
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 středu 7. 4. 2021 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. 

 

Přítomno:  7 členů zastupitelstva obce  

Omluveni:    2 členové zastupitelstva obce (paní Antošová, paní Chládková)  

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. Vypořádání majetkoprávních vztahů Beseda-Kovárna 

 

7. 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“ 

 

8. JABLOTRON SECURITY a.s. – Smlouva o poskytování bezpečnostních služeb číslo 

JAB-090149.00 (objekt Beseda) 

 

9. JABLOTRON SECURITY a.s. – Smlouva o poskytování bezpečnostních služeb číslo 

KRN-000117497 (objekt Radnice) 

 

10. ČEZ Distribuce, a.s. - Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti IE-12-

4005653/18 TP-Proboštov, Sobědružská-kabelizace NN 

 

11. ČEZ Distribuce, a.s. - Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-12-

4017960/VB02, TP-Proboštov731/56 

 

12. ČEZ Distribuce, a.s. - Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti IP-12-

4006653/VB/1 

 

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

dohoda o umístění stavby č. IV-12-4020418_001 

 

14. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – kanalizační přípojka pro 

nemovitost Kpt. Jaroše 253/15 

 



15. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – kanalizační přípojka pro 

nemovitost Kpt. Jaroše 254/17 

 

16. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – kanalizační přípojka pro 

nemovitost Kpt. Jaroše 25 

 

17. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – kanalizační přípojka pro 

nemovitost Okružní 249/32 

 

18. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – kanalizační přípojka pro 

nemovitost Kpt. Jaroše 255/19 

 

19. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – kanalizační přípojka pro 

nemovitost Okružní 250/34 

 

20. Smlouva o zrušení věcného břemene (návrh pozemek 1259/6 k.ú. Proboštov) 

 

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

„Proboštov kanalizační přípojka k č.p. 252 ul. Kpt. Jaroše“ 

 

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

„Proboštov, Panský les, p.p.č. 399/1 – vodovod a kanalizace 6 RD “ 

 

23. Severočeská vodárenská společnost a.s. - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě pro stavbu: Proboštov, Panský les, p.p.č. 399/1 – vodovod 

a kanalizace 6 RD, číslo stavby TP 031 039 

 

24. MISE s.r.o. – Smlouva o dílo pro akci: Studie rekonstrukce Náměstí Svobody 

v Proboštově“ 

 

25. Výtahy Vaněrka s.r.o. – dodatek č. 2 ke smlouvě 

 

26. Základní škola Proboštov – žádost o souhlas zřizovatele s účastí Základní školy 

Proboštov jako partnera v nově vypsaném projektu MPSV, Operační program 

potravinové a Materiální pomoci – výzva č. 30_21_011 

 

27. MAS Cínovecko, o.p.s. – žádost o souhlas se zapojením se do projektu MAP III 

 

28. MAS Cínovecko o.p.s. – žádost o finanční příspěvek na údržbu „BĚŽECKÉ 

LYŽAŘSKÉ MAGISTRÁLY“ pro širokou veřejnost, a to v úseku Moldava  -

  Vitiška  -  Nové Město v Kr. horách- Cínovec – Komáří vížka na zimní sezonu 2020 

-2021 

 

29. Žádost o odkup části pozemku p.č. 1373/1 k.ú. Přítkov 

 

30. Žádost o odprodej části pozemků p.č. 566/2 a 566/7 k.ú. Přítkov 

 

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

 



32. Schválení investičního záměru projektu „Rekonstrukce bytového domu v 

Proboštově" a jeho podání formou žádosti o dotaci do dotačního programu 29822 - 

Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu vlády ČR, 

podprogramu 298D2230 – Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury, 

výzvy Výzva VPS – 223 -3 - 2021 Ministerstva financí ČR 

 

33. Pověření k vypsání výběrového řízení na stavbu: Odbahnění a sanace 

Proboštovského rybníka  

 

34. Pověření k vypsání výběrového řízení na stavbu: Rekonstrukce VO na ul. 

Proboštovský sad – Proboštov 

 

35. Pověření k vypsání výběrového řízení na stavbu: Rekonstrukce objektu 

Proboštovské radnice (dotace) 

 

36. Pověření k vypsání výběrového řízení na stavbu: Rekonstrukce ul. Levandulová, U 

Vodárny – Proboštov (dotace) 

 

37. Pověření k vypsání výběrového řízení na stavbu: Energetické úspory v bytovém 

domě Proboštov, U Parku 114 (dotace) 

 

38. Spolek Anidef z.s. – Smlouva o zajištění služeb zvířecího útulku pro rok 2021  

 

39. Eltodo osvětlení – dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavbu: Veřejné osvětlení části 

ulice Přítkovská a části ulice Na Pěnkavce 

 

40. Mahr, spol. s.r.o. – žádost o odkup pozemku p.č 1265/26 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

41. Žádost o vybudování terasy bytového domu Proboštovská 424 

 

42. Domov důchodců Bystřany – žádost o finanční příspěvek na kurz malování pro 

klienty 

 

43. Podkrušnohorské domy sociálních služeb – žádost o finanční příspěvek (individuální 

dotace na rok 2021) 

 

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

 

45. Pétanque club Přítkov, z.s. – žádost o poskytnutí dotace  

 

46. TJ Lokomotiva Teplice, z.s. – žádost o poskytnutí dotace 

 

47. BABYBOX – Ludvík Hess a Jakub Hess pomáhají odloženým dětem, z.s. – žádost o 

finanční příspěvek 

 

48. Linka bezpečí, z.s. – žádost o pokračování podpory formou příspěvku ve výši Kč 

10 000,- 

 

49. CC INTERNET s.r.o. – dohoda o umístění telekomunikačního zařízení (U Parku 

528, 529) 



50. CC INTERNET s.r.o. – dohoda o umístění telekomunikačního zařízení (nám. 

Svobody 700 – Radnice) 

 

51. TJ Proboštov, z.s. – informace k vyúčtování příspěvku za rok 2020 

 

52. Různé 

 

53. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 

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

 

Usnesení 27/021:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

 návrh programu 2. 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 28/021:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

do návrhové komise: zastupitele Ing. Radomíra Rážu a Stanislava Jordána.  

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 29/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ověřovatele zápisu: zastupitele Ing. Václava Betku a Ing. Jaroslava Pokorného. 

 

5. Kontrola usnesení 

 

6. Vypořádání majetkoprávních vztahů Beseda-Kovárna (informace na vědomí) 

Na vědomí 

  

7. 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 

 

8. JABLOTRON SECURITY a.s. – Smlouva o poskytování bezpečnostních služeb číslo 

JAB-090149.00 (objekt Beseda) 

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

 

Usnesení 30/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

JABLOTRON SECURITY a.s. - Smlouvu o poskytování bezpečnostních služeb číslo 

JAB-090149.00 (objekt Beseda) za Kč 116,- s DPH měsíčně 
pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 



9. JABLOTRON SECURITY a.s. – Smlouva o poskytování bezpečnostních služeb číslo 

KRN-000117497 (objekt Radnice) 

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

 

Usnesení 31/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

JABLOTRON SECURITY a.s. - Smlouvu o poskytování bezpečnostních služeb číslo 

KRN-000117497 (objekt Radnice) za Kč 116,- s DPH měsíčně 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

10. ČEZ Distribuce, a.s. - Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti IE-12-

4005653/18 TP-Proboštov, Sobědružská-kabelizace NN 

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

 

Usnesení 32/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

4005653/18 TP-Proboštov, Sobědružská-kabelizace NN 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

11. ČEZ Distribuce, a.s. - Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-12-

4017960/VB02, TP-Proboštov731/56 

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

 

Usnesení 33/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

4017960/VB02, TP-Proboštov731/56 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

12. ČEZ Distribuce, a.s. - Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti IP-12-

4006653/VB/1 

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

 

Usnesení 34/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

4006653/VB/1 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 

 

 



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

a dohoda o umístění stavby č. IV-12-4020418_001 

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

 

Usnesení 35/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr společnosti ČEZ Distribuce, a.s. umístit stavbu č. IV-12-4020418_001. 

 

14. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – kanalizační přípojka pro 

nemovitost Kpt. Jaroše 253/15 

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

 

Usnesení 36/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti - kanalizační přípojka pro 

nemovitost Kpt. Jaroše 253/15 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

15. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – kanalizační přípojka pro 

nemovitost Kpt. Jaroše 254/17 

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

 

Usnesení 37/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti - kanalizační přípojka pro 

nemovitost Kpt. Jaroše 254/17 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

16. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – kanalizační přípojka pro 

nemovitost Kpt. Jaroše 25 

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

 

Usnesení 38/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti - kanalizační přípojka pro 

nemovitost Kpt. Jaroše 25 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – kanalizační přípojka pro 

nemovitost Okružní 249/32 

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

 

Usnesení 39/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti - kanalizační přípojka pro 

nemovitost Okružní 249/32 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

18. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – kanalizační přípojka pro 

nemovitost Kpt. Jaroše 255/19 

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

 

Usnesení 40/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti - kanalizační přípojka pro 

nemovitost Kpt. Jaroše 255/19 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

19. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – kanalizační přípojka pro 

nemovitost Okružní 250/34 

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

 

Usnesení 41/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti - kanalizační přípojka pro 

nemovitost Okružní 250/34 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

20. Smlouva o zrušení věcného břemene (návrh pozemek 1259/6 k.ú. Proboštov) 

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

 

Usnesení 42/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o zrušení věcného břemene (návrh pozemek 1259/6 k.ú. Proboštov) 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy po jeho dopracování a následného schválení 

v zastupitelstvu. 

 

 

 

 

 

 

 



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

„Proboštov kanalizační přípojka k č.p. 252 ul. Kpt. Jaroše“ 

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

 

Usnesení 43/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti - kanalizační přípojka pro 

nemovitost Kpt. Jaroše 252/13 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

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

„Proboštov, Panský les, p.p.č. 399/1 – vodovod a kanalizace 6 RD “ 

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

 

Usnesení 44/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

„Proboštov, Panský les, p.p.č. 399/1 - vodovod a kanalizace 6 RD“ 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

23. Severočeská vodárenská společnost a.s. - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě pro stavbu: Proboštov, Panský les, p.p.č. 399/1 – vodovod 

a kanalizace 6 RD, číslo stavby TP 031 039 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 4 pro, 1 proti, 2 zdržel  

 

Usnesení 45/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Severočeská vodárenská společnost a.s. - Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě pro stavbu: „Proboštov, Panský les, p.p.č. 399/1 - vodovod 

a kanalizace 6 RD, číslo stavby TP 031 039“. 

 

24. MISE s.r.o. – Smlouva o dílo pro akci: Studie rekonstrukce Náměstí Svobody 

v Proboštově“ 
Odloženo 

 

25. Výtahy Vaněrka s.r.o. – dodatek č. 2 ke smlouvě 

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

 

Usnesení 46/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Výtahy Vaněrka s.r.o. - dodatek č. 2 ke smlouvě (navýšení ceny služeb) 

pověřuje 

starostku obce k podpisu dodatku smlouvy. 

 

 

 



26. Základní škola Proboštov – žádost o souhlas zřizovatele s účastí Základní školy 

Proboštov jako partnera v nově vypsaném projektu MPSV, Operační program 

potravinové a Materiální pomoci – výzva č. 30_21_011 

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

 

Usnesení 47/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Základní škola Proboštov - souhlas zřizovatele s účastí Základní školy Proboštov jako 

partnera v nově vypsaném projektu MPSV, Operační program potravinové 

a Materiální pomoci - výzva č. 30_21_011. 

 

27. MAS Cínovecko, o.p.s. – žádost o souhlas se zapojením se do projektu MAP III 

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

 

Usnesení 48/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

zapojení školských organizací zřizovaných obcí Proboštov do aktivit projektu MAP III 

ORP Teplice předkládaného organizací MAS Cínovecko, o.p.s. ve výzvě č. 

02_20_082 Akční plánování v území. 

 

28. MAS Cínovecko o.p.s. – žádost o finanční příspěvek na údržbu „BĚŽECKÉ 

LYŽAŘSKÉ MAGISTRÁLY“ pro širokou veřejnost, a to v úseku Moldava  -

  Vitiška  -  Nové Město v Kr. horách - Cínovec - Komáří vížka na zimní sezonu 2020 

- 2021 

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

 

Usnesení 49/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

MAS Cínovecko o.p.s. - žádost o finanční příspěvek na údržbu „BĚŽECKÉ 

LYŽAŘSKÉ MAGISTRÁLY“ pro širokou veřejnost, a to v úseku Moldava - Vitiška -

Nové Město v Kr. horách - Cínovec - Komáří vížka na zimní sezonu 2020 - 2021. 

 

29. Žádost o odkup části pozemku p.č. 1373/1 k.ú. Přítkov 

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

 

Usnesení 50/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

žádost o odkup části pozemku p.č. 1373/1 k.ú. Přítkov. 

 

30. Žádost o odprodej části pozemků p.č. 566/2 a 566/7 k.ú. Přítkov 

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

 

Usnesení 51/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

žádost o odprodej části pozemků p.č. 566/2 a 566/7 k.ú. Přítkov. 

 

 

 

 

 



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

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

 

Usnesení 52/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr prodeje obecního pozemku p.č. 294/2 k.ú. Proboštov u Teplic. 

 

32. Schválení investičního záměru projektu „Rekonstrukce bytového domu 

v Proboštově" a jeho podání formou žádosti o dotaci do dotačního programu 29822 

- Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu vlády ČR, 

podprogramu 298D2230 – Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury, 

výzvy Výzva VPS – 223 -3 - 2021 Ministerstva financí ČR 

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

 

Usnesení 53/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

investiční záměr projektu „Rekonstrukce bytového domu v Proboštově" a jeho podání 

formou žádosti o dotaci do dotačního programu 29822 - Akce financované 

z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu vlády ČR, podprogramu 298D2230 – 

Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury, výzvy Výzva VPS – 223 -3 - 

2021 Ministerstva financí ČR. Zastupitelstvo obce Proboštov souhlasí se závazkem 

finanční spoluúčasti z rozpočtu obce v minimální výši 10 % z celkových uznatelných 

nákladů akce a v plné výši nákladů neuznatelných. 

 

33. Pověření k vypsání výběrového řízení na stavbu: Odbahnění a sanace 

Proboštovského rybníka  

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

 

Usnesení 54/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje 

vedení obce k vypsání výběrového řízení na stavbu: „Odbahnění a sanace 

Proboštovského rybníka“. 

 

34. Pověření k vypsání výběrového řízení na stavbu: Rekonstrukce VO na ul. 

Proboštovský sad – Proboštov 

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

 

Usnesení 55/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje 

vedení obce k vypsání výběrového řízení na stavbu: „Rekonstrukce VO na ul. 

Proboštovský sad - Proboštov“. 

 

 

 

 

 

 

 

 



35. Pověření k vypsání výběrového řízení na stavbu: Rekonstrukce objektu 

Proboštovské radnice (dotace) 

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

 

Usnesení 56/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje 

vedení obce k vypsání výběrového řízení na stavbu: „Rekonstrukce objektu 

Proboštovské radnice“ 

pověřuje 

vedení obce, aby v zadávací dokumentaci bylo jasně stanoveno, že stavba bude 

zahájena za podmínky přidělení dotace. Pokud obec dotaci nezíská, bude realizováno 

pouze částečně, a to rekonstrukcí střechy. 

 

36. Pověření k vypsání výběrového řízení na stavbu: Rekonstrukce ul. Levandulová, 

U Vodárny – Proboštov (dotace) 

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

 

Usnesení 57/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje 

vedení obce k vypsání výběrového řízení na stavbu: „Rekonstrukce ul. Levandulová, 

U Vodárny - Proboštov“ 

pověřuje 

vedení obce, aby v zadávací dokumentaci bylo jasně stanoveno, že stavba bude 

zahájena pouze za podmínky přidělení dotace.  

 

37. Pověření k vypsání výběrového řízení na stavbu: Energetické úspory v bytovém 

domě Proboštov, U Parku 114 (dotace) 

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

 

Usnesení 58/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje 

vedení obce k vypsání výběrového řízení na stavbu: „Energetické úspory v bytovém 

domě Proboštov, U Parku 114“ 

pověřuje 

vedení obce, aby v zadávací dokumentaci bylo jasně stanoveno, že realizace stavby je 

vázána na případné získání dotace.  

 

38. Spolek Anidef z.s. – Smlouva o zajištění služeb zvířecího útulku pro rok 2021  

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

 

Usnesení 59/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Spolek Anidef z.s. - Smlouvu o zajištění služeb zvířecího útulku pro rok 2021 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 



39. Eltodo osvětlení – dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavbu: Veřejné osvětlení části 

ulice Přítkovská a části ulice Na Pěnkavce 

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

 

Usnesení 60/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Eltodo osvětlení - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavbu: Veřejné osvětlení části 

ulice Přítkovská a části ulice Na Pěnkavce (jedná se o navýšení ceny díla)  

pověřuje 

starostku obce k podpisu dodatku č. 2 smlouvy a vyvěšení na profilu zadavatele. 

 

40. Mahr, spol. s.r.o. – žádost o odkup pozemku p.č. 1265/26 k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 61/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Mahr, spol. s.r.o. - žádost o odkup pozemku p.č. 1265/26 k.ú. Proboštov u Teplic. 

 

41. Žádost o vybudování terasy bytového domu Proboštovská 424 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 2 pro, 2 proti, 3 zdržel 

 

Usnesení 62/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

záměr vybudování terasy bytového domu Proboštovská 424 po předložení statického 

stavebně-technického posudku. 

 

42. Domov důchodců Bystřany – žádost o finanční příspěvek na kurz malování pro 

klienty 

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

 

Usnesení 63/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Domov důchodců Bystřany - žádost o finanční příspěvek na kurz malování ve výši Kč 

5 000,- 

pověřuje 

vedení obce k obeslání domova důchodců k podání nové žádosti na příspěvek na 

klienty. 

 

43. Podkrušnohorské domy sociálních služeb – žádost o finanční příspěvek (individuální 

dotace na rok 2021) 

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

 

Usnesení 64/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Podkrušnohorské domy sociálních služeb - žádost o finanční příspěvek ve výši Kč 

7 000,- na rok 2021. 

 

 

 

 



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

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

 

Usnesení 65/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Základní organizace Českého svazu včelařů, z.s. Teplice - žádost o finanční podporu 

na činnost. 

 

45. Pétanque club Přítkov, z.s. – žádost o poskytnutí dotace  

Odloženo 

 

46. TJ Lokomotiva Teplice, z.s. – žádost o poskytnutí dotace 

Odloženo 

 

47. BABYBOX – Ludvík Hess a Jakub Hess pomáhají odloženým dětem, z.s. – žádost 

o finanční příspěvek 

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

 

Usnesení 66/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

BABYBOX - Ludvík Hess a Jakub Hess pomáhají odloženým dětem, z.s. - žádost 

o finanční příspěvek. 

 

48. Linka bezpečí, z.s. – žádost o pokračování podpory formou příspěvku ve výši Kč 

10 000,- 

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

 

Usnesení 67/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Linka bezpečí, z.s. - žádost o pokračování podpory. 

 

49. CC INTERNET s.r.o. – dohoda o umístění telekomunikačního zařízení (U Parku 

528, 529) 

Odloženo 

 

50. CC INTERNET s.r.o. – dohoda o umístění telekomunikačního zařízení (nám. 

Svobody 700 – Radnice) 

Odloženo 

 

51. TJ Proboštov, z.s. – informace k vyúčtování příspěvku za rok 2020  

Na vědomí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doplnění programu: 

 

52. Pověření zaměstnance obce k účasti na provádění veřejnosprávních kontrol 

příspěvkových organizací 

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

 

Usnesení 68/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje 

ekonomku obce paní AAA k účasti na prováděných veřejnosprávních kontrolách 

příspěvkových organizací obce Proboštov. Toto pověření se vydává do konce 

volebního období roku 2022. 

 

53. Pravidla pro stanovení cen v obecních bytech obce Proboštov včetně „kategorizace 

bytů“ 

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

 

Usnesení 69/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Pravidla pro stanovení cen v obecních bytech obce Proboštov včetně „kategorizace 

bytů“ 

pověřuje 

majetkovou správu obce k zahájení činností souvisejících se změnou cen nájemních 

bytů (zvýšení cen nájmů). 

 

54. Žádost o odkup části pozemku p.č. 690/5 k.ú. Přítkov 

Na vědomí 

 

55. Různé 

- Informace starostky a místostarosty obce a zodpovězení dotazů z minulého 

zasedání 

 

56. Závěr 

 

 

 


