
Zápis a usnesení 

4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

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

svolané na pondělí 27. 6. 2022 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. 

 

Přítomno:  7 členů zastupitelstva obce  

Omluveni:    2 členové zastupitelstva obce (Ing. Ráža, 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. Rozpočtové opatření číslo 3/2022 

 

7. Pravidla pro prodej nemovitého majetku obce Proboštov 

 

8. Seznam pro prodej nemovitého majetku obce Proboštov 

 

9. Revokace usnesení 8/2022 a 9/2022 

 

10. 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 

 

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

Proboštov a Úprava venkovního areálu Základní školy Proboštov“ 

spolufinancovanou ze Státního fondu životního prostředí 

 

12. 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  

 

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

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

 

14. Výsledky výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu na dodávky: „Pořízení 

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



15. Smlouva o dílo pro zakázku malého rozsahu na dodávky: „Pořízení sběrových nádob 

a kontejnerů pro obec Proboštov“ 

 

16. Výsledky výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu na dodávky: „Dětské hřiště 

Pohodlíčko, Proboštov“  

 

17. Schválení zadávací dokumentace pro zakázku na služby: „Svoz a nakládání s 

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

 

18. Kupní smlouva pro pozemek p.č. 524 k.ú. Přítkov 

 

19. Záměr pronájmu části pozemku p.č. 719/4 k.ú. Přítkov o výměře 3 224 m2 

 

20. Záměr pronájmu pozemku p.č. 719/4 k.ú. Přítkov o výměře 23547 m2 „Ranč Severní 

Hvězda“ 

 

21. Záměr prodeje nemovitého majetku obce Proboštov – Geoindustrie 1/2022 

 

22. Nájemní smlouva pro pozemek p.č. 1205/3 oddíl „B“ o výměře 198 m2 

 

23. Nájemní smlouva pro pozemek p.č. 1205/3 oddíl „A“ o výměře 151 m2 

 

24. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – Smlouva o bezúplatném 

převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 55/22/4120 na pozemek p.č. 939/3 k.ú. 

Přítkov 

 

25. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o zřízení věcného břemen č. IV-12-4019960/VB/002 

na akci: „TP-Proboštov, Panský les, ppč. 574/7-OM“ 

 

26. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o zřízení věcného břemen č. IZ-12-4000687/VB/2 na 

akci: „TP-Tpc, Trnovany, ppč. 2420“ 

 

27. ČEZ Distriubce, a.s. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohoda o umístění stavby č. IV-12-4022601/VB01 pro stavbu: „TP-Proboštov,Lesní 

56 – úprava NN“ 

 

28. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě číslo TP 031 040 

 

29. Pojišťovna VZP, a.s. – Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů a právnických 

osob – dodatek č. 6 

 

30. Domov důchodců Bystřany – žádost o finanční příspěvek 

 

31. Žádost o mimořádnou dotaci na podporu sportu ve výši Kč 20 000,- pro rok 2022 

(individuální žádost) 

 

32. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klub RADOST – 

žádost o finanční příspěvek 

 

33. Žádost o odkup ½ pozemku p.č. 690/5 k.ú. Přítkov 



34. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 1235/1 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 84 

m2 

 

35. TJ Lokomotiva Teplice žádost o finanční příspěvek na pro projekt „ohřívárna“ 

 

36. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – kupní smlouva č. 65/22/4120 

 

37. Základní škola Proboštov – žádost o schválení využití přeplatků na energiích 

 

38. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě – vodovodní a 

kanalizační přípojka v rámci stavby: „RD a garáž Proboštov na p.p.č. 952/4 a 

941/1“ 

 

39. Pověření k vypsání výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu na stavební 

práce s názvem: „Oprava ulice Proboštovský sad“ 

 

40. Dopravní situace Příčná ulice – na vědomí 

 

41. Různé  

 

42. Závěr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 
 

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

 

Usnesení 126/022:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

 programu 4. 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 127/022:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

do návrhové komise: zastupitele pana místostarostu Romana Nešetřila a paní Zdeňku 

Chládkovou. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 128/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ověřovatele zápisu zastupitele Ing. Václava Betku a Jiřího Petrželku. 

 

5. Kontrola usnesení 
 

6. Rozpočtové opatření číslo 3/2022 

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

 

Usnesení 129/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

rozpočtové opatření číslo 3/2022. 

 

7. Pravidla pro prodej nemovitého majetku obce Proboštov 

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

 

Usnesení 130/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Pravidla pro prodej majetku obce Proboštov. 

 

8. Seznam pro prodej nemovitého majetku obce Proboštov 

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

 

Usnesení 131/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Seznam pro prodej majetku obce Proboštov dle přiloženého materiálu. 

 

 



9. Revokace usnesení 8/2022 a 9/2022 

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

 

Usnesení 132/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

revokuje 

usnesení č. 8/022 a 9/022. 

 

10. 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 133/022:    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. 

 

11. 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 134/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu pro veřejnou zakázku malého rozsahu: „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 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

12. 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 6 pro, 0 proti, 1 zdržel  

 

Usnesení 135/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

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

Protokolu o otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek. 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

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

 

Usnesení 136/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

smlouvu o dílo pro zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem: „Výstavba 

kamerového systému v obci Proboštov a Přítkov, etapa II. - Proboštov“ se společností 

KZ systém s.r.o., Ke Koupališti 1257/4, 434 01 Most, IČ: 25047752, která podala 

nejnižší nabídkovou cenu ve výši 1 501 374,- bez DPH 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

14. Výsledky výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu na dodávky: „Pořízení 

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

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

 

Usnesení 137/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

„Pořízení sběrových nádob a kontejnerů pro obec Proboštov“ (opakované výběrové 

řízení) 

Výsledek hodnocení nabídek 

 

Pořadí 

nabídky 

Pořadové 

číslo 

nabídky 

Název dodavatele, sídlo, IČ Nabídková cena 

v Kč bez DPH 

1. 1. 

Meva-Tec s.r.o. 

Chelčického 1228,  

413 01 Roudnice nad Labem 

IČ: 62742051 

290 000,- 

 

15. Smlouva o dílo pro zakázku malého rozsahu na dodávky: „Pořízení sběrových nádob 

a kontejnerů pro obec Proboštov“ 

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

 

Usnesení 138/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

smlouvu o dílo pro zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem: „Pořízení 

sběrových nádob a kontejnerů pro obec Proboštov“ se společností Meva-Tec s.r.o., 

Chelčického 1228, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 62742051, která podala nejnižší 

nabídkovou cenu ve výši 290 000,- bez DPH, 350 900,- s DPH. 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 

 



16. Výsledky výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu na dodávky: „Dětské hřiště 

Pohodlíčko, Proboštov“  

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

 

Usnesení 139/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje 

vedení obce k podání žádosti o dotaci do programu Oranžové hřiště společnosti ČEZ 

a.s. 

 

17. Schválení zadávací dokumentace pro zakázku na služby: „Svoz a nakládání 

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

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

 

Usnesení 140/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

zadávací dokumentaci pro zakázku na služby: „Svoz a nakládání s odpady v obci 

Proboštov pro období 2022 - 2026“. Po schválení bude následovat vypsání výběrového 

řízení. 

 

18. Kupní smlouva pro pozemek p.č. 524 k.ú. Přítkov 

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

 

Usnesení 141/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu pro pozemek p.č. 524 k.ú. Přítkov za cenu 300,-/1 m
2
 plus ostatní 

náklady s panem AA a BB 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

19. Záměr pronájmu části pozemku p.č. 719/4 k.ú. Přítkov o výměře 3 224 m2 

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

 

Usnesení 142/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr pronájmu části pozemku p.č. 719/4 k.ú. Přítkov o výměře 3 224 m
2
. 

 

20. Záměr pronájmu pozemku p.č. 719/4 k.ú. Přítkov o výměře 23547 m2 „Ranč Severní 

Hvězda“ 

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

 

Usnesení 143/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr pronájmu části pozemku p.č. 719/4 k.ú. Přítkov o výměře 23547 m
2
 „Ranč Severní 

Hvězda“ dle předloženého materiálu. 

 

 

 

 

 

 



21. Záměr prodeje nemovitého majetku obce Proboštov – Geoindustrie 1/2022 

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

 

Usnesení 144/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr prodeje nemovitého majetku obce Proboštov - Geoindustrie 1/2022 dle 

předloženého materiálu. Záměr bude vyvěšen až po kontrole MPO a CzechInvest. 

 

22. Nájemní smlouva na pozemek p.č. 1205/3 díl „B“ o výměře 198 m2 

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

 

Usnesení 145/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Nájemní smlouvu s manželi CC a DD pro pozemek p.č. 1205/3 oddíl „B“ o výměře 

198 m
2
 a cenu Kč 8,-/1 m

2
 + ostatní náklady  

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

23. Nájemní smlouva na pozemek p.č. 1205/3 díl „A“ o výměře 151 m2 

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

 

Usnesení 146/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Nájemní smlouvu s panem EE pro pozemek p.č. 1205/3 oddíl „A“ o  výměře 151 m
2
 

za cenu Kč 8,-/1 m
2
 + ostatní náklady  

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

24. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – Smlouva o bezúplatném 

převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 55/22/4120 na pozemek p.č. 939/3 k.ú. 

Přítkov 

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

 

Usnesení 147/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Smlouvu o bezúplatném převodu 

vlastnického práva k nemovité věci č. 55/22/4120 na pozemek p.č. 939/3 k.ú. Přítkov 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

25. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o zřízení věcného břemen č. IV-12-4019960/VB/002 

na akci: „TP-Proboštov, Panský les, ppč. 574/7-OM“ 

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

Usnesení 148/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ČEZ Distribuce, a.s. - Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-4019960/VB/002 

na akci: „TP-Proboštov, Panský les, ppč. 574/7-OM“. Cena břemene je stanovena ve 

výši Kč 1 000,-. 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 



26. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o zřízení věcného břemen č. IZ-12-4000687/VB/2 na 

akci: „TP-Tpc, Trnovany, ppč. 2420“ 

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

 

Usnesení 149/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ČEZ Distribuce, a.s. - Smlouvu o zřízení věcného břemene č.  IZ-12-4000687/VB/2 na 

akci: „TP-Tpc, Trnovany, ppč. 2420“. Cena břemene je stanovena ve výši Kč 2 000,-. 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

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

a dohoda o umístění stavby č. IV-12-4022601/VB01 pro stavbu: „TP-Proboštov,Lesní 

56 – úprava NN“ 

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

 

Usnesení 150/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr společnosti ČEZ Distribuce, a.s. umístit stavbu č. IV-12-4022601/VB01 pro stavbu: 

„TP-Proboštov,Lesní 56 - úprava NN“. 

 

28. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě číslo TP 031 040 
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 151/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi obcí Proboštov, Severočeskou 

vodárenskou společností, a.s. a FF. Cena břemene je stanovena ve výši Kč 27.850,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

29. Pojišťovna VZP, a.s. – Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů a právnických 

osob – dodatek č. 6 

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

 

Usnesení 152/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Pojišťovna VZP, a.s. - Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů a právnických 

osob - dodatek č. 6 

pověřuje 

starostku obce k podpisu dodatku smlouvy. 

 

30. Domov důchodců Bystřany – žádost o finanční příspěvek 

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

 

Usnesení 153/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Domov důchodců Bystřany - žádost o finanční příspěvek ve výši Kč 5 000,-. 

 



31. Žádost o mimořádnou dotaci na podporu sportu ve výši Kč 20 000,- pro rok 2022 

(individuální žádost) 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 4 pro, 0 proti, 3 zdržel  

 

Usnesení 154/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Žádost o mimořádnou dotaci na podporu sportu ve výši Kč 10 000,- pro rok 2022 

(individuální žádost). 

 

32. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klub RADOST – 

žádost o finanční příspěvek 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 4 pro, 0 proti, 3 zdržel  

 

Usnesení 155/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klub RADOST - 

žádost o finanční příspěvek ve výši 5 000,-. 

 

33. Žádost o odkup ½ pozemku p.č. 690/5 k.ú. Přítkov 

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

 

Usnesení 156/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

žádost o odkup ½ pozemku p.č. 690/5 k.ú. Přítkov. 

 

34. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 1235/1 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 84 

m2 

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

 

Usnesení 157/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr prodeje části pozemku p.č. 1235/1 k.ú. Proboštov u Teplic. Záměr bude 

vyvěšen po předložení oddělovacího GP a cena bude stanovena platným ceníkem 

obce. 

 

35. TJ Lokomotiva Teplice žádost o finanční příspěvek na pro projekt „ohřívárna“ 

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

 

Usnesení 158/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

žádost TJ Lokomotiva Teplice o finanční příspěvek na projekt „ohřívárna“ ve výši 

20.000,-. 

 

 

 

 

 

 

 

 



36. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – kupní smlouva č. 65/22/4120 

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

 

Usnesení 159/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - kupní smlouvu č. 65/22/4120 pro 

pozemek p.č. 1261/5 k.ú. Proboštov u Teplic za cenu Kč 10 500,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu dodatku smlouvy. 

 

37. Základní škola Proboštov – žádost o schválení využití přeplatků na energiích 

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

 

Usnesení 160/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Základní škola Proboštov - žádost o schválení využití přeplatků na energiích ve výši 

Kč 66 980,70 s využitím dle žádosti. Škola je povinna předložit vyúčtování k 31. 12. 

2022. 

 

38. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě – vodovodní 

a kanalizační přípojka v rámci stavby: „RD a garáž Proboštov na p.p.č. 952/4 

a 941/1“ 

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

 

Usnesení 161/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě - vodovodní 

a kanalizační přípojka v rámci stavby: „RD a garáž Proboštov na p.p.č. 952/4 a 941/1“ 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

39. Pověření k vypsání výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu na stavební 

práce s názvem: „Oprava ulice Proboštovský sad“ 

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

 

Usnesení 162/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje 

vedení obce k vypsání výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu na stavební práce 

s názvem: „Oprava ulice Proboštovský sad“. Výběrové řízení bude vypsáno po oslovení 

SŽD ve věci spolufinancování projektu. 

 

40. Dopravní situace Příčná ulice – na vědomí (podnět občana) 

Na vědomí 

 

Doplnění programu: 

 

 

 

 

 



41. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Proboštov v souladu s § 67 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích pro volební období 2022 – 2026 

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

 

Usnesení 163/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

stanovuje 

v souladu s § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích pro volební období 2022 - 2026 počet 

členů zastupitelstva - 9. 

 

42. Podání žádosti o dotaci do Programu 2022 na podporu nové techniky, výstavby 

požárních zbrojnic pro jednotky Sboru dobrovolných hasičů a podporu spolků 

a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany 

obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického 

zadání D „Podpora obecní policie“ (pořízení služebního vozidla) 

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

Usnesení 164/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje  

vedení obce k Podání žádosti o dotaci do Programu 2022 na podporu nové techniky, 

výstavby požárních zbrojnic pro jednotky Sboru dobrovolných hasičů a podporu spolků 

a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany 

obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb. v rámci Tematického 

zadání D „Podpora obecní policie“ (pořízení služebního vozidla v hodnotě do 400 000,- 

Kč). Zastupitelstvo obce schvaluje závazek spolufinancování akce z rozpočtu obce 

v minimální výši 10 %. 

 

43. Žádost o změnu nájemní smlouvy pro pozemky p.č. 673/1, 673/2 a 673/3 k.ú. 

Proboštov u Teplic 

Na vědomí 

 

44. Fousek, z.s. – Smlouva o spolupráci 

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

 

Usnesení 165/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Fousek, z.s. - Smlouva o spolupráci ve výši 25 000,- 

pověřuje 

     starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

45. Pověření k vypsání výběrového řízení na rekonstrukci ulice Levandulová 

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

Usnesení 166/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje  

starostku obce k přípravě, administraci a vypsání výběrového řízení na rekonstrukci 

povrchu ulice Levandulová do ulice Proboštovská včetně chodníku.  

 

46. Různé 

- Informace starostky a místostarosty obce a zodpovězení dotazů z minulého 

zasedání 

 

47. Závěr 


