
Zápis a usnesení 

8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

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

svolané na pondělí 8. 11. 2021 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. 

 

Přítomno:  6 členů zastupitelstva obce  

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

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 6/2021 

 

7. Mateřská škola Pastelka Proboštov – žádost o poskytnutí finančního příspěvku ve 

výši Kč 80 536,39 (havárie vodovodu) 

 

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

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

 

9. 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 

 

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

4006545/1 pro akci: TP-Proboštov, Levandulová – kabelizace NN 

 

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

4019087/SOVB01 pro akci: TP-Proboštov, Levandulová,ppč.1208/119-OM,IV-12-

4019087 

 

12. 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 

 

13. Stezi plus s.r.o. – žádost (dodatek č. 1) o prodloužení lhůty k dokončení stavby: 

„Údržba – výměna oken sálu objektu Proboštovská 267/3, Proboštov“ 

 



14. Česká pošta, s.p. – Dodatek č. 5 Smlouvy o zajištění služeb pro Českou poštu 

 

15. Marius Pedersen, a.s. – Dodatek č. 5 Smlouvy o poskytnutí služeb 

 

16. RONICA, s.r.o. – Smlouva o zpracování osobních údajů 

 

17. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 731/68 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

18. Žádost o pronájem kanceláří – místnosti č. 231 a 232 v objektu Radnice 

 

19. Žádost o prodej nebo pronájem pozemku p.č. 1196/1 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

20. Ministerstvo pro místní rozvoj – schválení podání žádosti o dotaci z podprogramu 

Podpory obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117D8210A – Podpora obnovy 

místních komunikací pro akci: „Rekonstrukce ul. Levandulová, U Vodárny – 

Proboštov“ 

 

21. Ministerstvo pro místní rozvoj – schválení podání žádosti o dotaci z podprogramu 

Podpory obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117D8210E – Rekonstrukce a 

přestavba veřejných budov pro akci: „Oprava fasády a střechy objektu č.p. 700, 

nám. Svobody, Proboštov“ 

 

22. Ministerstvo pro místní rozvoj – schválení podání žádosti o dotaci z podprogramu 

Podpory obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117D8210H – Podpora budování a 

obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku pro akci: „Dětské hřiště Pohodlíčko“ 

 

23.  Tělovýchovná jednota, z.s. – Dodatek č. 2 ke smlouvě pachtovní 

 

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

číslo 1/2021 

 

25. Úprava územního plánu obce Proboštov – informace 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 221/021:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

návrh programu 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce včetně jeho doplnění 

a změn.  

 

2. Vypořádání námitek proti předchozímu zápisu 

 

3. Volba návrhové komise 

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

 

Usnesení 222/021:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

do návrhové komise: zastupitele Alenku Antošovou a Ing. Jaroslava Pokorného, PhD. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 223/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ověřovatele zápisu pana Stanislava Jordána a pana Jiřího Petrželku. 

. 

5. Kontrola usnesení 
 

6. Rozpočtové opatření číslo 6/2021 

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

 

Usnesení 224/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

rozpočtové opatření číslo 6/2021. 

 

7. Mateřská škola Pastelka Proboštov – žádost o poskytnutí finančního příspěvku ve 

výši Kč 80 536,39 (havárie vodovodu) 

Vypuštěno 

 

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

Geoindustrie, kanalizace na p.p.č. 1265/1“ (na vědomí) 

Na vědomí 

 

9. 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 

 

 



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

4006545/1 pro akci: TP-Proboštov, Levandulová – kabelizace NN 

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

 

Usnesení 225/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

4006545/1 pro akci: TP-Proboštov, Levandulová - kabelizace NN 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

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

4019087/SOVB01 pro akci: TP-Proboštov, Levandulová,ppč.1208/119-OM,IV-12-

4019087 

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

 

Usnesení 226/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

4019087/SOVB01 pro akci: TP-Proboštov, Levandulová,ppč.1208/119-OM,IV-12-

4019087 

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. IP-12-4012395/SOBS01 pro akci: TP-Proboštov, 

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

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

 

Usnesení 227/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr společnosti ČEZ Distribuce, a.s. umístit stavbu č. IP-12-4012395/SOBS01 pro 

akci: TP-Proboštov, Zemská,ppč.1249/1-nové OM,IP-12-4012395. 

 

13. Stezi plus s.r.o. – žádost (dodatek č. 1) o prodloužení lhůty k dokončení stavby: 

„Údržba – výměna oken sálu objektu Proboštovská 267/3, Proboštov“ 

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

 

Usnesení 228/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Stezi plus, s.r.o. - Dodatek č. 1 k SoD pro stavbu: „Údržba - výměna oken sálu objektu 

Proboštovská 267/3, Proboštov“ 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu dodatku č. 1 smlouvy. 

 

 

 

 

 

 



14. Česká pošta, s.p. – Dodatek č. 5 Smlouvy o zajištění služeb pro Českou poštu 

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

 

Usnesení 229/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Česká pošta, s.p. - Dodatek č. 5 Smlouvy o zajištění služeb pro Českou poštu 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu dodatku č. 5 smlouvy. 

 

15. Marius Pedersen, a.s. – Dodatek č. 5 Smlouvy o poskytnutí služeb 

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

 

Usnesení 230/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Marius Pedersen, a.s. - Dodatek č. 5 Smlouvy o poskytnutí služeb 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu dodatku č. 5 smlouvy. 

 

16. RONICA, s.r.o. – Smlouva o zpracování osobních údajů 

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

 

Usnesení 231/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

RONICA, s.r.o. - Smlouvu o zpracování osobních údajů 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

17. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 731/68 k.ú. Proboštov u Teplic (na vědomí) 

Na vědomí 

 

18. Žádost o pronájem kanceláří – místnosti č. 231 a 232 v objektu Radnice 

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

 

Usnesení 232/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr pronájmu kanceláří - místnosti č. 231 a 232 o celkové výměře 26,36 m
2
 

umístěných v budově Radnice, 1.NP. 

 

19. Žádost o prodej nebo pronájem pozemku p.č. 1196/1 k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 233/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr prodeje pozemku p.č. 1196/1 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 327 m
2
. 

 

 

 

 

 



20. Ministerstvo pro místní rozvoj – schválení podání žádosti o dotaci z podprogramu 

Podpory obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117D8210A – Podpora obnovy 

místních komunikací pro akci: „Rekonstrukce ul. Levandulová, U Vodárny – 

Proboštov“ 

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

 

Usnesení 234/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Ministerstvo pro místní rozvoj - podání žádosti o dotaci z podprogramu Podpory 

obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117D8210A - Podpora obnovy místních 

komunikací pro akci: „Rekonstrukce ul. Levandulová, U Vodárny - Proboštov“. 

 

21. Ministerstvo pro místní rozvoj – schválení podání žádosti o dotaci z podprogramu 

Podpory obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117D8210E – Rekonstrukce 

a přestavba veřejných budov pro akci: „Oprava fasády a střechy objektu č.p. 700, 

nám. Svobody, Proboštov“ 

Odloženo 

 

22. Ministerstvo pro místní rozvoj – schválení podání žádosti o dotaci z podprogramu 

Podpory obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117D8210H – Podpora budování 

a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku pro akci: „Dětské hřiště 

Pohodlíčko“ 

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

 

Usnesení 235/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Ministerstvo pro místní rozvoj - podání žádosti o dotaci z podprogramu Podpory 

obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117D8210H - Podpora budování a obnovy 

míst aktivního a pasivního odpočinku pro akci: „Dětské hřiště Pohodlíčko“. 

 

23.  Tělovýchovná jednota, z.s. – Dodatek č. 2 ke smlouvě pachtovní 

Odloženo 

 

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

číslo 1/2021 

Odloženo 

 

25. Úprava územního plánu obce Proboštov – informace na vědomí 

Na vědomí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doplnění programu:  

 

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

4006545/2 TP-Proboštov, Levandulová – kabelizace NN  

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

 

Usnesení 236/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

4006545/2 pro akci: TP-Proboštov, Levandulová - kabelizace NN 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

27. Různé 

- Informace starostky a místostarosty obce a zodpovězení dotazů z minulého 

zasedání 

 

28. Závěr 


