
Zápis a usnesení 

7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

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

svolané na středu 29. 9. 2021 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. 

 

Přítomno:  7 členů zastupitelstva obce  

Omluveni:    2 členové zastupitelstva obce (paní Chládková, paní Antošová)  

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 5/2021 

 

7. Základní škola Proboštov – žádost o souhlas zřizovatele s přijetím daru nad Kč 

5 000,- 

 

8. Výsledky 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) 

 

9. Smlouva o dílo 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. Výsledky výběrového řízení na akci: Obnova finální vrstvy MK Okružní a Na 

Vršku, Proboštov  

 

11. Smlouva o dílo na akci: Obnova finální vrstvy MK Okružní a Na Vršku, Proboštov  

 

12. Výsledky výběrového řízení na akci: Obnova finální vrstvy MK Okružní II, 

Proboštov 

 

13. Smlouva o dílo na akci: Oprava MK Okružní II 

 



14. Výsledky výběrového řízení na akci: Údržba – výměna oken sálu objektu 

Proboštovská 267/3, Proboštov 

 

15. Smlouva o dílo na akci: Údržba – výměna oken sálu objektu Proboštovská 267/3, 

Proboštov 

 

16. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo pro akci: „Odbahnění a sanace rybníka 

v Proboštově“ 

 

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

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

 

18. ASEKOL a.s. – Dodatek smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení 

 

19. Žádost o odkup pozemku p.č. 731/69 o výměře 178 m2 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

20. Miroslav Brožek - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu 

(mimořádná dotace – reprezentace obce) 

 

21. KOMPAKT spol. s.r.o. – Smlouva o prodeji reklamní plochy na sociální vůz pro 

ARKADIE Teplice  

 

22. NAŠE ODPADKY, z.s. – žádost o poskytnutí daru ve výši Kč 4 500,- 

 

23. Volba přísedících u okresního soudu 

 

24. Schválení používání služebních vozidel novým strážníkem obce 

 

25. OSA – ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. – licenční smlouva 

o veřejném provozování VP_2021_130206 

 

26. Fousek z.s. – Smlouva o spolupráci 

 

27. Různé (informace o podání žádosti o dotaci na KÚÚK – odpadové hospodářství) 

 

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 197/021:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

 návrh programu 7. 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 198/021:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

do návrhové komise zastupitele pana místostarostu Romana Nešetřila a pana Jiřího 

Petrželku.  

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 199/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ověřovatele zápisu Ing. Václava Betku a Ing. Jaroslava Pokorného, PhD. 

. 

5. Kontrola usnesení 
 

6. Rozpočtové opatření číslo 5/2021 

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

 

Usnesení 200/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

rozpočtové opatření číslo 5/2021. 

 

7. Základní škola Proboštov – žádost o souhlas zřizovatele s přijetím daru nad Kč 

5 000,- 

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

 

Usnesení 201/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Základní škola Proboštov - přijetí daru ve výši Kč 30 000,- od Spolku rodičů při ZŠ 

Proboštov. Dar bude použit na obnovu fondu učebnic. 

 

8. Výsledky 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) 

Na vědomí 

 



9. Smlouva o dílo 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) 

viz bod 8 

 

10. Výsledky 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 202/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Výsledky výběrového řízení na akci: Obnova finální vrstvy MK Okružní a Na Vršku, 

Proboštov dle Protokolu o otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek. 

 

11. Smlouva o dílo na akci: Obnova finální vrstvy MK Okružní a Na Vršku, Proboštov  

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

 

Usnesení 203/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o dílo na akci: Obnova finální vrstvy MK Okružní a Na Vršku, Proboštov se 

společností STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, pobočka 

Mírová 284/26, 417 03 Dubí 3, IČ: 60838744 s cenovou nabídkou ve výši Kč 

498 441,07 bez DPH, Kč 603 113,69 s DPH 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

12. Výsledky výběrového řízení na akci: Obnova finální vrstvy MK Okružní II, 

Proboštov 

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

 

Usnesení 204/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Výsledky výběrového řízení na akci: Obnova finální vrstvy MK Okružní II, Proboštov 

dle Protokolu o otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek. 

 

13. Smlouva o dílo na akci: Oprava MK Okružní II 

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

 

Usnesení 205/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o dílo na akci: Obnova finální vrstvy MK Okružní II, Proboštov se 

společností STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, pobočka 

Mírová 284/26, 417 03 Dubí 3, IČ: 60838744 s cenou ve výši Kč 210 943,30 bez 

DPH, Kč 255 241,39 s DPH 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 



14. Výsledky výběrového řízení na akci: Údržba – výměna oken sálu objektu 

Proboštovská 267/3, Proboštov 

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

 

Usnesení 206/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Výsledky výběrového řízení na akci: Údržba - výměna oken sálu objektu 

Proboštovská 267/3, Proboštov dle Protokolu o otevírání obálek a hodnocení 

a posouzení nabídek: 

Výsledek hodnocení nabídek 

 

Pořadí 

nabídky 

Pořadové 

číslo 

nabídky 

Název dodavatele, sídlo, IČ Nabídková cena 

v Kč bez DPH 

1. 3. 
Stezi Plus s.r.o. 

Dlouhá 231/65, Krupka, IČ: 25401131 
424 200,08 

2. 4. 
BFHM spol. s.r.o., Tisá 87, 403 36 Tisá, 

IČ: 18384161 

431 364,55 - 

vyloučena 

z výběrového 

řízení 

3. 2. 
Fisma mont s.r.o., Sokolská 291/33, 412 

01 Litoměřice – Pokratice, IČ: 07224648 

446 839,80 - 

vyloučena 

z výběrového 

řízení 

4. 1. 

Ing. Petr Havel – Ekomont, Palachova 

694/51, Předměstí, 41201 Litoměřice,  

IČ: 11456345 

456 820,38 -

vyloučena 

z výběrového 

řízení 

 

15. Smlouva o dílo na akci: Údržba – výměna oken sálu objektu Proboštovská 267/3, 

Proboštov 

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

 

Usnesení 207/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o dílo na akci: Údržba - výměna oken sálu objektu Proboštovská 267/3, 

Proboštov s firmou Stezi Plus s.r.o. Dlouhá 231/65, Krupka, IČ: 25401131, která 

podala nejnižší nabídkovou cenu ve výši Kč 424 200,08 bez DPH, Kč 513 282,10 

s DPH. 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo pro akci: „Odbahnění a sanace rybníka 

v Proboštově“ 

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

 

Usnesení 208/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci: „Odbahnění a sanace rybníka v Proboštově“ 

s firmou AQUASYS spol. s.r.o., Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 

25344447 

pověřuje 

starostku obce k podpisu dodatku smlouvy až po vypořádání s Úřadem pro ochranu 

hospodářské soutěže. 

 

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

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

Na vědomí 

  

18. ASEKOL a.s. – Dodatek smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení 

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

 

Usnesení 209/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ASEKOL a.s. - Dodatek smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení 

pověřuje 

starostku obce k podpisu dodatku smlouvy. 

 

19. Žádost o odkup pozemku p.č. 731/69 o výměře 178 m2 k.ú. Proboštov u Teplic 

Na vědomí 

 

20. Miroslav Brožek - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu 

(mimořádná dotace – reprezentace obce) 

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

 

Usnesení 210/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Miroslav Brožek - Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu 

(mimořádná dotace - reprezentace obce) ve výši Kč 20 000,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

21. KOMPAKT spol. s.r.o. – Smlouva o prodeji reklamní plochy na sociální vůz pro 

ARKADIE Teplice  

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

 

Usnesení 211/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

KOMPAKT spol. s.r.o. - Smlouvu o prodeji reklamní plochy na sociální vůz pro 

ARKADIE Teplice v ceně Kč 39 000,-. 

nepověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 



 

22. NAŠE ODPADKY, z.s. – žádost o poskytnutí daru ve výši Kč 4 500,- 

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

 

Usnesení 212/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

NAŠE ODPADKY, z.s. - žádost o poskytnutí daru ve výši Kč 4 500,-. 

 

23. Volba přísedících u okresního soudu 

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

 

Usnesení 213/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

volí 

přísedící u okresního soudu: 

AA, nar.:  

BB, nar.:  

CC, nar.:  

DD, nar.:  

 

24. Schválení používání služebních vozidel novým strážníkem obce 

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

 

Usnesení 214/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

používání služebních vozidel novým strážníkem obce. 

 

25. OSA – ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. – licenční smlouva 

o veřejném provozování VP_2021_130206 

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

 

Usnesení 215/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

OSA - ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. - licenční smlouvu 

o veřejném provozování VP_2021_130206 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

26. Fousek z.s. – Smlouva o spolupráci 

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

 

Usnesení 216/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Fousek z.s. - smlouvu o spolupráci 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 

 



Doplnění programu: 

 

27. Základní škola Proboštov – žádost o poskytnutí souhlasu zřizovatele se zapojením do 

projektu a žádost o poskytnutí příspěvku na zapojení základní školy do projektu 

„Příběhy našich sousedů“ 

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

 

Usnesení 217/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

zapojení se Základní školy Proboštov do projektu „Příběhy našich sousedů“ 

s poskytnutím finančního příspěvku na zapojení se do projektu ve výši 22 900,-. 

 

28. Pověření kontrolnímu výboru – energie příspěvkové organizace 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 5 pro, 0 proti, 2 zdržel  

 

Usnesení 218/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

nepověřuje 

kontrolní výbor k zahájení kontrolní činnosti související s hospodařením, tokem 

a použitím finančních prostředků, které vznikly jako přeplatky v rámci vyúčtování 

energií příspěvkových organizací Mateřské a Základní školy Proboštov. 

 

29. Revokace usnesení číslo 173/021 – 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 219/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

revokuje 

usnesení číslo 173/021. 

 

30. Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství  

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

 

Usnesení 220/021:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství. 

 

31. Různé 

- Informace starostky a místostarosty obce a zodpovězení dotazů z minulého 

zasedání 

 

32. Závěr 

 

 


