových: Kupní 

smlouva č. 133/20/4120 

 

28. Nájemní smlouva na část pozemku p.č. 566/1 k.ú. Přítkov o výměře 269 m2 

 

29. Pachtovní smlouva na část pozemku p.č. 1134/1 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 59 

m2 

 

30. Pojišťovna VZP, a.s. Dodatek č. 3 pro Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů 

a právnických osob 



31. OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. – licenční smlouva 

o veřejném provozování VP_2020_151466 

32. Tritius Solutions a.s. – Smlouva o dílo č. 1/2020 (regionální systém pro knihovny – 

webový katalog) 

 

33. Žádost o pronájem pozemku p.č. 731/23 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

34. Výpověď z nájmu pozemku p.č. 295 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

35. Výpověď z nájmu pozemků p.č. 719/1, 719/4 a 726 k.ú. Přítkov 

 

36. YGGDRASILMONT s.r.o. – dodatek č. 1 k SoD pro stavbu: „Dětské hřiště Přítkov“ 

 

37. Smlouva č. 00 – 2020 na zpracování Úpravy Územního plánu Proboštov 

 

38. Žádost o finanční výpomoc s úhradou lékařské péče 

 

39. Souhlas obce s přerušením platby nájemného pro provozovny v obecních nájemních 

objektech 

 

40. JK-stav realizace staveb s.r.o. – Dodatek č. 2 k SoD  

 

41. Žádost o povolení podnájmu (zahrada Přítkov) 

 

42. Smlouva o zřízení věcného břemene č. IP-12-4009402/VB/001, stavba „TP-

Proboštov,ppč.2414/7-nové OM“ – sdělení o změně výměry (na vědomí) 

 

43. Různé 

 

44. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 

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

 

Usnesení 216/020:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

 návrh programu 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 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 217/020:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

            do návrhové komise: Ing. Václava Betku a Ing. Jaroslava Pokorného, PhD. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 218/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ověřovatele zápisu: Romana Nešetřila a Stanislava Jordána. 

 

5. Kontrola usnesení 

 

6.  Rozpočtové opatření č. 8/2020 

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

 

Usnesení 219/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

rozpočtové opatření číslo 8/2020. 

 

7. Základní škola Proboštov – žádost o finanční příspěvek 

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

 

Usnesení 220/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

žádost o finanční příspěvek Základní školy Proboštov v částce Kč 27 532,37.  

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Schválení podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci 

Podprogramu Podpory obnovy a rozvoje venkova 2021, dotační titul 117D8210E 

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov pro akci: „Rekonstrukce objektu 

Radnice“ 

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

 

Usnesení 221/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Schválení podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci 

Podprogramu Podpory obnovy a rozvoje venkova 2021, dotační titul 117D8210E 

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov pro akci: „Rekonstrukce objektu Radnice“. 

 

9. Odpisový plán obce Proboštov 

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

 

Usnesení 222/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

odpisový plán obce Proboštov ve výši 3 047 616,20,-. 

 

10. Odpisový plán Základní školy Proboštov 

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

 

Usnesení 223/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

odpisový plán Základní školy Proboštov ve výši 34 540,-. 

 

11. Odpisový plán Mateřské školy Pastelka Proboštov 

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

 

Usnesení 224/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

odpisový plán Mateřské školy Pastelka Proboštov ve výši 36 319,60,-.  

 

12. 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“ 

Na vědomí 

 

13. 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“ 

Na vědomí 

 

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

Na vědomí   

 

 

 



15. 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 225/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ČEZ Distribuce a.s. - Smlouvu 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“  

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

16. 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 226/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ČEZ Distribuce a.s. - Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

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

ppč. 1288-nové OM 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

17. 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 227/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ČEZ Distribuce a.s. - Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

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

U vodárny,ppč.1205/3(14)-OM“ 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy po doplnění změny situace nového řešení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18. 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 228/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ČEZ Distribuce a.s. - Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

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

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

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 229/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ČEZ Distribuce a.s. - Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

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

U vodárny, ppč. 1205/3 (13)-OM 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

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

břemene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-4018341/VB01 pro 

stavbu: „TP-Proboštov,ppč.731/74-nové OM 

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

 

Usnesení 230/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr ČEZ Distribuce a.s. provést stavbu č. IV-12-4018341/VB01 pro stavbu: „TP-

Proboštov,ppč.731/74-nové OM.  

 

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

a dohoda o umístění stavby č. IP-12-4011491/VB/P001 

Odloženo     

 

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

a dohoda o umístění stavby č. IV-12-4019960/VB02 

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

 

Usnesení 231/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr ČEZ Distribuce a.s. umístit stavbu č. IV-12-4019960/VB02. 

 

 



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

„Přípojky IS pro RD na p.p.č. 649/3, k.ú. Přítkov“ 

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

 

Usnesení 232/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

„Přípojky IS pro RD na p.p.č. 649/3, k.ú. Přítkov“ 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

24. JABLOTRON – Smlouva o poskytování služeb číslo: JAB-090149.00 

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

 

Usnesení 233/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

JABLOTRON - Smlouvu o poskytování služeb číslo: JAB-090149.00 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy 

pověřuje 

starostku obce k rozšíření služeb pro vybrané objekty v majetku obce. 

 

25. Kupní smlouva na pozemek p.č. 584/17 (odděleno GP č. 1871-7159/2020 z p.č. 584/1) 

k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 234/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu na pozemek p.č. 584/17 (odděleno GP č. 1871-7159/2020 z p.č. 584/1) 

k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 193,-/1 m
2
 za cenu 120,-/1 m

2
 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

26. GasNet, s.r.o. – Kupní smlouva číslo: 9240003079 

Odloženo 

 

27. Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových: Kupní 

smlouva č. 133/20/4120 

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

 

Usnesení 235/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - kupní smlouvu 

č. 133/20/4120 pro pozemky p.č. 566/4 a 566/5 k.ú. Přítkov za kupní cenu ve výši 

350 000,- 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 



28. Nájemní smlouva na část pozemku p.č. 566/1 k.ú. Přítkov o výměře 269 m2 

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

 

Usnesení 236/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Nájemní smlouvu na část pozemku p.č. 566/2 k.ú. Přítkov o výměře 269 m
2
 za cenu 

Kč 7,-/1 m
2
 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy po doplnění článku II. - pronajímatel upozorňuje na 

možné budoucí využití pozemku k budoucí výstavbě komunikace. 

 

29. Pachtovní smlouva na část pozemku p.č. 1134/1 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 59 

m2 

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

 

Usnesení 237/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Pachtovní smlouvu na část pozemku p.č. 1134/1 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 

59 m
2
 za cenu Kč 7,-/1 m

2
 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

30. Pojišťovna VZP, a.s. Dodatek č. 3 pro Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů 

a právnických osob 

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

 

Usnesení 238/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Pojišťovna VZP, a.s. - Dodatek č. 3 pro Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů 

a právnických osob 

pověřuje 

starostku obce k podpisu dodatku č. 3. 

 

31. OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. – licenční smlouva 

o veřejném provozování VP_2020_151466 

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

 

Usnesení 239/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

o veřejném provozování VP_2020_151466 za cenu Kč 1542,75 s DPH 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 

 

 



32. Tritius Solutions a.s. – Smlouva o dílo č. 1/2020 (regionální systém pro knihovny – 

webový katalog) 

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

 

Usnesení 240/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Tritius Solutions a.s. - Smlouva o dílo č. 1/2020 (regionální systém pro knihovny - 

webový katalog) 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

33. Žádost o pronájem pozemku p.č. 731/23 k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 241/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

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

 

34. Výpověď z nájmu pozemku p.č. 295 k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 242/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje 

vedení obce k ukončení nájmu formou písemné výpovědi z nájmu dle článku 4 

smlouvy či možné dohody se stávajícím nájemcem. 

 

35. Výpověď z nájmu pozemků p.č. 719/1, 719/4 o výměře 26771 m2 a 726 o výměře 844 

m2 k.ú. Přítkov 

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

 

Usnesení 243/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje 

vedení obce k oslovení stávajícího nájemce s tím, zda je ochoten za pozemky uhradit 

cenu stanovenou platným ceníkem obce ve výši Kč 27 615,-. Pokud ano, není nutná 

výpověď, ale uzavření dodatku ke smlouvě na navýšení ceny. 

pověřuje 

vedení obce v případě nesouhlasu stávajícího nájemce s navýšením ceny dle platného 

ceníku k ukončení nájmu formou písemné výpovědi z nájmu dle článku II smlouvy. 

 

36. YGGDRASILMONT s.r.o. – dodatek č. 1 k SoD pro stavbu: „Dětské hřiště Přítkov“ 

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

 

Usnesení 244/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Dodatek č. 1 se společností YGGDRASILMONT s.r.o. pro stavbu: „Dětské hřiště 

Přítkov“ s termínem dokončení do 31. 5. 2021 

pověřuje 

starostku obce k podpisu dodatku č. 1. 

 

 



37. Smlouva č. 00 – 2020 na zpracování Úpravy Územního plánu Proboštov 

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

 

Usnesení 245/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Výjimku ze Směrnice č. 1/2018, kategorie II. 

schvaluje 

Smlouvu č. 00 - 2020 na zpracování Úpravy Územního plánu obce Proboštov za cenu 

Kč 150 000,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

38. Žádost o finanční výpomoc s úhradou lékařské péče 

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

 

Usnesení 246/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

žádost o finanční výpomoc s úhradou lékařské péče ve výši Kč 33 750,- na úhradu 

rehabilitační terapie na stroji Lokomat.  

 

39. Souhlas obce s přerušením platby nájemného pro provozovny v obecních nájemních 

objektech 

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

 

Usnesení 247/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

snížení platby nájemného pro provozovny v obecních nájemních objektech Sokolovny 

a fitness po dobu trvajícího vládního nařízení, jímž je vyhlášen nouzový stav a omezen 

či zakázán provoz v těchto zařízeních, ve výši 50 % běžného nájemného a doporučuje 

nájemníkům využití kompenzace v rámci programu Covid nájemné 2. 

 

40. JK-stav realizace staveb s.r.o. – Dodatek č. 2 k SoD 

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

 

Usnesení 248/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Dodatek č. 2 se společností JK-stav realizace staveb s.r.o. pro stavbu: „Výstavba 2 BJ 

a rekonstrukce objektu Proboštov“ s termínem dokončení do 23. 11. 2020 a navýšením 

ceny o Kč 209 873,44 s DPH 

pověřuje 

starostku obce k podpisu dodatku č. 2. 

 

41. Žádost o povolení podnájmu (zahrada Přítkov) 

Odloženo 

 

42. Smlouva o zřízení věcného břemene č. IP-12-4009402/VB/001, stavba „TP-

Proboštov,ppč.2414/7-nové OM“ – sdělení o změně výměry (na vědomí) 

Na vědomí 

 

 



Doplnění programu: 
 

43. ELTODO OSVĚTLENÍ – Dodatek č. 1 ke stavbě: Veřejné osvětlení části ulice 

Přítkovská a části ulice Na Pěnkavce (navýšení ceny díla) 

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

 

Usnesení 249/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ELTODO OSVĚTLENÍ - Dodatek č. 1 ke stavbě: Veřejné osvětlení části ulice 

Přítkovská a části ulice Na Pěnkavce (navýšení ceny díla o Kč 49 675,- s DPH) 

pověřuje 

starostku obce k podpisu dodatku č. 1. 
 

44. TELKONT s.r.o. – Dodatek č. 1 ke stavbě: Chodník Proboštov – Přítkov – chodník 

a VO (navýšení ceny díla) 

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

 

Usnesení 250/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

TELKONT s.r.o. - Dodatek č. 1 ke stavbě: Chodník Proboštov - Přítkov - chodník 

a VO (navýšení ceny díla o Kč 461 338,89 s DPH) 

pověřuje 

starostku obce k podpisu dodatku č. 1. 

 

45. FREIBAU s.r.o. – Dodatek č. 2 ke stavbě: „Rekonstrukce ul. Panský les, Dělnická – 

Proboštov“ (prodloužení termínu dokončení díla) 

Odloženo 

 

46. Různé 

- Informace starostky a místostarosty obce a zodpovězení dotazů z minulého 

zasedání 

 

47. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 


