
Zápis a usnesení 

9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

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

svolané na pondělí 13. 12. 2021 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. 

 

Přítomno:  7 členů zastupitelstva obce  

Omluveni:    2 členové zastupitelstva obce (Ing. Ráža, 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 č. 7/2021 

 

7. Návrh rozpočtu obce Proboštov na rok 2022 

 

8. Rozpočtové opatření – změny závazných ukazatelů do výše 10 % z upraveného 

rozpočtu v závěru roku 2021 

 

9. OKNOSTYL group s.r.o. – Dodatek č. 1 k SoD 

 

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

4010669/SOVB01 pro akci: TP-Proboštov,Přítkov,ppč.1370/2-nové OM,IP-12-

4010669 

 

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

dohoda o umístění stavby č. IP-12-4012395/SOBS01 pro akci: TP-Proboštov, 

Zemská,ppč.1249/1-nové OM,IP-12-4012395 

 

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

dohoda o umístění stavby č. IE-12-4005953 pro akci: TP-Sobědruhy – TP_1196 – 

OPTICKÁ INFRASTR. 

 

13. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – Smlouva o dodávce vody a odvádění 

odpadních vod č. 68024910/3 

14. Ceník pro pronájem nebytových – komerčních prostor kanceláří  

 

15. Smlouva o nájmu kanceláří – místnosti č. 231 a 232 v objektu Radnice 



 

16. Kupní smlouva pro pozemek p.č. 1196/1 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

17. Žádost o poskytnutí sponzorského daru na maturitní ples 

 

18. Žádost o přenechání nájmů pozemků p.č. 1324, 1325, 1328/1 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

19. Žádost o „odpuštění“ nájmu – Stáj U Kaštánka 

 

20. Zpráva kontrolního výboru ke kontrole zavedení systémového opatření – Směrnice 

číslo 1/2021 

 

21. Schválení používání služebního vozidla referentem stavebního úřadu  

 

22. Různé  

 

23. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 
 

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

 

Usnesení 237/021:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

návrh programu 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 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 238/021:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

do návrhové komise: zastupitele paní Alenku Antošovou a pan Jiřího Petrželku. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 239/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ověřovatele zápisu Romana Nešetřila a Zdeňku Chládkovou. 

 

5. Kontrola usnesení 
 

6. Rozpočtové opatření č. 7/2021 

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

 

Usnesení 240/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

rozpočtové opatření č. 7/2021. 

 

7. Návrh rozpočtu obce Proboštov na rok 2022 

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

 

Usnesení 241/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

vyrovnaný rozpočet obce Proboštov na rok 2022 ve výši Kč 70 548 310,-. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Rozpočtové opatření – změny závazných ukazatelů do výše 10 % z upraveného 

rozpočtu v závěru roku 2021 

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

 

Usnesení 242/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje 

starostku obce k provedení rozpočtového opatření ve smyslu § 16 Zákona č. 250/2000 

Sb., ke změnám závazných ukazatelů rozpočtu ve výši 10 % objemu upraveného 

rozpočtu v daném roce. Jedná se o rozpočtové opatření po posledním zasedání 

zastupitelstva obce.  

 

9. OKNOSTYL group s.r.o. – Dodatek č. 1 k SoD 

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

 

Usnesení 243/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

OKNOSTYL group s.r.o. - Dodatek č. 1 k SoD (snížená cena díla) 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu dodatku č. 1. 

 

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

4010669/SOVB01 pro akci: TP-Proboštov,Přítkov,ppč.1370/2-nové OM,IP-12-

4010669 

Odloženo 

 

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

a dohoda o umístění stavby č. IP-12-4012395/SOBS01 pro akci: TP-Proboštov, 

Zemská,ppč.1249/1-nové OM,IP-12-4012395 

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

 

Usnesení 244/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

a dohoda o umístění stavby č. IP-12-4012395/SOBS01 pro akci: TP-Proboštov, 

Zemská,ppč.1249/1-nové OM,IP-12-4012395 

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. IE-12-4005953 pro akci: TP-Sobědruhy – TP_1196 – 

OPTICKÁ INFRASTR. 

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

 

Usnesení 245/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr společnosti ČEZ Distribuce, a.s. umístit stavbu č. IE-12-4005953 pro akci: TP-

Sobědruhy – TP_1196 – OPTICKÁ INFRASTR. 

 

 



13. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – Smlouva o dodávce vody a odvádění 

odpadních vod č. 68024910/3 

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

 

Usnesení 246/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - Smlouvu o dodávce vody a odvádění 

odpadních vod č. 68024910/3 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

14. Ceník pro pronájem nebytových – komerčních prostor kanceláří objekt Radnice 

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

 

Usnesení 247/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Ceník pro pronájem nebytových - komerčních prostor kanceláří v objektu Radnice dle 

předloženého návrhu. 

 

15. Smlouva o nájmu kanceláří – místnosti č. 231 a 232 v objektu Radnice 

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

 

Usnesení 248/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o nájmu kanceláří - místnosti č. 231 a 232 v objektu Radnice na dobu 

neurčitou za cenu Kč 1 687,04 o výměře 26,36 m
2
 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

16. Kupní smlouva pro pozemek p.č. 1196/1 k.ú. Proboštov u Teplic 

Na vědomí 

 

17. Žádost o poskytnutí sponzorského daru na maturitní ples 

Odloženo 

 

18. Žádost o přenechání nájmů pozemků p.č. 1324, 1325, 1328/1 k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 249/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Žádost o přenechání nájmů pozemků p.č. 1324, 1325, 1328/1 k.ú. Proboštov u Teplic 

pověřuje 

 vedení obce k zpracování a předložení dodatků ke smlouvám do nejbližšího jednání 

zastupitelstva obce. 

 

 

 

 

 

 



19. Žádost o „odpuštění“ nájmu – Stáj U Kaštánka 

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

 

Usnesení 250/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

snížení ročního nájmu pro pozemek p.č. 1328/1 k.ú. Proboštov u Teplic na částku Kč 

7 850,-. Snížení je dáno vlivem vládních nařízení, kdy byl znemožněn provoz stáje 

v termínu od 1. 1. 2021 do 10. 5. 2021, tedy celkem 130 dní, což činí Kč 4 342,- pro 

rok 2021. 

 

20. Zpráva kontrolního výboru ke kontrole zavedení systémového opatření – Směrnice 

číslo 1/2021 

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

 

Usnesení 251/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Zprávu kontrolního výboru ke kontrole zavedení systémového opatření - Směrnice 

číslo 1/2021. 

 

21. Schválení používání služebního vozidla referentem stavebního úřadu 

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

 

Usnesení 252/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

používání služebního vozidla referentem stavebního úřadu Jaroslavem Rubášem DiS. 

 

Doplnění programu: 

 

22. VZP pojišťovna, a.s. – Dodatek č. 5 Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů 

právnických osob (aktualizační) 

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

 

Usnesení 253/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Pojišťovna VZP, a.s. - Dodatek č. 5 Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů 

právnických osob (aktualizační) 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu dodatku. 

 

23. Různé 

- Informace starostky a místostarosty obce a zodpovězení dotazů z minulého 

zasedání 

 

Starostka poděkovala všem za výbornou spolupráci v letošním roce. Popřála krásné 

a pohodové svátky a do nového roku popřála hlavně zdraví. Místostarosta se k přání také 

připojil. 

 

24. Závěr 

 


