
Zápis a usnesení 

3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

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

svolané na pondělí 16. 5. 2022 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. 

 

Přítomno:  9 členů zastupitelstva obce  

Omluveni:    0 člen zastupitelstva obce  

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. Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání (RHB) 

 

7. Vydání Územního plánu obce Proboštov 

 

8. Opatření obecné povahy č.j. ÚP/1/2022 ze dne: 16.5.2022 (územní plán obce) 

 

9. Rozpočtové opatření číslo 2/2022 

 

10. Pravidla pro prodej nemovitého majetku obce Proboštov 

 

11. Základní škola Proboštov – žádost o schválení rozdělení hospodářského výsledku 

roku 2021 dle předloženého návrhu 

 

12. Mateřská škola Pastelka Proboštov – žádost o rozdělení kladného výsledku 

hospodaření za rok 2021 

 

13. Účetní závěrka obce Proboštov za rok 2021 

 

14. Účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola Proboštov za rok 2021 

 

15. Účetní závěrka příspěvkové organizace Mateřská škola Pastelka Proboštov za rok 

2021 

 

16. Závěrečný účet obce Proboštov za rok 2021 

 



17. Odpisový plán Základní školy Proboštov na rok 2022 

 

18. Odpisový plán Mateřské školy Pastelka Proboštov na rok 2022 

 

19. Odpisový plán obce Proboštov na rok 2022 

 

20. Základní škola Proboštov – žádost o investiční příspěvek na pořízení smažící pánve 

 

21. Stížnost – rušení nočního klidu 

 

22. Žádost o poskytnutí dotace – Maturitní ples KO4 a NP2 (20 % poplatku ze 

vstupného) 

 

23. Žádost o poskytnutí dotace – Maturitní ples Střední odborné školy stavební a strojní 

Teplice (20 % poplatku ze vstupného) 

 

24. Aquasys spol. s.r.o. – Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo pro stavbu: „Odbahnění a 

sanace rybníka v Proboštově“ 

 

25. Výsledky výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu na stavební práce 

s názvem: Rozšíření VO v Přítkově – Proboštov dle Protokolu otevírání obálek, 

hodnocení a posouzení nabídek 

 

26. Smlouva o dílo pro zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: Rozšíření 

VO v Přítkově 

 

27. Výsledky výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem: 

Cedule lesopark dle Protokolu otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek 

 

28. Smlouva o dílo pro zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem: Cedule lesopark 

 

29. Výsledky výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem: 

„Výstavba kamerového systému v obci Proboštov a Přítkov, etapa II. – Proboštov“ 

dle Protokolu otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek  

 

30. Smlouva o dílo pro zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem: „Výstavba 

kamerového systému v obci Proboštov a Přítkov, etapa II. – Proboštov“ 

 

31. Pověření k vypsání výběrového řízení pro zakázku na dodávky: „Pořízení sběrových 

nádob a kontejnerů pro obec Proboštov“ (opakované výběrové řízení) 

 

32. Pověření k vypsání výběrového řízení pro zakázku na služby: „Svoz a nakládání s 

odpady v obci Proboštov 2022 - 2026“ (otevřené nadlimitní řízení) 

 

33. Pověření k vypsání výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu na služby: 

„Zajištění správy a údržby veřejného osvětlení pro období 2022 – 2026 v obci 

Proboštov“  

 



34. Pověření vedení obce k podání žádosti o dotaci na projekt: „Energeticko úsporná 

opatření objektu Sokolovny Proboštov“ (sál, restaurace, tělocvična a fitness) v rámci 

Výzvy číslo 12/2021 Národního programu životního prostředí 

 

35. Pověření vedení obce k podání žádosti o dotaci na projekt: „Energeticko úsporná 

opatření objektu bytového domu Sokolovny Proboštov“ v rámci Výzvy číslo 2/2021 

Programu Nová zelená úsporám 

 

36. Pověření vedení obce k podání žádosti o dotaci na projekt: „Demolice bytového 

domu v ulici Sobědružská 2“ v rámci výzvy Ministerstva pro místní rozvoj: Demolice 

bytových domů v sociálně vyloučených lokalitách 

 

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

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

 

38. Severočeská vodárenská společnost, a.s. – nájemní smlouva CES 389/2022/IRKA 

 

39. Ústecký kraj – Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální 

technické mapy Ústeckého kraje 

 

40. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě kanalizační přípojky dle GP 1938-

21303/2021 pro pozemky p.č. 168 a 169/1 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

41. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě kanalizační přípojky dle GP 1939-

21303/2021 pro pozemky p.č. 162 a 163/1 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

42. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě kanalizační přípojky dle GP 1937-

21303/2021 pro pozemky p.č. 171 a 170/1 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

43. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě kanalizační přípojky dle GP 1937-

21303/2021 pro pozemky p.č. 166 a 167 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

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

4019086/VB/002, stavba: „TP-Proboštov, U Vodárny, ppč. 1208/110-OM“ 

 

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

4011268/VB/002, stavba: „TP-Proboštov, Na Vršku, ppč. 1288-nové OM“ 

 

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

4010669/SOVB34, stavba: „TP-Proboštov, U Sadu IE-12-4004542“ 

 

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

4020418/VB/2, stavba: „TP-Proboštov, Panský les, ppč. 397/4-OM“ 

 

48. GasNet, s.r.o. – Smlouva o zřízení věcného břemene č. 7700072833_/VB pro stavbu:  

„Reko MS Proboštov – Kpt. Jaroše“ 

 

49. Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, ev.č. 409012 – Smlouva o 

budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu: „Proboštov, 

Dělnická, p.p.č. 1332/1 – vodovodní přípojka pro zahrádkářskou kolonii“ 



50. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Dům dětí a mládeže ve výši Kč 17 000,- 

 

51. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Spolek Leonidas Gym Muay Thai Dubí 

ve výši Kč 3 000,- 

 

52. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Pétanque club Přítkov, z.s. ve výši Kč 

16 000,- 

53. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – TJ Proboštov, z.s. ve výši Kč 22 000,- 

 

54. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – FD Teplice z.s. ve výši Kč 8 000,- 

 

55. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – HC Teplice Huskies z.s. ve výši Kč 

7 000,- 

 

56. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – TJ Lokomotiva Teplice, z.s. ve výši Kč 

6 000,- 

 

57. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – LTC Panorama Teplice, z.s. ve výši Kč 

2 000,- 

 

58. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – BK Teplice, z.s. ve výši Kč 12 000,- 

 

59. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Tenis Proboštov z.s. ve výši Kč 14 000,- 

 

60. Smlouva o poskytnutí mimořádné dotace – Miroslav Brožek ve výši Kč 50 000,- 

 

61. Smlouva o poskytnutí mimořádné dotace – TJ Proboštov, z.s. ve výši Kč 400 000,- 

 

62. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany 

 

63. Pachtovní smlouva pro pozemek p.č. 731/54 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

64. Žádost o odkup pozemku p.č. 524 k.ú. Přítkov 

 

65. Žádost o prodej pozemku p.č. 952/5 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

66. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy p.č. 960 na dobu neurčitou 

 

67. Žádost o zrušení předkupního práva na p.č. 731/42 v k.ú. Proboštov u Teplic 

 

68. Mateřská škola Pastelka Proboštov – žádost o ponechání přeplatku z plynu ve výši 

Kč 9 327,33 

 

69. Mateřská škola Pastelka Proboštov – žádost o ponechání přeplatku z elektřiny ve 

výši Kč 13 999,03 

 

70. Linka bezpečí, z.s. – žádost o finanční příspěvek ve výši Kč 10 000,- 

 

71. Různé  

72. Závěr 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 
 

1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění  
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 62/022:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

 návrh programu 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce. 

 

2. Vypořádání námitek proti předchozímu zápisu 

 

3. Volba návrhové komise 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 63/022:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

do návrhové komise: zastupitele Ing. Jaroslava Pokorného, Ph.D. a Ing. Václava Betku. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 64/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ověřovatele zápisu zastupitele Ing. Radomíra Rážu a Alenku Antošovou. 

 

5. Kontrola usnesení 
 

6. Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání (RHB) 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 65/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

smlouvu o nájmu prostor sloužícího k podnikání s Fyziotoncar s.r.o., se sídlem 

Ústecká 1945/10, 405 02 Děčín 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

7. Vydání Územního plánu obce Proboštov 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 66/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov po projednání 

a) ověřuje, že Územní plán Proboštov není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR 

(aPÚR), se Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje (aZÚR), výsledky řešení rozporů 

a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu 

b) rozhodlo o námitkách uplatněných ve veřejném projednání návrhu Územního plánu 

Proboštov tak, jak je uvedeno v jeho odůvodnění 

c) vydává Územní plán Proboštov opatřením obecné povahy, které bude oznámeno na úřední 

desce. 

 



8. Opatření obecné povahy č.j. ÚP/1/2022 ze dne: 16.5.2022 (územní plán obce) 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 67/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Opatření obecné povahy č.j. ÚP1/2022. 

 

9. Rozpočtové opatření číslo 2/2022 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 68/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

rozpočtové opatření číslo 2/2022. 

 

10. Pravidla pro prodej nemovitého majetku obce Proboštov 

Na vědomí 

 

11. Základní škola Proboštov – žádost o schválení rozdělení hospodářského výsledku 

roku 2021 dle předloženého návrhu 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 69/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Základní škola Proboštov - žádost o schválení rozdělení hospodářského výsledku roku 

2021 dle předloženého návrhu. 

 

12. Mateřská škola Pastelka Proboštov – žádost o rozdělení kladného výsledku 

hospodaření za rok 2021 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 70/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

výsledek hospodaření Mateřské školy Pastelka Proboštov za rok 2021.  

 

13. Účetní závěrka obce Proboštov za rok 2021 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 71/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Účetní závěrku obce Proboštov za rok 2021. Zastupitelstvo obce Proboštov nezjistilo, 

že by účetní závěrka neposkytovala v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 

vyhlášky č. 220/2013 Sb., věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace 

účetní jednotky. 

 

 

 

 

 

 

 



14. Účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola Proboštov za rok 2021 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 72/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy Proboštov za rok 2021. 

Zastupitelstvo obce Proboštov nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytovala 

v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., věrný 

a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. 

 

15. Účetní závěrka příspěvkové organizace Mateřská škola Pastelka Proboštov za rok 

2021 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 73/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřské školy Pastelka Proboštov za rok 

2021. Zastupitelstvo obce Proboštov nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytovala 

v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., věrný 

a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. 

 

16. Závěrečný účet obce Proboštov za rok 2021 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 74/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Proboštov za rok 2021, včetně 

zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021. 

 

17. Odpisový plán Základní školy Proboštov na rok 2022 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 75/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Odpisový plán Základní školy Proboštov na rok 2022. 

 

18. Odpisový plán Mateřské školy Pastelka Proboštov na rok 2022 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 76/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Odpisový plán Mateřské školy Pastelka Proboštov na rok 2022. 

 

19. Odpisový plán obce Proboštov na rok 2022 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 77/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Odpisový plán obce Proboštov na rok 2022. 

 



20. Základní škola Proboštov – žádost o investiční příspěvek na pořízení smažící pánve 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 78/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Základní škole Proboštov finanční příspěvek ve výši Kč 113 000,- na pořízení nové 

smažící pánve. 

 

21. Stížnost – rušení nočního klidu 

Na vědomí. 

 

22. Žádost o poskytnutí dotace – Maturitní ples KO4 a NP2 (20 % poplatku ze 

vstupného) 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro, 1 proti, 2 zdržel  

 

Usnesení 79/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

poskytnutí finančního daru ve výši Kč 15 300,- AA zastupující maturitní ročníky KO4 

a NP2. 

 

23. Žádost o poskytnutí dotace – Maturitní ples Střední odborné školy stavební a strojní 

Teplice (20 % poplatku ze vstupného) 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro, 1 proti, 2 zdržel  

 

Usnesení 80/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

poskytnutí finančního daru ve výši Kč 10 000,- BB zastupujícího maturitní ročník 

Střední odborné školy stavební a strojní Teplice. 

 

24. Aquasys spol. s.r.o. – Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo pro stavbu: „Odbahnění 

a sanace rybníka v Proboštově“ 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 81/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Aquasys spol. s.r.o. - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo pro stavbu: „Odbahnění a sanace 

rybníka v Proboštově“ 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu dodatku. 

 

25. Výsledky výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu na stavební práce 

s názvem: Rozšíření VO v Přítkově – Proboštov dle Protokolu otevírání obálek, 

hodnocení a posouzení nabídek 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 82/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

výsledky výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: 

Rozšíření VO v Přítkově - Proboštov dle Protokolu o otevírání obálek, hodnocení 

a posouzení nabídek. 



26. Smlouva o dílo pro zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: Rozšíření 

VO v Přítkově 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 83/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

smlouvu o dílo pro zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: Rozšíření 

VO v Přítkově se společností Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 415 01 Teplice, 

IČ: 42194920, která podala nejnižší nabídkovou cenu ve výši Kč 346 985,86,- bez 

DPH 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

27. Výsledky výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem: 

Cedule lesopark dle Protokolu otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 84/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

výsledky výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem: Cedule 

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

 

28. Smlouva o dílo pro zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem: Cedule lesopark 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 85/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

smlouvu o dílo pro zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem: Cedule lesopark se 

společností beSURE s.r.o., Nebory 447, 739 61 Třinec, IČ: 07342772, která podala 

nejnižší nabídkovou cenu ve výši Kč 385 000,- bez DPH 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

29. Výsledky výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem: 

„Výstavba kamerového systému v obci Proboštov a Přítkov, etapa II. – Proboštov“ 

dle Protokolu otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek  

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 0 proti, 1 zdržel  

 

Usnesení 86/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje 

vedení obce k opětovnému vypsání výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu na 

dodávky s názvem: „Výstavba kamerového systému v obci Proboštov a Přítkov, etapa II. - 

Proboštov“.   

 

30. Smlouva o dílo pro zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem: „Výstavba 

kamerového systému v obci Proboštov a Přítkov, etapa II. – Proboštov“ 

Vypuštěno 

 

 



31. Pověření k vypsání výběrového řízení pro zakázku na dodávky: „Pořízení sběrových 

nádob a kontejnerů pro obec Proboštov“ (opakované výběrové řízení) 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 87/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje 

starostku obce k vypsání opětovného výběrového řízení pro zakázku na dodávky: 

„Pořízení sběrových nádob a kontejnerů pro obec Proboštov“ dle zápisu 

s předpokládanou hodnotou 375 000,- s DPH. 

 

32. Pověření k vypsání výběrového řízení pro zakázku na služby: „Svoz a nakládání 

s odpady v obci Proboštov 2022 - 2026“ (otevřené nadlimitní řízení) 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 88/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje 

starostku obce k přípravě potřebné administrativy a vypsání výběrového řízení pro 

zakázku na služby: „Svoz a nakládání s odpady v obci Proboštov 2022 - 2026“ v rámci 

otevřeného nadlimitního řízení. Výběrové řízení bude vyhlášeno až po schválení zadávací 

dokumentace v zastupitelstvu obce.  

 

33. Pověření k vypsání výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu na služby: 

„Zajištění správy a údržby veřejného osvětlení pro období 2022 – 2026 v obci 

Proboštov“  

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 89/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje 

starostku obce k přípravě potřebné administrativy a vypsání výběrového řízení pro 

zakázku malého rozsahu na služby: „Zajištění správy a údržby veřejného osvětlení pro 

období 2022 - 2024 v obci Proboštov“ s tím, že výběrové řízení bude vypsáno až po 

schválení zadávací dokumentace zastupitelstvem obce. 

 

34. Pověření vedení obce k podání žádosti o dotaci na projekt: „Energeticko úsporná 

opatření objektu Sokolovny Proboštov“ (sál, restaurace, tělocvična a fitness) v rámci 

Výzvy číslo 12/2021 Národního programu životního prostředí 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 90/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje 

vedení obce k podání žádosti o dotaci na projekt: „Energeticko úsporná opatření objektu 

Sokolovny Proboštov“ (sál, restaurace, tělocvična a fitness) v rámci Výzvy číslo 12/2021 

Národního programu životního prostředí. 

 

 

 

 

 



35. Pověření vedení obce k podání žádosti o dotaci na projekt: „Energeticko úsporná 

opatření objektu bytového domu Sokolovny Proboštov“ v rámci Výzvy číslo 2/2021 

Programu Nová zelená úsporám 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 91/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje 

vedení obce k podání žádosti o dotaci na projekt: „Energeticko úsporná opatření 

objektu bytového domu Sokolovny Proboštov“ v rámci Výzvy číslo 2/2021 Programu 

Nová zelená úsporám. 

 

36. Pověření vedení obce k podání žádosti o dotaci na projekt: „Demolice bytového 

domu v ulici Sobědružská 2“ v rámci výzvy Ministerstva pro místní rozvoj: Demolice 

bytových domů v sociálně vyloučených lokalitách 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 92/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje 

vedení obce k podání žádosti o dotaci na projekt: „Demolice bytového domu v ulici 

Sobědružská 2“ v rámci výzvy Ministerstva pro místní rozvoj: Demolice bytových domů 

v sociálně vyloučených lokalitách. 

 

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

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

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 93/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Severočeská vodárenská společnost a.s. - Nájemní smlouvu: “Proboštov, Geoindustrie, 

kanalizace na p.p.č. 1265/1“  

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

38. Severočeská vodárenská společnost, a.s. – nájemní smlouva CES 389/2022/IRKA 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 94/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Severočeská vodárenská společnost a.s. - nájemní smlouvu CES 389/2022/IRKA 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



39. Ústecký kraj – Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální 

technické mapy Ústeckého kraje 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 95/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Ústecký kraj - Smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální 

technické mapy Ústeckého kraje  

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

40. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě kanalizační přípojky dle GP 1938-

21303/2021 pro pozemky p.č. 168 a 169/1 k.ú. Proboštov u Teplic 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 0 proti, 1 zdržel  

 

Usnesení 96/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě kanalizační přípojky s manželi CC dle 

GP 1938-21303/2021 pro pozemky p.č. 168 a 169/1 k.ú. Proboštov u Teplic. Cena 

břemene je stanovena platnou vyhláškou MF ČR ve výši Kč 227,-. 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

41. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě kanalizační přípojky dle GP 1939-

21303/2021 pro pozemky p.č. 162 a 163/1 k.ú. Proboštov u Teplic 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 97/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě kanalizační přípojky s panem DD dle 

GP 1939-21303/2021 pro pozemky p.č. 162 a 163/1 k.ú. Proboštov u Teplic. Cena 

břemene je stanovena platnou vyhláškou MF ČR ve výši Kč 228,50,-. 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

42. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě kanalizační přípojky dle GP 1937-

21303/2021 pro pozemky p.č. 171 a 170/1 k.ú. Proboštov u Teplic 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 98/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě kanalizační přípojky s manželi EE dle 

GP 1937-21303/2021 pro pozemky p.č. 171 a 170/1 k.ú. Proboštov u Teplic. Cena 

břemene je stanovena platnou vyhláškou MF ČR ve výši Kč 233,-. 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 



43. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě kanalizační přípojky dle GP 1937-

21303/2021 pro pozemky p.č. 166 a 167 k.ú. Proboštov u Teplic 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 99/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě kanalizační přípojky s manželi FF dle 

GP 1937-21303/2021 pro pozemky p.č. 166 a 167 k.ú. Proboštov u Teplic. Cena 

břemene je stanovena platnou vyhláškou MF ČR ve výši Kč 1 444,80,-. 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

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

4019086/VB/002, stavba: „TP-Proboštov, U Vodárny, ppč. 1208/110-OM“ 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 100/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

4019086/VB/002, stavba: „TP-Proboštov, U Vodárny, ppč. 1208/110-OM“, cena 

věcného břemene je ve výši 1 000,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

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

4011268/VB/002, stavba: „TP-Proboštov, Na Vršku, ppč. 1288-nové OM“ 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 101/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

4011268/VB/002, stavba: „TP-Proboštov, Na Vršku, ppč. 1288-nové OM“, cena 

věcného břemene je ve výši 1 000,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

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

4010669/SOVB34, stavba: „TP-Proboštov, U Sadu IE-12-4004542“ 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 102/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

4010669/SOVB34, stavba: „TP-Proboštov, U Sadu IE-12-4004542“, cena věcného 

břemene je ve výši 126 112,50,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 



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

4020418/VB/2, stavba: „TP-Proboštov, Panský les, ppč. 397/4-OM“ 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 103/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

4020418/VB/2, stavba: „TP-Proboštov, Panský les, ppč. 397/4-OM“, cena věcného 

břemene je ve výši 3 043,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

48. GasNet, s.r.o. – Smlouva o zřízení věcného břemene č. 7700072833_/VB pro stavbu: 

„Reko MS Proboštov – Kpt. Jaroše“ 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 104/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

GasNet, s.r.o. - Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 7700072833_/VB pro stavbu: 

„Reko MS Proboštov - Kpt. Jaroše“, cena věcného břemene je ve výši 48 551,25,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

49. Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, ev.č. 409012 – Smlouva 

o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu: „Proboštov, 

Dělnická, p.p.č. 1332/1 – vodovodní přípojka pro zahrádkářskou kolonii“ 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 0 proti, 1 zdržel 

 

Usnesení 105/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, ev.č. 409012 - Smlouvu 

o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu: „Proboštov, 

Dělnická, p.p.č. 1332/1 - vodovodní přípojka pro zahrádkářskou kolonii“ 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

50. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Dům dětí a mládeže ve výši Kč 17 000,- 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 106/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace s Domem dětí a mládeže ve výši Kč 

17 000,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 



51. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Spolek Leonidas Gym Muay Thai Dubí 

ve výši Kč 3 000,- 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 107/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace Spolku Leonidas Gym Muay Thai Dubí ve 

výši Kč 3 000,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

52. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Pétanque club Přítkov, z.s. ve výši Kč 

16 000,- 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 108/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace - Pétanque club Přítkov, z.s. ve výši Kč 

16 000,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

53. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – TJ Proboštov, z.s. ve výši Kč 22 000,- 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 109/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace - TJ Proboštov, z.s. ve výši Kč 22 000,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

54. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – FD Teplice z.s. ve výši Kč 8 000,- 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 110/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace - FD Teplice, z.s. ve výši Kč 8 000,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

55. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – HC Teplice Huskies z.s. ve výši Kč 

7 000,- 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 111/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace - HC Teplice Huskies, z.s. ve výši Kč 

7 000,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 



56. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – TJ Lokomotiva Teplice, z.s. ve výši Kč 

6 000,- 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 112/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace - TJ Lokomotiva Teplice, z.s. ve výši Kč 

6 000,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

57. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – LTC Panorama Teplice, z.s. ve výši Kč 

2 000,- 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 113/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace - LTC Panorama Teplice, z.s. ve výši Kč 

2 000,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

58. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – BK Teplice, z.s. ve výši Kč 12 000,- 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 114/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace - BK Teplice, z.s. ve výši Kč 12 000,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

59. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – Tenis Proboštov z.s. ve výši Kč 14 000,- 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 115/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace - Tenis Proboštov z.s. ve výši Kč 14 000,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

60. Smlouva o poskytnutí mimořádné dotace – Miroslav Brožek ve výši Kč 50 000,- 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 116/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Smlouvu o poskytnutí mimořádné dotace - Miroslav Brožek ve výši Kč 50 000,-. 

 

 

 

 



61. Smlouva o poskytnutí mimořádné dotace – TJ Proboštov, z.s. ve výši Kč 400 000,- 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 0 proti, 1 zdržel  

 

Usnesení 117/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o poskytnutí mimořádné dotace - TJ Proboštov, z.s. ve výši Kč 400 000,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

62. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 118/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Dodatek č. 1 mezi obcí Proboštov a obcí Novosedlice ke Smlouvě o spolupráci při 

zabezpečování požární ochrany. Předmětem dodatku je navýšení finančních 

prostředků na zabezpečení požární ochrany ze 100 000,- na 125 000,-. 

 pověřuje 

starostku obce k podpisu dodatku č. 1 smlouvy. 

 

63. Pachtovní smlouva pro pozemek p.č. 731/54 k.ú. Proboštov u Teplic 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 119/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Pachtovní smlouvu pro pozemek p.č. 731/54 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 247 m
2
 

s panem GG. Cena je stanovena platným ceníkem obce Proboštov. 

 pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

64. Žádost o odkup pozemku p.č. 524 k.ú. Přítkov 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 1 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 120/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr prodeje st. 524 k.ú. Přítkov - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m
2
. 

 

65. Žádost o prodej pozemku p.č. 952/5 k.ú. Proboštov u Teplic 

Na vědomí 

 

66. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy p.č. 960 na dobu neurčitou 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 121/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Nájemní smlouvu pro pozemek p.č. 960 k.ú. Přítkov o výměře 222 m
2
 s PL 

INTERIÉRY s.r.o. 

 pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy po úpravě. 

 



67. Žádost o zrušení předkupního práva na p.č. 731/42 v k.ú. Proboštov u Teplic 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 122/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

zrušení předkupního práva na pozemek p.č. 731/42 v k.ú. Proboštov u Teplic. 

 

68. Mateřská škola Pastelka Proboštov – žádost o ponechání přeplatku z plynu ve výši 

Kč 9 327,33 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 123/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Mateřské škole Pastelka Proboštov ponechání přeplatku z plynu ve výši Kč 9 327,33 

s povinností finančního vypořádání do 31. 12. 2022. 

 

69. Mateřská škola Pastelka Proboštov – žádost o ponechání přeplatku z elektřiny ve 

výši Kč 13 999,03 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 124/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Mateřská škola Pastelka Proboštov - ponechání přeplatku z elektřiny ve výši Kč 

13 999,03 s povinností finančního vypořádání do 31. 12. 2022. 

 

70. Linka bezpečí, z.s. – žádost o finanční příspěvek ve výši Kč 10 000,- 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 3 pro, 3 proti, 3 zdržel 

 

Usnesení 125/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

finanční příspěvek ve výši Kč 3 000,- Lince bezpečí, z.s. 

 

71. Různé 

- Informace starostky a místostarosty obce a zodpovězení dotazů z minulého 

zasedání 

 

72. Závěr 

 


