
Zápis a usnesení 

6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

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

svolané na pondělí 6. 9. 2021 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. 

 

Přítomno:  7 členů zastupitelstva obce  

Omluveni:    2 členové zastupitelstva obce (paní Chládková, Ing. Pokorný)  

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. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství 

 

7. Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, kterou se stanoví systém odpadového 

hospodářství 

 

8. Základní škola Proboštov – žádost o finanční příspěvek na pořízení 2 ks bojlerů ve 

výši Kč 18 990,- 

 

9. Pověření vedení obce k vypsání výběrového řízení na akci: „Přírodní zahrada 

Mateřské školy Pastelka Proboštov a Úprava venkovního areálu Základní školy 

Proboštov“ (financováno z Národního programu Ministerstva životního prostředí, 

Státního fondu životního prostředí, výzvy č. 7/2019 – Přírodní zahrady) 

 

10. Smlouva o dílo pro akci: „Odbahnění a sanace rybníka v Proboštově“ 

 

11. Zrušení Metodického postupu obce pro oceňování věcných břemen 

 

12. ČEZ Distribuce a.s. – Smlouva o zřízení věcného břemene číslo IE-12-4005743/VB/04 

 

13. Severočeská vodárenská společnost a.s. – Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě CEZ 1670/2021/PANO 

 

14. Severočeská vodárenská společnost a.s. – Nájemní smlouva: “Proboštov, 

Geoindustrie, kanalizace na p.p.č. 1265/1“  

 



15. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro pozemek p.č. 
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16. Záměr pronájmu pozemku p.č. 719/4 k.ú. Přítkov 

 

17. Smlouva o nájmu části pozemku p.č. 566/2 k.ú. Přítkov (566/8) 

 

18. Smlouva o nájmu pozemku p.č. 1205/5 k.ú. Proboštov u Teplic (U Vodárny) 

 

19. Statutární město Teplice – Dodatek č. 3 ke smlouvě o spolupráci při zajišťování 

dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou 

 

20. Marius Pedersen a.s. – Dodatek č. 4 Smlouvy o poskytnutí služeb na zajištění 

nakládání s odpady v obci Proboštov 

 

21. Dům kultury Teplice – Dohoda o poskytnutí Programu Senior Pas DK 

 

22. Žádost o odkup části pozemku p.č. 20 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

23. Žádost o odkup pozemku p.č. 731/70 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

24. Žádost o odkup pozemku p.č. 731/68 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

25. Návrh na odstranění objektu Sobědružská 2 dle platného územního plánu obce 

 

26. Fousek z.s. – Smlouva o spolupráci 

 

27. Různé 

 

28. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 
 

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

 

Usnesení 170/021:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

 návrh programu 6. 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 171/021:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

do návrhové komise: zastupitele Ing. Václava Betku a Ing. Radomíra Rážu. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 172/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ověřovatele zápisu: zastupitele Alenku Antošovou a Jiřího Petrželku. 

 

5. Kontrola usnesení 
 

6. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství 

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

 

Usnesení 173/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství. 

 

7. Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, kterou se stanoví systém odpadového 

hospodářství 

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

 

Usnesení 174/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, kterou se stanoví systém odpadového 

hospodářství. 

 

 

 

 

 



8. Základní škola Proboštov – žádost o finanční příspěvek na pořízení 2 ks bojlerů ve 

výši Kč 18 990,- 

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

 

Usnesení 175/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Základní škola Proboštov - finanční příspěvek na pořízení 2 ks bojlerů ve výši Kč 

18 990,-. 

 

9. Pověření vedení obce k vypsání výběrového řízení na akci: „Přírodní zahrada 

Mateřské školy Pastelka Proboštov a Úprava venkovního areálu Základní školy 

Proboštov“ (financováno z Národního programu Ministerstva životního prostředí, 

Státního fondu životního prostředí, výzvy č. 7/2019 – Přírodní zahrady) 

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

 

Usnesení 176/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje 

vedení obce k vypsání výběrového řízení na akci: „Přírodní zahrada Mateřské školy 

Pastelka Proboštov a Úprava venkovního areálu Základní školy Proboštov“ 

(financováno z Národního programu Ministerstva životního prostředí, Státního fondu 

životního prostředí, výzvy č. 7/2019 - Přírodní zahrady). 

 

10. Smlouva o dílo pro akci: „Odbahnění a sanace rybníka v Proboštově“ 

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

 

Usnesení 177/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

vítězného účastníka AQUASYS spol. s r.o. (sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad 

Sázavou; IČ: 25344447) v zadávacím řízení Odbahnění a sanace rybníka 

v Proboštově, který předložil cenovou nabídku ve výši 15 799 000,- bez DPH 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy za předpokladu, že vyloučený účastník Gardenline 

s.r.o. (sídlem Na Vinici 948/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice; IČ: 27263827) nepodá 

do dne 6. 9. 2021 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu 

pro ochranu hospodářské soutěže či jiný vyloučený účastník nepodá do dne 1. 9. 2021 

námitky proti rozhodnutí o vyloučení či následně nepodá návrh na zahájení řízení 

o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. 

 

11. Zrušení Metodického postupu obce pro oceňování věcných břemen 

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

 

Usnesení 178/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

ruší 

Metodický postup obce Proboštov pro oceňování věcných břemen a při oceňování 

věcných břemen respektuje platnou legislativu Ministerstva financí. 

 

 

 

 



12. ČEZ Distribuce a.s. – Smlouva o zřízení věcného břemene číslo IE-12-

4005743/VB/04 

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

 

Usnesení 179/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ČEZ Distribuce a.s. - Smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IE-12-4005743/VB/04 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

13. Severočeská vodárenská společnost a.s. – Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě CEZ 1670/2021/PANO 

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

 

Usnesení 180/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

sítě CES 1670/2021/PANO 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

14. Severočeská vodárenská společnost a.s. – Nájemní smlouva: “Proboštov, 

Geoindustrie, kanalizace na p.p.č. 1265/1“  

Odloženo 

 

15. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro pozemek p.č. 
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Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 181/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro pozemek p.č. 
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pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

16. Záměr pronájmu pozemku p.č. 719/4 k.ú. Přítkov 

Odloženo 

 

17. Smlouva o nájmu části pozemku p.č. 566/2 k.ú. Přítkov (566/8) 

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

 

Usnesení 182/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o nájmu pozemku p.č. 566/8 k.ú. Přítkov, který byl oddělen GP z pozemku 

p.č. 566/2 k.ú. Přítkov za cenu Kč 7,-/1 m
2
 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 



18. Smlouva o nájmu pozemku p.č. 1205/5 k.ú. Proboštov u Teplic (U Vodárny) 

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

 

Usnesení 183/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouva o nájmu pozemku p.č. 1205/5 k.ú. Proboštov u Teplic (U Vodárny) za cenu 

Kč 7,-/1 m
2
 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

19. Statutární město Teplice – Dodatek č. 3 ke smlouvě o spolupráci při zajišťování 

dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou 

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

 

Usnesení 184/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Statutární město Teplice - Dodatek č. 3 ke smlouvě o spolupráci při zajišťování 

dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou 

pověřuje 

starostku obce k podpisu dodatku č. 3 smlouvy. 

 

20. Marius Pedersen a.s. – Dodatek č. 4 Smlouvy o poskytnutí služeb na zajištění 

nakládání s odpady v obci Proboštov 

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

 

Usnesení 185/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Marius Pedersen a.s. - Dodatek č. 4 Smlouvy o poskytnutí služeb na zajištění 

nakládání s odpady v obci Proboštov 

pověřuje 

starostku obce k podpisu dodatku č. 4 smlouvy. 

 

21. Dům kultury Teplice – Dohoda o poskytnutí Programu Senior Pas DK 

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

 

Usnesení 186/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Dům kultury Teplice - Dohodu o poskytnutí Programu Senior Pas DK (Kč 50 000,- 

v rozpočtu obce na letošní rok) 

pověřuje 

starostku obce k podpisu dohody. 

 

22. Žádost o odkup části pozemku p.č. 20 k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 187/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

žádost o odkup části pozemku p.č. 20 k.ú. Proboštov u Teplic. 

 

 



23. Žádost o odkup pozemku p.č. 731/70 k.ú. Proboštov u Teplic 

Odloženo 

 

24. Žádost o odkup pozemku p.č. 731/68 k.ú. Proboštov u Teplic 

Odloženo 

 

25. Návrh na odstranění objektu Sobědružská 2 dle platného územního plánu obce 

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

 

Usnesení 188/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje 

vedení obce a majetkovou správu k zahájení činností souvisejících se zhotovením 

projektové dokumentace a vydání povolení k odstranění a zároveň, k jednání 

s nájemníky bytového domu a k řešení zázemí pro veřejně prospěšné pracovníky. 

 

26. Fousek z.s. – Smlouva o spolupráci 

Odloženo 

 

Doplnění programu: 

 

27. Výsledky výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu na stavební práce: 

„Demolice skladu na pozemku p.č. 295 k.ú. Proboštov u Teplic“ 

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

 

Usnesení 189/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Výsledky výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu na stavební práce: 

„Demolice skladu na pozemku p.č. 295 k.ú. Proboštov u Teplic“ dle Protokolu 

o otevírání obálek a hodnocení nabídek: 

Výsledek hodnocení nabídek 

Pořadí 

nabídky 

Pořadové 

číslo 

nabídky 

Název dodavatele, sídlo, IČ Nabídková cena 

v Kč bez DPH 

1. 3. 

NEXTA s.r.o. 

K Vápence 123, 415 03 Teplice 

IČ: 27282597 

235 741,82 

2. 2. 

PB SCOM s.r.o. 

Radniční 28, Hranice 1 – Město, 753 01 

Hranice, IČ: 25397087 

241 839,51 

3. 4.  

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, 

s.r.o., Dobrná 48, 407 41 Dobrná, 

IČ: 25475819 

290 840,64 

4. 1. 

ZEMPRA DC s.r.o. 

Vítězství 460, 407 11 Děčín XXXII – 

Boletice nad Labem 

IČ: 25480065 

298 066,50 

 

 

 



28. Smlouva o dílo pro stavbu: „Demolice skladu na pozemku p.č. 295 k.ú. Proboštov 

u Teplic“ 

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

 

Usnesení 190/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o dílo pro stavbu: „Demolice skladu na pozemku p.č. 295 k.ú. Proboštov 

u Teplic“ se společností NEXTA s.r.o., K Vápence 123, 415 03 Teplice, IČ: 

27282597, která podala nejnižší nabídkovou cenu ve výši Kč 235 741,82 bez DPH 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

29. Rozpočtové opatření číslo 4/2021 

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

 

Usnesení 191/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

rozpočtové opatření číslo 4/2021. 

 

30. Pověření vedení obce k vypsání výběrového řízení na výměnu oken sálu Sokolovny  

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

 

Usnesení 192/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje 

vedení obce k vypsání výběrového řízení na výměnu oken sálu Sokolovny. 

 

31. Pověření vedení obce k vypsání výběrového řízení na akci: Obnova finální vrstvy 

MK Okružní a Na Vršku, Proboštov  

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

 

Usnesení 193/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje 

vedení obce k vypsání výběrového řízení na akci: Obnova finální vrstvy MK Okružní 

a Na Vršku, Proboštov.  

 

32. Pověření vedení obce k vypsání výběrového řízení na akci: Oprava MK Okružní II 

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

 

Usnesení 194/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje 

vedení obce k vypsání výběrového řízení na akci: Oprava MK Okružní II. 

 

33. Jmenování do školské rady – zástupce zřizovatele 

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

 

Usnesení 195/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

jmenuje 

paní Dagmar Blažejovskou jako zástupce zřizovatele do školské rady pro nadcházející 

tříleté období. 

 



34. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – kanalizační a vodovodní přípojka  

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

 

Usnesení 196/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti - kanalizační a vodovodní přípojka 

pro pozemky p.č. 102,103 a 104  

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

35. Různé 

- Informace starostky a místostarosty obce a zodpovězení dotazů z minulého 

zasedání 

 

36. Závěr 


