
Výpis usnesení 

10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

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

svolané na středu 9. 12. 2020 v 17 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. 9/2020 

 

7. Návrh rozpočtu obce Proboštov na rok 2021 

 

8. Rozpočtové opatření – změny závazných ukazatelů do výše 10 % z upraveného 

rozpočtu v závěru roku 2020 

 

9. Souhlas s uvolněním „blokovaných“ finančních prostředků u Komerční banky a.s., 

pobočka Teplice – běžný bankovní účet  

 

10. Základní škola Proboštov – návrh střednědobého výhledu rozpočtu 

 

11. Mateřská škola Pastelka Proboštov – návrh střednědobého výhledu rozpočtu 

 

12. Ekonomický úsek OÚ – změna vyúčtování dotace z MMR ČR pro projekt: 

„Rekonstrukce Kaple sv. Antonína“ (Podpora rozvoje regionů 2019+) 

 

13. Strategický plán rozvoje obce Proboštov 2020 – 2022 

 

14. Schválení podání žádosti o dotaci k projektu: „Rekonstrukce ul. Levandulová, U 

Vodárny – Proboštov“ z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Podprogramu 

117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova 2021, dotační titul DT 117D8210A – 

Podpora obnovy místních komunikací  

 



15. Obecně závazná vyhláška č. 3/2020 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů 

 

16. Obecně závazná vyhláška č. 4/2020, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

 

17. Statutární město Teplice – Dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci při zajišťování 

dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou číslo: 545/OD/2019 

 

18. Česká pošta, s.p. – Dodatek č. 5 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. 

číslo 2018/06953 

 

19. 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“ 

 

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“ 

 

21. 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 

 

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

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

 

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

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

 

24. Severočeská vodárenská společnost a.s. a pan František Horna – Smlouva o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě CES 2274/2020/PANO 

 

25. CETIN a.s. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro stavbu: „16020-

056971 RVDSL2006_C_U_PROB850-PRO1HR_MET“ 

 

26. CETIN a.s. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro stavbu: „11010-

096253 RVDSL2006_C_U_PROB830-PRO1HR_NN“¨ 

 

27. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě – vodovodní a kanalizační přípojka na 

pozemku p.č. 1208/1 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

28. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě – plynovodní přípojka na pozemčích 

p.č. 1236/3, 1204, 1208/107  k.ú. Proboštov u Teplic 

 

29. Souhlas obce s přerušením platby nájemného ve výši 100 % pro provozovnu 

v obecním nájemním objektu - fitness 

 

30. JK-stav realizace staveb s.r.o. – Dodatek č. 3 k SoD  



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

Proboštov“  

 

32. Smlouva o nájmu pozemku p.č. 1029/2 o výměře 1109 m2 kú. Proboštov u Teplic 

 

33. Kupní smlouva na pozemky p.č. 563/12 o celkové výměře 99 m2 a 565/4 o celkové 

výměře 76 m2 k.ú. Přítkov 

 

34. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu části pozemku p.č. 690/1 k.ú. Přítkov 

 

35. Žádost o povolení podnájmu části pozemku p.č. 690/1 k.ú. Přítkov (zahrada 

Přítkov) 

 

36. Žádost o prodej obecního pozemku č. 294/2 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

37. Žádost ke svolení prodeje obecní nemovité věci – pozemku parc. č. 1031/1, k.ú. 

Proboštov u Teplic 

 

38. Žádost o pronájem části pozemku p.č. 399/1 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

39. Různé 

 

40. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 

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

 

Usnesení 251/020:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

 návrh programu 10. 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 252/020:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

do návrhové komise: zastupitelku paní Alenku Antošovou a místostarostu obce 

Romana Nešetřila. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 253/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ověřovatele zápisu: zastupitele paní Zdeňku Chládkovou a Ing. Radomíra Rážu. 

 

5. Kontrola usnesení 

 

6. Rozpočtové opatření č. 9/2020 

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

 

Usnesení 254/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

rozpočtové opatření č. 9/2020. 

 

7. Návrh rozpočtu obce Proboštov na rok 2021 

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

 

Usnesení 255/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

vyrovnaný rozpočet obce Proboštov na rok 2021 ve výši Kč 46 751 830,-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Rozpočtové opatření – změny závazných ukazatelů do výše 10 % z upraveného 

rozpočtu v závěru roku 2020 

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

 

Usnesení 256/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje 

starostku obce k provedení rozpočtového opatření ve smyslu § 16 Zákona č. 250/2000 

Sb., ke změnám závazných ukazatelů rozpočtu ve výši 10 % objemu upraveného 

rozpočtu v daném roce. Jedná se o rozpočtové opatření po posledním zasedání 

zastupitelstva obce.  

 

9. Souhlas s uvolněním „blokovaných“ finančních prostředků u Komerční banky a.s., 

pobočka Teplice – běžný bankovní účet  

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

 

Usnesení 257/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

uděluje 

souhlas s uvolněním blokovaných finančních prostředků od Komerční banky a.s., 

pobočka Teplice - běžný bankovní účet v případě nutných výdajů souvisejících 

s hospodařením v závěru roku 2020.   

 

10. Základní škola Proboštov – návrh střednědobého výhledu rozpočtu 

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

 

Usnesení 258/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Základní škola Proboštov - návrh střednědobého výhledu rozpočtu dle přiloženého 

návrhu.  

 

11. Mateřská škola Pastelka Proboštov – návrh střednědobého výhledu rozpočtu 

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

 

Usnesení 259/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Mateřská škola Pastelka Proboštov - návrh střednědobého výhledu rozpočtu s úpravou 

částky.  

 

12. Ekonomický úsek OÚ – změna vyúčtování dotace z MMR ČR pro projekt: 

„Rekonstrukce Kaple sv. Antonína“ (Podpora rozvoje regionů 2019+) 

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

 

Usnesení 260/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

obci Proboštov, ekonomický úsek OÚ - změnu vyúčtování dotace z MMR ČR pro 

projekt: „Rekonstrukce Kaple sv. Antonína“ (Podpora rozvoje regionů 2019+) dle 

zápisu. 

 

 

 

 



13. Strategický plán rozvoje obce Proboštov 2020 – 2022 

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

 

Usnesení 261/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Strategický plán rozvoje obce Proboštov 2020 - 2022. 

 

14. Schválení podání žádosti o dotaci k projektu: „Rekonstrukce ul. Levandulová, 

U Vodárny – Proboštov“ z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Podprogramu 

117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova 2021, dotační titul DT 117D8210A – 

Podpora obnovy místních komunikací  

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

 

Usnesení 262/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

podání žádosti o dotaci k projektu: „Rekonstrukce ul. Levandulová, U Vodárny - 

Proboštov“ z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Podprogramu 117D8210 - 

Podpora obnovy a rozvoje venkova 2021, dotační titul DT 117D8210A - Podpora 

obnovy místních komunikací.  

 

15. Obecně závazná vyhláška č. 3/2020 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů 

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

 

Usnesení 263/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje protinávrh pana Ing. Betky 

Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů, přičemž protinávrh spočívá ve změně článku 4 Sazba poplatku, kdy sazba 

poplatku pro poplatníka činí 700,- za kalendářní rok a je tvořena z částky 350,- 

a z částky 350,-. 

 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 5 pro, 1 proti, 3 zdržel 

 

Usnesení 264/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů. 

 

16. Obecně závazná vyhláška č. 4/2020, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

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

 

Usnesení 265/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2020, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

 



17. Statutární město Teplice – Dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci při zajišťování 

dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou číslo: 545/OD/2019 

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

 

Usnesení 266/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Statutární město Teplice - Dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci při zajišťování 

dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou číslo: 545/OD/2019 

pověřuje 

             starostku obce k podpisu dodatku č. 2. 

 

18. Česká pošta, s.p. – Dodatek č. 5 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. 

číslo 2018/06953 

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

 

Usnesení 267/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Česká pošta, s.p. - Dodatek č. 5 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. 

číslo 2018/06953.  

 

19. 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“ 

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

 

Usnesení 268/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr společnosti ČEZ Distribuce, a.s. umístit stavbu č. IP-12-4010669/001: „TP-

Proboštov, Přítkov, ppč.1370/2-nové 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“ 

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

 

Usnesení 269/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu 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“ 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 



21. 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 270/020:    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-12-4018341/VB01 pro 

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

pověřuje 

             starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

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

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

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

 

Usnesení 271/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr společnosti ČEZ Distribuce, a.s. umístit stavbu č. IP-12-4011491/VB/P001. 

 

23. 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 272/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

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

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

24. Severočeská vodárenská společnost a.s. a pan František Horna – Smlouva o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě CES 2274/2020/PANO 

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

 

Usnesení 273/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Severočeská vodárenská společnost a.s. a pan František Horna - Smlouvu o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě CES 2274/2020/PANO 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy po úpravě úplaty věcného břemene. 

 

 

 

 

 

 

 



25. CETIN a.s. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro stavbu: „16020-

056971 RVDSL2006_C_U_PROB850-PRO1HR_MET“ 

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

 

Usnesení 274/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

CETIN a.s. - Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro stavbu: „16010-

056971 RVDSL2006_C_U_PROB850-PROB1HR_MET“ 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy po úpravě ceny v souladu s Ceníkem obce a po 

dořešení umístění. 

 

26. CETIN a.s. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro stavbu: „11010-

096253 RVDSL2006_C_U_PROB830-PRO1HR_NN“¨ 

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

 

Usnesení 275/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

CETIN a.s. - Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro stavbu: „11010-

096253 RVDSL2006_C_U_PROB30-PROB1HR_NN“ 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy po úpravě ceny v souladu s Ceníkem obce a po 

dořešení umístění napájecího zařízení. 

 

27. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě – vodovodní a kanalizační přípojka na 

pozemku p.č. 1208/1 k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 276/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě - vodovodní a kanalizační přípojka na 

pozemku p.č. 1208/1 k.ú. Proboštov u Teplic 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

28. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě – plynovodní přípojka na pozemcích 

p.č. 1236/3, 1204, 1208/107  k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 277/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě - plynovodní přípojka na pozemcích p.č. 

1236/3, 1204, 1208/107 k.ú. Proboštov u Teplic 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 



29. Souhlas obce s přerušením platby nájemného ve výši 100 % pro provozovnu 

v obecním nájemním objektu – fitness 

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

 

Usnesení 278/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

přerušení platby nájemného do výše 100 % pro provozovnu v obecním nájemním 

objektu - fitness po dobu vyhlášeného vládního nařízení v částce 13.548,-.  

 

30. JK-stav realizace staveb s.r.o. – Dodatek č. 3 k SoD 

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

 

Usnesení 279/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

JK-stav realizace staveb s.r.o. - Dodatek č. 3 k SoD s termínem dokončení realizace 

do 31. 1. 2021 

pověřuje 

starostku obce k podpisu dodatku č. 3. 

 

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

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

 

Usnesení 280/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

Proboštov“ (prodloužení termínu dokončení díla do 7. 12. 2020) 

pověřuje 

starostku obce k podpisu dodatku č. 2 smlouvy. 

 

32. Smlouva o nájmu pozemků p.č. 1029/2 o výměře 1109 m2 kú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 281/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemku p.č. 1029/2 o výměře 1109 m
2
 k.ú. 

Proboštov u Teplic  

pověřuje 

starostku obce k podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě. 

 

33. Kupní smlouva na pozemky p.č. 563/12 o celkové výměře 99 m2 a 565/4 o celkové 

výměře 76 m2 k.ú. Přítkov 

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

 

Usnesení 282/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu na pozemky p.č. 563/12 a 565/4 o celkové výměře 175 m
2
 k.ú. Přítkov 

za cenu Kč 42 000,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 



34. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu části pozemku p.č. 690/1 k.ú. Přítkov 

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

 

Usnesení 283/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Dodatek č. 1 s panem XX k pachtovní smlouvě části pozemku p.č. 690/1 k.ú. Přítkov 

(změna výměry a ceny) 

pověřuje 

starostku obce k podpisu dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě. 

 

35. Žádost o povolení podnájmu části pozemku p.č. 690/1 k.ú. Přítkov (zahrada 

Přítkov) 

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

 

Usnesení 284/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Podnájem části pozemku p.č. 690/1 k.ú. Přítkov o výměře 415 m
2
. 

 

36. Žádost o prodej obecního pozemku č. 294/2 k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 285/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Žádost o prodej obecního pozemku p.č. 294/2 k.ú. Proboštov u Teplic.  

 

37. Žádost ke svolení prodeje obecní nemovité věci – pozemku parc. č. 1031/1, k.ú. 

Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 286/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Žádost ke svolení prodeje obecní nemovité věci - pozemku parc. č. 1031/1, k.ú. 

Proboštov u Teplic. 

 

38. Žádost o pronájem části pozemku p.č. 399/1 k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 287/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Žádost o pronájem části pozemku p.č. 399/1 k.ú. Proboštov u Teplic. 

 

Doplnění programu: 

  

39. Návrh na zvýšení nájmů bytů 

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

 

Usnesení 288/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje 

vedení obce a majetkovou správu ke zpracování kategorizace bytů a předložení do 

pracovní porady zastupitelů.  



40. Žádost TJ o prodloužení termínu pro předložení vyúčtování příspěvku  

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

 

Usnesení 289/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Žádost TJ Proboštov o prodloužení termínu pro předložení vyúčtování příspěvku ve 

výši Kč 600 000,- roku 2020 do 28. 2. 2021. 

 

41. Žádost Sokolovna Restaurant s.r.o., v zastoupení jednatele pana Lacla o souhlas 

s přerušením platby nájmu ve výši 100 % pro Sokolovnu  

Odloženo 

 

42. Smlouva na plnění zakázky: „Provoz odtahové služby pro zajištění nucených odtahů 

vozidel na území obce Proboštov a provoz parkoviště odtažených vozidel“  

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

 

Usnesení 290/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu na plnění zakázky: „Provoz odtahové služby pro zajištění nucených odtahů 

vozidel na území obce Proboštov a provoz parkoviště odtažených vozidel“  

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy po její úpravě. 

 

43. Různé 

- Informace starostky a místostarosty obce a zodpovězení dotazů z minulého 

zasedání 

 

44. Závěr 
 

 

 


