
Zápis a usnesení 

5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

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

svolané na středu 28. 7. 2021 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. 

 

Přítomno:  6 členů zastupitelstva obce  

Omluveni:    3 členové zastupitelstva obce (paní Antošová, paní Chládková, pan Petrželka)  

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 3/2021 

 

7. Základní škola Proboštov – žádost o finanční příspěvek na dopravu – školní výlety 

v 06/2021 ve výši Kč 7 067,- 

 

8. Mateřská škola Pastelka Proboštov – žádost o ponechání přeplatku za dodávku 

elektřiny na pokrytí nedoplatku plynu 

 

9. 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 

 

10. 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 

 

11. 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 

 

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

4011008/VB/001 pro dílo:“ TP-Proboštov, U vodárny, ppč.1205/1(14)-OM 

 

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

 

14. Fousek z.s. – Smlouva o spolupráci 



15. Schválení výsledků výběrového řízení pro stavební zakázku malého rozsahu 

s názvem: „Výměna oken bytového domu, Proboštovská 267/3, Proboštov“ 

 

16. Smlouva o dílo na akci: „Výměna oken bytového domu, Proboštovská 267/3, 

Proboštov“ 

 

17. Schválení výsledků výběrového řízení pro stavební zakázku malého rozsahu 

s názvem: „Výměna střešní krytiny na obecním úřadě nám. Svobody 700, 

Proboštov“ 

 

18. Smlouva o dílo na akci: „Výměna střešní krytiny na obecním úřadě nám. Svobody 

700, Proboštov 

 

19. Severočeská vodárenská společnost a.s., Severočeské vodovody a kanalizace a.s. a 

obec Proboštov – Dohoda vlastníků provozně související vodohospodářské 

infrastruktury o jejich vzájemných právech a povinnostech a dohoda o budoucím 

provozování vodohospodářské infrastruktury pro stavbu: „Proboštov, Panský les – 

kanalizace na p.p.č. 399/1, TP031034“ 

 

20. LTC Panorama Teplice, z.s. – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč 

3 000,- 

 

21. Žádost o pronájem pozemku p.č. 275 k.ú. Proboštov o výměře 177 m2 

 

22. Žádost o pronájem a provedení oplocení na části pozemku p.č. 328/2 k.ú. Proboštov 

u Teplic 

 

23. Žádost o prodej obecního pozemku p.č. 295 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

24. Žádost o odkup části pozemku p.č. 731/10 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

25. Okresní soud v Teplicích – končící volební období přísedících (na vědomí) 

 

26. Různé 

 

27. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 
 

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

 

Usnesení 147/021:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

 návrh programu 5. 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 148/021:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

do návrhové komise: zastupitele Ing. Jaroslava Pokorného a pana místostarostu 

Romana Nešetřila. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 149/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

 

5. Kontrola usnesení 

 

6. Rozpočtové opatření číslo 3/2021 

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

 

Usnesení 150/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

rozpočtové opatření číslo 3/2021. 

 

7. Základní škola Proboštov – žádost o finanční příspěvek na dopravu – školní výlety 

v 06/2021 ve výši Kč 7 067,- 

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

 

Usnesení 151/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Základní škola Proboštov - finanční příspěvek na dopravu - školní výlety v 06/2021 ve 

výši Kč 7 067,-. 

 

 

 

 

 

 



8. Mateřská škola Pastelka Proboštov – žádost o ponechání přeplatku za dodávku 

elektřiny na pokrytí nedoplatku plynu 

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

 

Usnesení 152/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Mateřská škola Pastelka Proboštov - žádost o ponechání přeplatku za dodávku 

elektřiny na pokrytí nedoplatku plynu. 

 

9. 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 153/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

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

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

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-12-4020638_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 154/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

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

Proboštov, Jabloňová, ppč. 1386/32-OM 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

11. 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 155/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

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

Vršku, ppč. 192- nové OM 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 



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

4011008/VB/001 pro dílo:“ TP-Proboštov, U vodárny, ppč.1205/1(14)-OM 

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

 

Usnesení 156/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

4011008/VB/001 pro dílo:“ TP-Proboštov, U vodárny, ppč.1205/1(14)-OM 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

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

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

 

Usnesení 157/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr pronájmu pozemku p.č. 1205/5 k.ú. Proboštov u Teplic. 

 

14. Fousek z.s. – Smlouva o spolupráci 

Odloženo 

 

15. Schválení výsledků výběrového řízení pro stavební zakázku malého rozsahu 

s názvem: „Výměna oken bytového domu, Proboštovská 267/3, Proboštov“ 

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

 

Usnesení 158/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

výsledky výběrového řízení pro stavební zakázku malého rozsahu s názvem: „Výměna 

oken bytového domu, Proboštovská 267/3, Proboštov“ následovně: 

 

Výsledek hodnocení nabídek 

 

Pořadí 

nabídky 

Pořadové 

číslo 

nabídky 

Název dodavatele, sídlo, IČ Nabídková cena 

v Kč bez DPH 

1. 3. 

OKNOSTYL group s.r.o., Tišnovská 

2029/51, 664 34 Kuřím, 

IČ: 27689719 

486 400,- 

2. 4. 
ELA-PLAST s.r.o., Na Pavlu 2191, 

436 01 Litvínov, IČ: 25025686 
499 012,55 

3. 2. 

Window Holding a.s., Hlavní 456,  

250 89 Lázně Toušeň, 

IČ: 28436024 

504 788,83 

4. 1. 
APIDA s.r.o., Dušníky 9, 413 01, 

IČ: 26223341 
510 007,45 

5. 5. 
Stezi Plus s.r.o., Dlouhá 231/65, 

417 42 Krupka, IČ: 25401131 
510 190,25 

 

 



16. Smlouva o dílo na akci: „Výměna oken bytového domu, Proboštovská 267/3, 

Proboštov“ 

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

 

Usnesení 159/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o dílo na akci: „Výměna oken bytového domu, Proboštovská 267/3, 

Proboštov“ se společností OKNOSTYL group s.r.o., Tišnovská 2029/51, 664 34 

Kuřím, IČ: 27689719, která podala nejnižší nabídkovou cenu ve výši Kč 486 400,- bez 

DPH 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

17. Schválení výsledků výběrového řízení pro stavební zakázku malého rozsahu 

s názvem: „Výměna střešní krytiny na obecním úřadě nám. Svobody 700, 

Proboštov“ 

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

 

Usnesení 160/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

výsledky výběrového řízení pro stavební zakázku malého rozsahu s názvem: „Výměna 

střešní krytiny na obecním úřadě nám. Svobody 700, Proboštov“ následovně: 

 

Výsledek hodnocení nabídek (bude doplněno po předložení chybějících dokladů) 

Pořadí 

nabídky 

Pořadové 

číslo 

nabídky 

Název dodavatele, sídlo, IČ Nabídková cena 

v Kč bez DPH 

1. 1. 
Čečrle – střecha s.r.o., Na Vršku 176, 

417 12 Proboštov, IČ: 27270670 
1 333 339,78 

 

18. Smlouva o dílo na akci: „Výměna střešní krytiny na obecním úřadě nám. Svobody 

700, Proboštov 

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

 

Usnesení 161/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o dílo na akci: „Výměna střešní krytiny na obecním úřadě nám. Svobody 

700, Proboštov“ se společností Čečrle - střecha s.r.o., Na Vršku 176, 417 12 

Proboštov, IČ: 27270670, která podala nejnižší nabídkovou cenu ve výši Kč 

1 333 339,78 bez DPH. 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 



19. Severočeská vodárenská společnost a.s., Severočeské vodovody a kanalizace a.s. a 

obec Proboštov – Dohoda vlastníků provozně související vodohospodářské 

infrastruktury o jejich vzájemných právech a povinnostech a dohoda o budoucím 

provozování vodohospodářské infrastruktury pro stavbu: „Proboštov, Panský les – 

kanalizace na p.p.č. 399/1, TP031034“ 

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

 

Usnesení 162/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Severočeská vodárenská společnost a.s., Severočeské vodovody a kanalizace a.s. 

a obec Proboštov - Dohodu vlastníků provozně související vodohospodářské 

infrastruktury o jejich vzájemných právech a povinnostech a dohodu o budoucím 

provozování vodohospodářské infrastruktury pro stavbu: „Proboštov, Panský les - 

kanalizace na p.p.č. 399/1, TP031034“ 

pověřuje 

starostku obce k podpisu dohody. 

 

20. LTC Panorama Teplice, z.s. – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč 

3 000,- 

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

 

Usnesení 163/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

LTC Panorama Teplice, z.s. - Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč 

3 000,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

21. Žádost o pronájem pozemku p.č. 275 k.ú. Proboštov o výměře 177 m2 

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

 

Usnesení 164/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

žádost o pronájem pozemku p.č. 275 k.ú. Proboštov o výměře 177 m
2
. 

 

22. Žádost o pronájem a provedení oplocení na části pozemku p.č. 328/2 k.ú. Proboštov 

u Teplic 

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

 

Usnesení 165/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

žádost o pronájem a provedení oplocení na části pozemku p.č. 328/1 k.ú. Proboštov 

u Teplic. 

 

23. Žádost o prodej obecního pozemku p.č. 295 k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 166/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

žádost o prodej obecního pozemku p.č. 295 k.ú. Proboštov u Teplic. 



 

24. Žádost o odkup části pozemku p.č. 731/10 k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 167/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

žádost o odkup části pozemku p.č. 731/10 k.ú. Proboštov u Teplic. 

 

25. Okresní soud v Teplicích – končící volební období přísedících (na vědomí) 

Na vědomí    

 

Doplnění programu: 

 

26. Severočeská vodárenská společnost, a.s. - Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě pro stavbu: TP 031 027 Proboštov, Sobědružská – rekonstrukce kanalizace 

a odstranění výusti TP63 

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

 

Usnesení 168/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Severočeská vodárenská společnost, a.s. - Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě pro stavbu: TP 031 027 Proboštov, Sobědružská - rekonstrukce kanalizace 

a odstranění výusti TP63 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

27. Zrušení Metodického postupu obce pro oceňování věcných břemen 

Odloženo 

 

28. 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 5 pro, 1 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 169/021:    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. 

 

29. Pověření vedení obce ke zpracování pokladů a podání žádostí o dotace 

Odloženo 

 

30. Různé 

- Informace starostky a místostarosty obce a zodpovězení dotazů z minulého 

zasedání 

 

31. Závěr 

 


