
Zápis a usnesení 

4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

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

svolané na středu 30. 6. 2021 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. 

 

Přítomno:  6 členů zastupitelstva obce  

Omluveni:    3 členové zastupitelstva obce (paní Antošová, paní Chládková, 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 2/2021 

 

7. Základní škola Proboštov – žádost o schválení rozdělení hospodářského výsledku 

roku 2020 dle předloženého návrhu 

 

8. Mateřská škola Pastelka Proboštov – žádost o rozdělení kladného výsledku 

hospodaření 

 

9. Účetní závěrka obce Proboštov za rok 2020 

 

10. Účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola Proboštov za rok 2020 

 

11. Účetní závěrka příspěvkové organizace Mateřská škola Pastelka Proboštov za rok 

2020 

 

12. Závěrečný účet obce Proboštov za rok 2020 

 

13. Odpisový plán Základní školy Proboštov na rok 2021 

 

14. Odpisový plán Mateřské školy Pastelka Proboštov na rok 2021 

 

15. Odpisový plán obce Proboštov na rok 2021 

 

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

 

 



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

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

 

18. 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 

 

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

 

20. YGGDRASILMONT s.r.o. – Dodatek č. 2 SoD ze dne 25. 9. 2020 

 

21. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – kanalizační přípojka v délce 29 m 

pro pozemek p.č. 1288 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

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

dohoda o umístění stavby č. IV-12-4020727_001 pro stavbu: IV-12-4020727 TP-

Proboštov, U Vodárny, ppč. 1205/12-OM 

 

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

dohoda o umístění stavby č. IV-12-4020638_001 pro stavbu: IV-12-4020638 TP-

Proboštov, Jabloňová, ppč. 1386/32-OM 

 

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

4007741/VB/01 pro stavbu: IP-12-4007741 TP Proboštov, Dělnická, p. Gricišin – 

nové OM na ppč. 441 

 

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

4019235/VB/01 pro stavbu: IV-12-4019235 TP-Proboštov, U Vodárny 1205/10-nové 

OM 

 

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

4004555/57 pro stavbu: TP_Proboštov, Na Pěnkavce – kabelizace NN 

 

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

dohoda o umístění stavby č. IP-12-4012511/VB01 pro stavbu: TP-Proboštov, Na 

Vršku, ppč. 192- nové OM 

 

28. TextilEco a.s. – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů 

uzavřené dne 5. 3. 2015 

 

29. ELEKTROWIN a.s. – Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství 

a zajištění zpětného odběru elektrozařízení  

 

30. Žádost o koupi nebo pronájem části pozemku p.č. 1261/3 k.ú. Proboštov u Teplic 

(ulice Angerova) 

 

31. Žádost o projednání prodeje pozemků p.č. 415 a 416 v k.ú. Proboštov u Teplic 

 

32. Žádost o pronájem pozemku p.č. 1205/5 k.ú. Proboštov u Teplic (U Vodárny) 

 



33. Fousek z.s. – Smlouva o poskytnutí finančních prostředků obce Proboštov – darovací 

smlouva 

 

34. Český svaz včelařů, z.s. – finanční příspěvek ve výši Kč 3 000,- 

 

35. Tenis Proboštov z.s. – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč 8 000,- 

 

36. Pétanque club Přítkov, z.s. - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč 

13 500,- 

 

37. TJ Lokomotiva Teplice  z.s. – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč 

7 000,- 

 

38. TJ Proboštov z.s. – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč 15 000,- 

 

39. TJ Proboštov z.s. – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč 20 000,- 

(mimořádná dotace) 

 

40. Pověření k vypsání výběrového řízení na rekonstrukci střechy Radnice 

 

41. Pověření k vypsání výběrového řízení na výměnu výplní objektu Proboštovská 267 

 

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

01355/21 

 

43. Oznámení o usnesení rady města Teplice ve věci pozemku p.č. 1287 k.ú. Proboštov 

 

44. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - informace o realizaci pozemku 

p.č. 1261/2 o výměře 5741 m2 v k.ú. Proboštov u Teplic  

 

45. Různé 

 

46. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 
 

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

 

Usnesení 106/021:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

 návrh programu 4. 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 107/021:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 108/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ověřovatele zápisu: zastupitele Romana Nešetřila a Jiřího Petrželku. 

 

5. Kontrola usnesení 

 

6. Rozpočtové opatření číslo 2/2021 

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

 

Usnesení 109/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

rozpočtové opatření číslo 2/2021. 

 

7. Základní škola Proboštov – žádost o schválení rozdělení hospodářského výsledku 

roku 2020 dle předloženého návrhu 

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

 

Usnesení 110/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Základní škola Proboštov - žádost o schválení rozdělení hospodářského výsledku roku 

2020 dle předloženého návrhu. 

 

 

 

 

 

 

 



8. Mateřská škola Pastelka Proboštov – žádost o rozdělení kladného výsledku 

hospodaření 

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

 

Usnesení 111/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Mateřská škola Pastelka Proboštov - návrh na rozdělení kladného výsledku 

hospodaření za rok 2020, který je 0,-. 

 

9. Účetní závěrka obce Proboštov za rok 2020 

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

 

Usnesení 112/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Účetní závěrku obce Proboštov za rok 2020. Zastupitelstvo obce Proboštov nezjistilo, 

že by účetní závěrka neposkytovala v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 

vyhlášky č. 220/2013 Sb., věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace 

účetní jednotky. 

 

10. Účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola Proboštov za rok 2020 

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

 

Usnesení 113/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy Proboštov za rok 2020. 

Zastupitelstvo obce Proboštov nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytovala 

v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., věrný 

a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. 

 

11. Účetní závěrka příspěvkové organizace Mateřská škola Pastelka Proboštov za rok 

2020 

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

 

Usnesení 114/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřské školy Pastelka Proboštov za rok 

2020. Zastupitelstvo obce Proboštov nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytovala 

v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., věrný 

a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Závěrečný účet obce Proboštov za rok 2020 

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

 

Usnesení 115/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

a) schvaluje 

celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Proboštov za rok 2020, včetně 

zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020  

b) nesouhlasí 
s výhradou závažných chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce Proboštov za rok 2020 (body B a D) 

c) schvaluje a přijímá 

i přes nesouhlas viz. bod b) systémová opatření v zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu a kontrole hospodaření s rozpočtem obce v podobě nové Směrnice č. 1/2021 

pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

d) pověřuje 

kontrolní výbor ke kontrole zavedení nového systémového opatření s termínem 

předložení zprávy o plnění přijatých opatření KÚÚK do 30. 11. 2021. 

 

13. Odpisový plán Základní školy Proboštov na rok 2021 

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

 

Usnesení 116/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Odpisový plán Základní školy Proboštov na rok 2021. 

 

14. Odpisový plán Mateřské školy Pastelka Proboštov na rok 2021 

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

 

Usnesení 117/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Odpisový plán Mateřské školy Pastelka Proboštov na rok 2021. 

 

15. Odpisový plán obce Proboštov na rok 2021 

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

 

Usnesení 118/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Odpisový plán obce Proboštov na rok 2021. 

 

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

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

 

Usnesení 119/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Směrnici č. 1/2021 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

 

 

 

 



17. 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 120/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

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

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

18. 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 5 pro, 0 proti, 1 zdržel  

 

Usnesení 121/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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“ 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

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

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

 

Usnesení 122/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Správa železnic, státní organizace - Smlouva o nájmu VS 6508003321 - změna 

a doplnění. Smlouva se schvaluje na dobu neurčitou se čtvrtletní platbou. 

 

20. YGGDRASILMONT s.r.o. – Dodatek č. 2 SoD ze dne 25. 9. 2020 

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

 

Usnesení 123/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

YGGDRASILMONT s.r.o. - Dodatek č. 2 ke SoD ze dne 25. 9. 2020. Dodatkem se 

prodlužuje termín dokončení díla do 31. 10. 2021, mění rozsah stavebních prací 

v souladu s přiloženým soupisem prací a navyšuje cena díla o Kč 39 357,76 bez DPH. 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu dodatku č. 2 ke smlouvě. 
 
 
 
 
 
 
 



21. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – kanalizační přípojka v délce 29 m 

pro pozemek p.č. 1288 k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 124/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti - kanalizační přípojka v délce 29 m 

pro pozemek p.č. 1288 k.ú. Proboštov u Teplic 

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. IV-12-4020727_001 pro stavbu: IV-12-4020727 TP-

Proboštov, U Vodárny, ppč. 1205/12-OM 

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

 

Usnesení 125/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr společnosti ČEZ Distribuce, a.s. umístit stavbu č. IV-12-4020727_001. 

 

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

a dohoda o umístění stavby č. IV-12-4020638_001 pro stavbu: IV-12-4020638 TP-

Proboštov, Jabloňová, ppč. 1386/32-OM 

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

 

Usnesení 126/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr společnosti ČEZ Distribuce, a.s. umístit stavbu č. IV-12-4020638_001. 

 

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

4007741/VB/01 pro stavbu: IP-12-4007741 TP Proboštov, Dělnická, p. Gricišin – 

nové OM na ppč. 441 

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

 

Usnesení 127/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

4007741/VB/01 pro stavbu: IP-12-4007741 TP Proboštov, Dělnická, p. Gricišin - 

nové OM na ppč. 441 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 



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

4019235/VB/01 pro stavbu: IV-12-4019235 TP-Proboštov, U Vodárny 1205/10-nové 

OM 

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

 

Usnesení 128/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

4019235/VB/01 pro stavbu: IV-12-4019235 TP-Proboštov, U Vodárny 1205/10-nové 

OM 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

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

4004555/57 pro stavbu: TP_Proboštov, Na Pěnkavce – kabelizace NN 

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

 

Usnesení 129/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

4004555/57 pro stavbu: TP_Proboštov, Na Pěnkavce - kabelizace NN 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

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

a dohoda o umístění stavby č. IP-12-4012511/VB01 pro stavbu: TP-Proboštov, Na 

Vršku, ppč. 192- nové OM 

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

 

Usnesení 130/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr společnosti ČEZ Distribuce, a.s. umístit stavbu č. IP-12-4012511/VB01. 

 

28. TextilEco a.s. – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů 

uzavřené dne 5. 3. 2015 

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

 

Usnesení 131/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

TextilEco a.s. - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů 

uzavřené dne 5. 3. 2015 

pověřuje 

starostku obce k podpisu dodatku smlouvy. 

 

 

 

 

 

 



29. ELEKTROWIN a.s. – Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství 

a zajištění zpětného odběru elektrozařízení  

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

 

Usnesení 132/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ELEKTROWIN a.s. - Smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství 

a zajištění zpětného odběru elektrozařízení  

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

30. Žádost o koupi nebo pronájem části pozemku p.č. 1261/3 k.ú. Proboštov u Teplic 

(ulice Angerova) 

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

 

Usnesení 133/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

žádost o koupi nebo pronájem části pozemku p.č. 1261/3 k.ú. Proboštov u Teplic 

(ulice Angerova). 

 

31. Žádost o projednání prodeje pozemků p.č. 415 a 416 v k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 134/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

žádost o projednání prodeje pozemků p.č. 415 a 416 v k.ú. Proboštov u Teplic. 

 

32. Žádost o pronájem pozemku p.č. 1205/5 k.ú. Proboštov u Teplic (U Vodárny) 

Odloženo 

 

33. Fousek z.s. – Smlouva o poskytnutí finančních prostředků obce Proboštov – darovací 

smlouva 

Odloženo 

 

34. Český svaz včelařů, z.s. – finanční příspěvek ve výši Kč 3 000,- 

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

 

Usnesení 135/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Český svaz včelařů, z.s. - finanční příspěvek ve výši Kč 3 000,-. 

 

35. Tenis Proboštov z.s. – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč 8 000,- 

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

 

Usnesení 136/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Tenis Proboštov z.s. - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč 8 000,- 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 



36. Pétanque club Přítkov, z.s. - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč 

13 500,- 

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

 

Usnesení 137/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Pétanque club Přítkov, z.s. - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč 

13 500,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

37. TJ Lokomotiva Teplice z.s. – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč 

7 000,- 

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

 

Usnesení 138/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

TJ Lokomotiva Teplice z.s. - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč 

7 000,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

38. TJ Proboštov z.s. – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč 15 000,- 

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

 

Usnesení 139/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

TJ Proboštov z.s. - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč 15 000,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

39. TJ Proboštov z.s. – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč 20 000,- 

(mimořádná dotace) 

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

 

Usnesení 140/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

TJ Proboštov z.s. - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč 10 000,- 

(mimořádná dotace) 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

40. Pověření k vypsání výběrového řízení na rekonstrukci střechy Radnice 

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

 

Usnesení 141/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje 

starostku obce k vypsání výběrového řízení na rekonstrukci střechy Radnice. 

 

 



41. Pověření k vypsání výběrového řízení na výměnu výplní objektu Proboštovská 267 

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

 

Usnesení 142/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje 

starostku obce k vypsání výběrového řízení na výměnu výplní objektu Proboštovská 

267 (bytový dům objektu Sokolovna). 

 

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

01355/21 

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

 

Usnesení 143/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ALIS, spol. s.r.o. - Smlouvu o poskytnutí práv k užívání software číslo SML-01355/21 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

43. Oznámení o usnesení rady města Teplice ve věci pozemku p.č. 1287 k.ú. Proboštov – 

na vědomí 

Na vědomí  

 

44. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - informace o realizaci pozemku 

p.č. 1261/2 o výměře 5741 m2 v k.ú. Proboštov u Teplic – na vědomí 

Na vědomí 

 

Doplnění programu: 

 

45. Žádost o realizaci zakázky: „Energetické úspory v bytovém domě Proboštov 

U Parku 114“ bez dotačních prostředků  

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

 

Usnesení 144/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

nepověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy o dílo pro stavbu: „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 nabídkovou 

cenu ve výši Kč 1 761 449,02 bez DPH, 2 025 666,36 s DPH. Stavba bude realizována 

z rozpočtu obce Proboštov bez dotace. 

 

46. Základní škola Proboštov- souhlas zřizovatele s účastí PO v projektu financovaném 

z OP VVV 

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

 

Usnesení 145/021:    Zřizovatel - Zastupitelstvo obce Proboštov 

souhlasí, 

aby se jeho příspěvková organizace Základní škola Proboštov, okres Teplice, zapojila 

do projektu pod výzvou „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - 

Šablony pro MŠ a ZŠ III“. Finanční prostředky budou čerpány z Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy č. 02_20_080. 



47. Darovací smlouva č. j. OUL-0565/2021 

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

 

Usnesení 146/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Darovací smlouvu č. j. OUL-0565/2021 na poskytnutí finančního daru ve výši 

100 000,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

48. Různé 

- Informace starostky a místostarosty obce a zodpovězení dotazů z minulého 

zasedání 

 

49. Závěr 


