
Zápis a usnesení 

1. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

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

svolané na pondělí 15. 2. 2021 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. 

 

Přítomno:  7 členů zastupitelstva obce  

Omluveni:    2 členové zastupitelstva obce (Ing. Betka, Ing. Pokorný)  

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. Výroční zpráva za rok 2020 

 

7. Směrnice č. 1/2021 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

 

8. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu 

 

9. Spolek LUNGTA – žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka 

pro Tibet“ 

 

10. Pohoda – Sdružení pro podporu zdravotně a postižených dětí, z.s. – žádost o 

příspěvek ve výši Kč 2 000,- (zajištění dopravy zdravotně postižených dětí a 

mládeže) 

 

11. 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“ 

 

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

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

 

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

4017705/002 pro stavbu: „IV-12-4017705, Kpt. Jaroše, 531, RVN, kVN 

 

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

4014652/VB/002 pro stavbu: “TP_Proboštov, Na Pěnkavce, ppč.927-OM“ 

 



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

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

sítě NN, IE-12-4006295“ 

 

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

dohoda o umístění stavby č. IV-12-4019778/VB/01: „TP, Dubí, Drahůnky-nová 

lokalita 20 OM“ 

 

17. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o budoucí kupní smlouvě č. 2021/SOBKS/003/FIL  

 

18. Ústecký kraj zastoupený Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje – Smlouva o 

smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. VI/6156/2020/UL na akci: 

„Chodník Proboštov – Přítkov, chodník a VO“ 

 

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

X/6161/2020/UL o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do 

tělesa silnice v důsledku realizace stavby: „Chodník Proboštov – Přítkov, chodník a 

VO“  

 

20. Severočeská vodárenská společnost, a.s. – Dodatek č. 1 k CES 1686/2018/RANE ze 

dne 28.08.2018 pro stavbu: „TP031027 Proboštov, Sobědružská, odstr.výusti TP063 

a RKV“ 

 

21. GasNet s.r.o. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene číslo 

9900109808_2 BVB 

 

22. Marius Pedersen a.s. – Dodatek č. 3 Smlouvy o poskytnutí služeb na zajištění 

nakládání s odpady v obci Proboštov a dohoda o výběru poplatků a předávání 

dokladů 

 

23. Schindler CZ, a.s. – Dodatek č. 1 ke smlouvě č. HS 41 384 E 

 

24. TELKONT s.r.o. – Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo pro stavbu: „Chodník Proboštov – 

Přítkov – chodník a VO“ 

 

25. Žádost o prodej pozemku p.č. 1419/1 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

26. Žádost o pozastavení nájemného za užívání prostor sloužících podnikání (Kulturní 

dům) 

 

27. Zpráva o činnosti Obecní policie Proboštov za rok 2020 

 

28. Zpráva o činnosti hasičského sboru obcí Proboštov a Novosedlice za rok 2020 

 

29. Různé 

 

30. Závěr 

 

 

 



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

 

Usnesení 1/021:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

návrh programu 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce včetně jeho doplnění. 

 

2. Vypořádání námitek proti předchozímu zápisu 

 

3. Volba návrhové komise 

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

 

Usnesení 2/021:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

do návrhové komise: zastupitele pana Stanislava Jordána a pana Jiřího Petrželku. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 3/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ověřovatele zápisu: zastupitele paní Alenku Antošovou a pana Romana Nešetřila. 

. 

5. Kontrola usnesení 

 

6. Výroční zpráva za rok 2020 

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

 

Usnesení 4/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Výroční zprávu za rok 2020. 

 

7. Směrnice č. 1/2021 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

Odloženo 

 

8. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu 

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

 

Usnesení 5/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu. 

 

9. Spolek LUNGTA – žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka 

pro Tibet“ 

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

 

Usnesení 6/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. 



 

10. Pohoda – Sdružení pro podporu zdravotně a postižených dětí, z.s. – žádost 

o příspěvek ve výši Kč 2 000,- (zajištění dopravy zdravotně postižených dětí 

a mládeže) 

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

  

Usnesení 7/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

výši Kč 2 000,-. 

 

11. 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 7 pro, 0 proti, 0 zdržel 

  

Usnesení 8/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

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

ppč.1370/2-nové OM“ 

pověřuje 

            starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

12. 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 7 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 9/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

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

pověřuje 

            starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

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

4017705/002 pro stavbu: „IV-12-4017705, Kpt. Jaroše, 531, RVN, kVN 

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

  

Usnesení 10/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

4017705/002 pro stavbu: „IV-12-4017705, Kpt. Jaroše, 531, RVN, kVN 

pověřuje 

            starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 



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

4014652/VB/002 pro stavbu: “TP_Proboštov, Na Pěnkavce, ppč.927-OM“ 

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

  

Usnesení 11/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

4014652/VB/002 pro stavbu: “TP_Proboštov, Na Pěnkavce, ppč.927-OM“ 

pověřuje 

            starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

15. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o zřízení věcného břemene č. IE-12-

4006295/SOVB01: „TP-Teplice, Zemská-propojení sítě NN, IE-12-4006295“ 

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

  

Usnesení 12/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

4006295/SOVB01: „TP-Teplice, Zemská-propojení sítě NN, IE-12-4006295“ 

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. IV-12-4019778/VB/01: „TP, Dubí, Drahůnky-nová 

lokalita 20 OM“ 

Odloženo 

 

17. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o budoucí kupní smlouvě č. 2021/SOBKS/003/FIL  

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

  

Usnesení 13/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr prodeje části pozemku p.č. 1259/1 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře cca 40 m
2
. 

Záměr prodeje bude vyvěšen po předložení oddělovacího GP společností ČEZ a po 

naplnění podmínek Zastupitelstva obce Proboštov. 

 

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

o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. VI/6156/2020/UL na akci: 

„Chodník Proboštov – Přítkov, chodník a VO“ 

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

  

Usnesení 14/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Ústecký kraj zastoupený Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje - Smlouvu 

o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. VI/6156/2020/UL na akci: 

„Chodník Proboštov - Přítkov, chodník a VO“ 

pověřuje 

            starostku obce k podpisu smlouvy. 

 



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

X/6161/2020/UL o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do 

tělesa silnice v důsledku realizace stavby: „Chodník Proboštov – Přítkov, chodník 

a VO“  

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

 

Usnesení 15/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Ústecký kraj zastoupený Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje - Smlouvu č. 

X/6161/2020/UL o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do 

tělesa silnice v důsledku realizace stavby: „Chodník Proboštov - Přítkov, chodník 

a VO“  

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

20. Severočeská vodárenská společnost, a.s. – Dodatek č. 1 k CES 1686/2018/RANE ze 

dne 28.08.2018 pro stavbu: „TP031027 Proboštov, Sobědružská, odstr.výusti TP063 

a RKV“ 

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

 

Usnesení 16/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Severočeská vodárenská společnost, a.s. - Dodatek č. 1 k CES 1686/2018/RANE ze 

dne 28.08.2018 pro stavbu: „TP031027 Proboštov, Sobědružská, odstr.výusti TP063 

a RKV“ 

pověřuje 

starostku obce k podpisu dodatku smlouvy. 

 

21. GasNet s.r.o. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene číslo 

9900109808_2 BVB 

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

 

Usnesení 17/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

9900109808_2 BVB 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22. Marius Pedersen a.s. – Dodatek č. 3 Smlouvy o poskytnutí služeb na zajištění 

nakládání s odpady v obci Proboštov a dohoda o výběru poplatků a předávání 

dokladů 

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

  

Usnesení 18/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Marius Pedersen a.s:  

1) Dodatek č. 3 Smlouvy o poskytnutí služeb na zajištění nakládání s odpady v obci 

Proboštov 

2) Dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů 

pověřuje 

            starostku obce k podpisu dodatku č. 3 a dohody. 

 

23. Schindler CZ, a.s. – Dodatek č. 1 ke smlouvě č. HS 41 384 E 

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

  

Usnesení 19/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

       Schindler CZ, a.s. - Dodatek č. 1 ke smlouvě č. HS 41 384 E 

pověřuje 

            starostku obce k podpisu dodatku. 

 

24. Žádost o prodej pozemku p.č. 1419/1 k.ú. Proboštov u Teplic 

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

  

Usnesení 20/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Žádost o prodej pozemku p.č. 1419/1 k.ú. Proboštov u Teplic. 

 

25. Žádost o pozastavení nájemného za užívání prostor sloužících podnikání (Kulturní 

dům) 

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

  

Usnesení 21/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Žádost o pozastavení nájemného za užívání prostor sloužících podnikání (Kulturní 

dům) v době Vládou ČR nařízených restriktivních opatření ve výši 50 % skutečného 

nájemného. 

 

26. Zpráva o činnosti Obecní policie Proboštov za rok 2020 
Na vědomí 

 

27. Zpráva o činnosti hasičského sboru obcí Proboštov a Novosedlice za rok 2020  
Na vědomí 

 

 

 

 

 



Doplnění programu: 

 

28. Seznam pro prodej nemovitého majetku obce Proboštov výběrem nejvyšší nabídky 

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

  

Usnesení 22/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Seznam pro prodej nemovitého majetku obce Proboštov výběrem nejvyšší nabídky. 

Do Seznamu jsou zařazeny: p.č. 731/23, 731/24 a 731/25 (zahrady Pod hrází). 

 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 5 pro, 0 proti, 2 zdržel 

  

Usnesení 23/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Seznam pro prodej nemovitého majetku obce Proboštov výběrem nejvyšší nabídky. 

Do Seznamu je zařazen: osobní automobil VW Transporter. 

 

29. Revokace usnesení číslo 93/020 a 196/020 

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

  

Usnesení 24/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

revokaci usnesení číslo 93/020 a 196/020 (dle textu v zápisu). 

 

30. Smlouva o výstavbě Vodárna  

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

  

Usnesení 25/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o výstavbě (U Vodárny 423) 

pověřuje 

            starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

31. Pachtovní smlouva na pozemek p.č. 1252 k.ú. Proboštov u Teplic  

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

  

Usnesení 26/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Pachtovní smlouvu na pozemek p.č. 1252 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 735 m
2
 za 

cenu Kč 7,-/1 m
2
 

pověřuje 

            starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

32. Různé 

- Informace starostky a místostarosty obce a zodpovězení dotazů z minulého 

zasedání 

 

33. Závěr 
 

 


