
Zápis a usnesení 

3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

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

svolané na středu 26. 5. 2021 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. 

 

Přítomno:  6 členů zastupitelstva obce  

Omluveni:    3 členové zastupitelstva obce (paní Chládková, paní Antošová, Ing. Betka)  

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 číslo 1/2021 

 

7. Smlouva o nájmu ordinace stomatologie (Beseda) 

 

8. Zpětvzetí žádosti o uzavření smlouvy budoucí o zřízení služebnosti věcného břemene 

(kanalizační přípojka k č.p. 252 ul. Kpt. Jaroše) 

 

9. Kupní smlouva na pozemek p.č. 294/2 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 89 m2 

 

10. 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“ 

 

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

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

 

12. 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 

 

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

528, 529) 

 

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

Svobody 700 – Radnice) 

 



15. ČEZ Distribuce, a.s. – kupní smlouva číslo: KSP/3011/2021 na 2 ks betonových 

sloupů označených č. PB 637 a 642 v ulice Levandulová, obec Proboštov 

 

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

dohoda o umístění stavby č. IV-12-4020735/VB01 

 

17. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – kanalizační přípojka pro p.č. 152, 

154 a 156 k.ú. Proboštov u Teplic (Okružní ulice) 

 

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

100094 RVDSL2006_C_U_PROB1HR_NN“ 

 

19. CETIN a.s. – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro stavbu: „16010-

060546 RVDSL2006_C_U_PROB1HR_MET“ 

 

20. Kupní smlouva na motorové vozidlo VW Tansporter 7HC 

 

21. Kupní smlouva na pozemek p.č. 731/23 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 384 m2 

(zahrada) 

 

22. Kupní smlouva na pozemek p.č. 731/24 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 420 m2 

(zahrada) 

 

23. Kupní smlouva na pozemek p.č. 731/25 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 438 m2 

(zahrada) 

 

24. Smlouva o uložení sedimentu v rámci akce: „Odbahnění a sanace rybníka v k.ú. 

Proboštov“ 

 

25. Správa železnic, státní organizace – Smlouva o nájmu VS 6508003321 

 

26. Pojišťovna VZP, a.s. – Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů a právnických 

osob – Dodatek č. 4 

 

27. Příkazní smlouva na zajištění služeb pro zakázku: „Odbahnění a sanace rybníka 

v Proboštově (manažerské řízení a administrace projetku)“ 

 

28. Výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 

s názvem: „Rekonstrukce VO na ul. Proboštovský sad – Proboštov“ 

 

29. Smlouva o dílo na veřejnou malého rozsahu na stavební práce s názvem: 

„Rekonstrukce VO na ul. Proboštovský sad – Proboštov“ 

 

30. Výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 

s názvem: „Energetické úspory v bytovém domě Proboštov, U Parku 114“ 

 

31. Smlouva o dílo na veřejnou malého rozsahu na stavební práce s názvem: 

„Energetické úspory v bytovém domě Proboštov, U Parku 114“ 

 

32. Domov důchodců Bystřany – žádost o finanční příspěvek na klienty 



33. Žádost o koupi části pozemku p.č. 690/1 k.ú. Přítkov o výměře cca 165 m2 

 

34. Žádost o prodej části pozemku p.č. 560/1 nebo 690/5 nebo 641/1 k.ú. Přítkov (vždy o 

výměře cca 1000 m2) 

 

35. Žádost o dlouhodobý pronájem části pozemku p.č. 566/2 k.ú. Přítkov o velikosti cca 

170 m2 

 

36. Žádost o pronájem/koupi parcel č. 415 a 416 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

37. Žádost o finanční příspěvek ve výši Kč 250 000,- na podporu především zahraniční 

účasti na turnajích ve stolním tenisu 

 

38. TJ Proboštov, z.s. – žádost o poskytnutí dotace ve výši Kč 15 000,- (smlouva o 

poskytnutí neinvestiční dotace) 

 

39. Plán rozvoje sportu, tělovýchovy a volnočasových aktivit 2021 - 2024 

 

40. Severočeská vodárenská společnost a.s. – delegování zastupitelstvem obce k jednání 

na valné hromadě 

 

41. ALIS, spol. s.r.o. – Smlouva o poskytnutí práv k užívání software číslo: SML-

01088/21 

 

42. Žádost o koupi části pozemku p.č. 690/1 k.ú. Přítkov o výměře cca 1 800 m2 

 

43. Žádost o koupi části pozemku p.č. 673 /1 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

44. Různé 

 

45. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 
 

1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění  
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 70/021:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

návrh programu 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce včetně jeho doplnění. 

 

2. Vypořádání námitek proti předchozímu zápisu 

 

3. Volba návrhové komise 

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

 

Usnesení 71/021:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

do návrhové komise: zastupitele Romana Nešetřila a Ing. Jaroslava Pokorného. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 72/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ověřovatele zápisu: zastupitele Ing. Radomíra Rážu a Stanislava Jordána. 

 

5. Kontrola usnesení 

 

6. Rozpočtové opatření číslo 1/2021 

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

 

Usnesení 73/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Rozpočtové opatření číslo 1/2021. 

 

7. Smlouva o nájmu ordinace stomatologie (Beseda) 

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

 

Usnesení 74/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o nájmu ordinace stomatologie  

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

8. Zpětvzetí žádosti o uzavření smlouvy budoucí o zřízení služebnosti věcného břemene 

(kanalizační přípojka k č.p. 252 ul. Kpt. Jaroše) 

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

 

Usnesení 75/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

revokuje 

usnesení číslo 43/021. 



9. Kupní smlouva na pozemek p.č. 294/2 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 89 m2 

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

 

Usnesení 76/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

kupní smlouvu na pozemek p.č. 294/2 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 89 m
2
 za cenu 

Kč 700,-/1 m
2
 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

10. 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“ 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 5 pro, 0 proti, 1 zdržel  

 

Usnesení 77/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

ČEZ Distribuce, a.s. - Smlouvu 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“. 

 

11. 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 6 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 78/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

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

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

12. 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 

Odloženo 

 

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

528, 529) 

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

 

Usnesení 79/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

CC INTERNET s.r.o. - dohodu o umístění telekomunikačního zařízení (U Parku 528, 

529) 

pověřuje 

starostku obce k podpisu dohody. 

 

 



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

Svobody 700 – Radnice) 

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

 

Usnesení 80/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

CC INTERNET s.r.o. - dohodu o umístění telekomunikačního zařízení (nám. Svobody 

700 - Radnice) 

pověřuje 

starostku obce k podpisu dohody. 

 

15. ČEZ Distribuce, a.s. – kupní smlouva číslo: KSP/3011/2021 na 2 ks betonových 

sloupů označených č. PB 637 a 642 v ulice Levandulová, obec Proboštov 

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

 

Usnesení 81/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ČEZ Distribuce, a.s. - kupní smlouvu číslo: KSP/3011/2021 na 2 ks betonových 

sloupů označených č. PB 637 a 642 v ulici Levandulová, obec Proboštov za cenu 

2 000,- 

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-12-4020735/VB01 

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

 

Usnesení 82/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr společnosti ČEZ Distribuce, a.s. umístit stavbu č. IV-12-4020735/VB01. 

 

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

152, 154 a 156 k.ú. Proboštov u Teplic (Okružní ulice) 

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

 

Usnesení 83/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti - kanalizační přípojka pro p.č. 152, 

154 a 156 k.ú. Proboštov u Teplic (Okružní ulice) 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

100094 RVDSL2006_C_U_PROB1HR_NN“ 

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

 

Usnesení 84/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

100094 RVDSL2006_C_U_PROB1HR_NN“ 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

19. CETIN a.s. – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro stavbu: „16010-

060546 RVDSL2006_C_U_PROB1HR_MET“ 

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

 

Usnesení 85/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

060546 RVDSL2006_C_U_PROB1HR_MET“ 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

20. Kupní smlouva na motorové vozidlo VW Transporter 7HC 

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

 

Usnesení 86/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouva na motorové vozidlo VW Transporter 7HC za cenu Kč 80 000,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

21. Kupní smlouva na pozemek p.č. 731/23 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 384 m2 

(zahrada) 

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

 

Usnesení 87/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu na pozemek p.č. 731/23 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 384 m
2
 

(zahrada) za cenu Kč 267 160,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



22. Kupní smlouva na pozemek p.č. 731/24 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 420 m2 

(zahrada) 

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

 

Usnesení 88/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu na pozemek p.č. 731/24 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 420 m
2
 

(zahrada) za cenu Kč 280 000,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

23. Kupní smlouva na pozemek p.č. 731/25 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 438 m2 

(zahrada) 

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

 

Usnesení 89/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu na pozemek p.č. 731/25 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 438 m
2
 

(zahrada) za cenu Kč 315 000,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

24. Smlouva o uložení sedimentu v rámci akce: „Odbahnění a sanace rybníka v k.ú. 

Proboštov“ 

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

 

Usnesení 90/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o uložení sedimentu v rámci akce: „Odbahnění a sanace rybníka v k.ú. 

Proboštov“ 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

25. Správa železnic, státní organizace – Smlouva o nájmu VS 6508003321 

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

 

Usnesení 91/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Správa železnic, státní organizace - Smlouvu o nájmu VS 6508003321 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy až po změně doby trvání smlouvy k 31. 12. 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 



26. Pojišťovna VZP, a.s. – Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů a právnických 

osob – Dodatek č. 4 

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

 

Usnesení 92/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Pojišťovna VZP, a.s. - Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů a právnických 

osob - Dodatek č. 4 

pověřuje 

starostku obce k podpisu dodatku. 

 

27. Příkazní smlouva na zajištění služeb pro zakázku: „Odbahnění a sanace rybníka 

v Proboštově (manažerské řízení a administrace projektu)“ 

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

 

Usnesení 93/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Příkazní smlouvu na zajištění služeb pro zakázku: „Odbahnění a sanace rybníka 

v Proboštově (manažerské řízení a administrace projektu)“ se společností Natura 

Koncept s.r.o., Vrázova 2243/7, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ: 05896894, která 

podala nejnižší cenovou nabídku ve výši Kč 239 600,- bez DPH, Kč 289 916,- s DPH 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

28. Výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 

s názvem: „Rekonstrukce VO na ul. Proboštovský sad – Proboštov“ 

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

 

Usnesení 94/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 

s názvem: „Rekonstrukce VO na ul. Proboštovský sad - Proboštov“ dle Protokolu 

o otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek v následujícím pořadí: 

 

Pořadí 

nabídky 

Pořadové 

č.nabídky 

Název dodavatele, sídlo, IČ Nabídková cena 

v Kč bez DPH 

1. 6. 
Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 

500 09 Hradec Králové, IČ: 42194920 
979 314,08,- 

2. 5. 
VLACH elektroinstalace s.r.o., Husitská 

1/25, 417 41 Krupka, IČ: 25490974 
1 061 073,- 

3. 4.  
Kamil Círus, 

411 41 Žitenice, IČ: 61362841 
1 465 039,04,- 

4. 9. 
FREIBAU s.r.o., U Demartinky 2561/1a, 

150 00 Praha, IČ: 02094240 
1 525 153,96,- 

5. 3. 

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., 

Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4,  

IČ: 25751018 

1 556 500,- 

6. 2. 
Q-EL Pro s.r.o., Tovární 131/10, 362 25 

Nová Role, IČ: 02067919 
1 595 012,71,- 

7. 8. TELKONT s.r.o., U Pivovaru 136, 415 01 1 616 714,06,- 



Teplice, IČ: 25467069 

8. 1. 
HDT impex s.r.o., Botanická 3, 362 63 

Dalovice, IČ: 25236431 
1 719 755,86,- 

9. 7. 

Chládek a Tintěra, a.s., Nerudova 1022/16, 

Předměstí, 412 01 Litoměřice,  

IČ: 62743881 

1 794 067,59,- 

 

29. Smlouva o dílo na veřejnou malého rozsahu na stavební práce s názvem: 

„Rekonstrukce VO na ul. Proboštovský sad – Proboštov“ 

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

 

Usnesení 95/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: 

„Rekonstrukce VO na ul. Proboštovský sad - Proboštov“ se společností Marius 

Pedersen, a.s., adresou Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, IČ: 42194920, která 

podala nejnižší nabídkovou cenu ve výši Kč 979 314,08 bez DPH 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

30. Výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 

s názvem: „Energetické úspory v bytovém domě Proboštov, U Parku 114“ 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 5 pro, 0 proti, 1 zdržel 

 

Usnesení 96/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 

s názvem: „Energetické úspory v bytovém domě Proboštov, U Parku 114“ dle 

Protokolu o otevírání obálek s nabídkami, Protokolu o hodnocení nabídek a Protokolu 

o posouzení nabídek. 

 

31. Smlouva o dílo na veřejnou malého rozsahu na stavební práce s názvem: 

„Energetické úspory v bytovém domě Proboštov, U Parku 114“ 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 5 pro, 0 proti, 1 zdržel  

 

Usnesení 97/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: 

„Energetické úspory v bytovém domě Proboštov, U Parku 114“ se společností JK stav 

realizace staveb s.r.o., adresou 28. října 1025/1, 430 01 Chomutov, IČ: 27328121, 

která podala nejnižší cenovou nabídku ve výši Kč 1 761 449,02 bez DPH, 

2 025 666,36 s DPH 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy až po obdržení Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

 

 

 

 

 

 



32. Domov důchodců Bystřany – žádost o finanční příspěvek na klienty 

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

 

Usnesení 98/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Domov důchodců Bystřany - finanční příspěvek na klienta ve výši Kč 1 000,-.  

 

33. Žádost o koupi části pozemku p.č. 690/1 k.ú. Přítkov o výměře cca 165 m2 

Na vědomí 

 

34. Žádost o prodej části pozemku p.č. 560/1 nebo 690/5 nebo 641/1 k.ú. Přítkov (vždy 

o výměře cca 1000 m2) 

Na vědomí 

 

35. Žádost o dlouhodobý pronájem části pozemku p.č. 566/2 k.ú. Přítkov o velikosti cca 

170 m2 

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

 

Usnesení 99/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr pronájmu části pozemku p.č. 566/2 k.ú. Přítkov o velikosti cca 170 m
2
 za cenu 

dle platného ceníku. Záměr bude vyvěšen po předložení oddělovacího GP žadatelem. 

 

36. Žádost o pronájem/koupi parcel č. 415 a 416 k.ú. Proboštov u Teplic 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 5 pro, 0 proti, 1 zdržel 

 

Usnesení 100/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Žádost o prodej či pronájem parcel č. 415 a 416 k.ú. Proboštov u Teplic. 

 

37. Žádost o finanční příspěvek ve výši Kč 250 000,- na podporu především zahraniční 

účasti na turnajích ve stolním tenisu 

Na vědomí 

 

38. TJ Proboštov, z.s. – žádost o poskytnutí dotace ve výši Kč 15 000,- (smlouva 

o poskytnutí neinvestiční dotace) 

Na vědomí 

 

39. Plán rozvoje sportu, tělovýchovy a volnočasových aktivit 2021 – 2024 

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

 

Usnesení 101/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Plán rozvoje sportu, tělovýchovy a volnočasových aktivit 2021 - 2024. 

 

 

 

 

 



40. Severočeská vodárenská společnost a.s. – delegování zastupitelstvem obce k jednání 

na valné hromadě 

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

 

Usnesení 102/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

rozhodlo 

ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o delegaci paní Bc. Jany Životové k jednání na 

valné hromadě společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO: 49099469, 

se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, konané dne 17. 6. 2021 od 10 hodin 

v Krušnohorském divadle v Teplicích, kdy paní Bc. Jana Životová je na základě této 

delegace oprávněna k účasti na jednání a hlasování jménem obce Proboštov na 

předmětné valné hromadě  

a 

ukládá 

paní Bc. Janě Životové, aby se zúčastnila předmětné valné hromady a jednala na této 

valné hromadě v zájmu obce Proboštov. 

 

41. ALIS, spol. s.r.o. – Smlouva o poskytnutí práv k užívání software číslo: SML-

01088/21 

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

 

Usnesení 103/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ALIS, spol. s.r.o. - Smlouvu o poskytnutí práv k užívání software číslo: SML-

01088/21 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

42. Žádost o koupi části pozemku p.č. 690/1 k.ú. Přítkov o výměře cca 1 800 m2 

Na vědomí 

 

43. Žádost o koupi části pozemku p.č. 673 /1 k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 104/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje 

vedení obce k zahájení činnosti související s odstraněním staveb na pozemcích p.č. 

673/2 a 673/3 k.ú. Proboštov u Teplic. 

 

44. Zpráva o rozpočtovém opatření č. 10/2020 

Na vědomí 

 

45. Schválení nové podoby smlouvy o nájmu bytů  

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

 

Usnesení 105/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

nový návrh smlouvy o nájmu bytů. 

 



46. Různé 

- Informace starostky a místostarosty obce a zodpovězení dotazů z minulého 

zasedání 

 

47. Závěr 


