
Zápis a usnesení 

1. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

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

svolané na pondělí 31. 1. 2022 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. 

 

Přítomno:  7 členů zastupitelstva obce  

Omluveni:    2 členové zastupitelstva obce (Ing. Pokorný, Bc. Životová) 

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. Pravidla pro prodej nemovitého majetku obce Proboštov 

 

7. Dodatek číslo 1 ke smlouvě o nájmu pro pozemky p.č. 1324, 1325 k.ú. Proboštov u 

Teplic 

 

8. Dodatek číslo 1 ke smlouvě o nájmu pro pozemek 1328/1 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

9. Výroční zpráva za rok 2021 

 

10. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro roky 2023 – 2025 

 

11. Směrnice číslo 1/2022 Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

 

12. Výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku: „Přírodní zahrada Mateřské 

školy Pastelka Proboštov a Úprava venkovního areálu Základní školy Proboštov“ 

spolufinancovanou ze Státního fondu životního prostředí 

 

13. Kupní smlouva pro veřejnou zakázku: „Přírodní zahrada Mateřské školy Pastelka 

Proboštov a Úprava venkovního areálu Základní školy Proboštov“ 

spolufinancovanou ze Státního fondu životního prostředí 

 

14. MAS Cínovecko – Smlouva o poskytnutí neinvestiční podpory projektu 

„Mikulášská nadílka dětem základní a mateřské školy Pastelka Proboštov“ 

 



15. 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. 

 

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

smlouva o právu provést stavbu č. IP-12-4013212/VB/002 

 

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

dohoda o umístění stavby č. IV-12-4021541/VB01 pro stavbu: „TP-Proboštov, 

zahrady, nová OM“ 

 

18. MK Consult, v.o.s. – Servisní smlouva o technické podpoře 

 

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

 

20. Záměr prodeje pozemku p.č. 731/70 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 169 m2 

 

21. Žádost o zrušení předkupního práva pro pozemek p.č. 731/20 k.ú. Proboštov u 

Teplic 

 

22. Žádost o prodej pozemku p.č. 415 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

23. Žádost o koupi pozemku p.č. 932 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 1010 m2 

 

24. Žádost Krajského sdružení hasičů Ústeckého kraje o spolupráci na Mistrovství 

České republiky v celoroční činnosti dorostu 

 

25. Pohoda – Sdružení pro podporu zdravotně postižených dětí, z.s. – žádost o finanční 

pomoc ve výši Kč 2 000,- při zajištění dopravy zdravotně postižených dětí a mládeže  

 

26. Sokolovna s.r.o. - žádost o umoření investice formou nájmu 

 

27. Zpráva o činnosti Obecní policie Proboštov za rok 2021 

 

28. Zpráva o činnosti Hasičského sboru obcí Proboštov a Novosedlice za rok 2021 

 

29. Český svaz včelařů – žádost o poskytnutí dotace ve výši Kč 3 000,- 

 

30. Pověření k vypsání výběrových řízení 

 

31. Pověření k podání žádosti o dotaci „Program podpory regionální kulturní činnosti 

na rok 2022“ – Řezbářské sympozium Proboštov na téma Krajina Krušnohoří 

 

32. Spolek Lungta – žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 

 

33. Různé  

 

34. Závěr 

 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 

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

 

Usnesení 1/022:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

 návrh programu 1. 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 2/022:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

do návrhové komise: zastupitele Ing. Radomíra Rážu a paní Alenku Antošovou. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 3/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ověřovatele zápisu zastupitele Ing. Václava Betku a pana Stanislava Jordána. 

 

5. Kontrola usnesení 
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 4/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje 

vedení obce k opětovnému vypsání záměru pronájmu RHB ordinace Beseda dle 

původního zadání. 

 

6. Pravidla pro prodej nemovitého majetku obce Proboštov  

Na vědomí  

 

7. Dodatek číslo 1 ke smlouvě o nájmu pro pozemky p.č. 1324, 1325 k.ú. Proboštov 

u Teplic 

Odloženo 

 

8. Dodatek číslo 1 ke smlouvě o nájmu pro pozemek 1328/1 k.ú. Proboštov u Teplic 

Odloženo 

 

9. Výroční zpráva za rok 2021 

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

 

Usnesení 5/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Výroční zprávu za rok 2021. 

 

 



10. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro roky 2023 – 2025 

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

 

Usnesení 6/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro roky 2023 - 2025. 

 

11. Směrnice číslo 1/2022 Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

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

 

Usnesení 7/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Směrnici číslo 1/2022 Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

 

12. Výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku: „Přírodní zahrada Mateřské 

školy Pastelka Proboštov a Úprava venkovního areálu Základní školy Proboštov“ 

spolufinancovanou ze Státního fondu životního prostředí 

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

 

Usnesení 8/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku: „Přírodní zahrada Mateřské školy 

Pastelka Proboštov a Úprava venkovního areálu Základní školy Proboštov“ 

spolufinancovanou ze Státního fondu životního prostředí dle Protokolů (viz příloha 

usnesení). 

 

13. Kupní smlouva pro veřejnou zakázku: „Přírodní zahrada Mateřské školy Pastelka 

Proboštov a Úprava venkovního areálu Základní školy Proboštov“ 

spolufinancovanou ze Státního fondu životního prostředí 

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

 

Usnesení 9/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu pro veřejnou zakázku: „Přírodní zahrada Mateřské školy Pastelka 

Proboštov a Úprava venkovního areálu Základní školy Proboštov“ s Ing. Lukášem Horou, 

Straky 54, 417 71 Zabrušany, IČ: 04588967 za cenu Kč 953 537,19 bez DPH 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

14. MAS Cínovecko – Smlouva o poskytnutí neinvestiční podpory projektu 

„Mikulášská nadílka dětem základní a mateřské školy Pastelka Proboštov“ 

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

 

Usnesení 10/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

MAS Cínovecko - Smlouvu o poskytnutí neinvestiční podpory projektu „Mikulášská 

nadílka dětem základní a mateřské školy Pastelka Proboštov“ (ex post) ve výši 21 297,-. 

 



15. 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 11/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

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

INFRASTR. 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

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

a smlouva o právu provést stavbu č. IP-12-4013212/VB/002 

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

 

Usnesení 12/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr společnosti ČEZ Distribuce, a.s. provést stavbu č. IP-12-4013212/VB/002. 

 

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

a dohoda o umístění stavby č. IV-12-4021541/VB01 pro stavbu: „TP-Proboštov, 

zahrady, nová OM“ 

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

 

Usnesení 13/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr společnosti ČEZ Distribuce, a.s. umístit stavbu č. IV-12-4021541/VB01. 

 

18. MK Consult, v.o.s. – Servisní smlouva o technické podpoře 

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

 

Usnesení 14/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

 MK Consult, v.o.s. - Servisní smlouva o technické podpoře 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

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

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

 

Usnesení 15/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr prodeje pozemku p.č. 731/69 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 178 m
2
. 

 

 

 

 

 



20. Záměr prodeje pozemku p.č. 731/70 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 169 m2 

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

 

Usnesení 16/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr prodeje pozemku p.č. 731/70 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 169 m
2
. 

 

21. Žádost o zrušení předkupního práva pro pozemek p.č. 731/20 k.ú. Proboštov 

u Teplic 

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

 

Usnesení 17/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

žádost o zrušení předkupního práva pro pozemek p.č. 731/20 k.ú. Proboštov u Teplic. 

 

22. Žádost o prodej pozemku p.č. 415 k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 18/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

žádost o prodej pozemku p.č. 415 k.ú. Proboštov u Teplic. 

 

23. Žádost o koupi pozemku p.č. 932 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 1010 m2 

Na vědomí 

 

24. Žádost Krajského sdružení hasičů Ústeckého kraje o spolupráci na Mistrovství 

České republiky v celoroční činnosti dorostu 

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

 

Usnesení 19/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

finanční příspěvek ve výši Kč 5 000,- Krajskému sdružení hasičů Ústeckého kraje na 

Mistrovství České republiky v celoroční činnosti dorostu. 

 

25. Pohoda – Sdružení pro podporu zdravotně postižených dětí, z.s. – žádost o finanční 

pomoc ve výši Kč 2 000,- při zajištění dopravy zdravotně postižených dětí a mládeže  

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

 

Usnesení 20/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Pohoda - Sdružení pro podporu zdravotně postižených dětí, z.s. - finanční pomoc ve výši 

Kč 2 000,- při zajištění dopravy zdravotně postižených dětí a mládeže.  

 

26. Sokolovna s.r.o. - žádost o umoření investice formou nájmu 

Na vědomí        

 

27. Zpráva o činnosti Obecní policie Proboštov za rok 2021 – na vědomí 

Na vědomí 

  



28. Zpráva o činnosti Hasičského sboru obcí Proboštov a Novosedlice za rok 2021 – na 

vědomí 

Na vědomí 

 

29. Český svaz včelařů – žádost o poskytnutí dotace ve výši Kč 3 000,- 

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

 

Usnesení 21/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Finanční příspěvek ve výši Kč 3 000,- Českému svazu včelařů z.s., základní organizace 

Teplice. 

 

30. Pověření k vypsání výběrových řízení 

Odloženo       

 

31. Pověření k podání žádosti o dotaci „Program podpory regionální kulturní činnosti 

na rok 2022“ – Řezbářské sympozium Proboštov na téma Krajina Krušnohoří 

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

 

Usnesení 22/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

podání žádosti o dotaci „Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2022“ - 

Řezbářské sympozium Proboštov na téma Krajina Krušnohoří. 

 

32. Spolek Lungta – žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 

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

 

Usnesení 23/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. 

 

Doplnění programu: 

 

33. Podnájemní smlouva na pozemky p.č. 1324, 1325 a 1328/1 k.ú. Proboštov u Teplic 

Odloženo 

 

34. DAS Pojišťovna – Pojistná smlouva o pojištění právní ochrany 

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

 

Usnesení 24/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

DAS Pojišťovna - Pojistná smlouva o pojištění právní ochrany 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 

 

 



35. Ústecký kraj – Smlouva o poskytnutí dotace číslo 22/SML0096/SoPD/ZPZ 

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

 

Usnesení 25/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Ústecký kraj - Smlouva o poskytnutí dotace číslo 22/SML0096/SoPD/ZPZ 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

36. Dodatek č. 1 ke smlouvě o uložení vytěženého sedimentu 

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

 

Usnesení 26/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o uložení vytěženého sedimentu s fa Mirkov 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu dodatku smlouvy. 

 

37. Různé 

- Informace starostky a místostarosty obce a zodpovězení dotazů z minulého 

zasedání 

 

38. Závěr 


