
Zápis a usnesení 

5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

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

svolané na pondělí 12. 9. 2022 v 15 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. 

 

Přítomno:  7 členů zastupitelstva obce  

Omluveni:    2 členové zastupitelstva obce (Ing. Ráža, Ing. Pokorný PhD.)  

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. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč 16 875,- na úhradu zdravotní 

péče – robotická terapie Lokomat  

 

7. Rozpočtové opatření číslo 4/2022 

 

8. Marius Pederesen a.s. – Dodatek č. 6 

 

9. Cena pronájmu tělocvičny Sokolovna 

 

10. Výpověď nájemní smlouvy pro pozemek p.č. 759/4 k.ú. Přítkov (na vědomí) 

 

11. Seznam pro prodej nemovitého majetku obce Proboštov 

 

12. Ústecký kraj – Darovací smlouva číslo 22/SML (pozemek p.č. 868/16 k.ú. Přítkov) 

 

13. AQUASYS, spol. s.r.o. – Dodatek č. 3 k SoD na stavbu: „Odbahnění a sanace 

rybníka v Proboštově“ 

 

14. KZ systém s.r.o. – Dodatek č. 1 k SoD na stavbu: „Výstavba kamerového systému 

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

 

15. OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. – Licenční 

smlouva o veřejném provozování VP_2022_98177 

 



16. Kupní smlouva na část pozemku p.č. 988 o celkové výměře 947 m2 k.ú. Proboštov u 

Teplic za cenu Kč 1 900 000,- 

 

17. Kupní smlouva na pozemek p.č. 932 o celkové výměře 1010 m2 k.ú. Proboštov u 

Teplic za cenu Kč 1 950 000,- 

 

18. Kupní smlouva na movitou věc – nosič nářadí MM-001, výrobní číslo 01492 za cenu 

Kč 11 900,- 

 

19. Kupní smlouva na pozemek p.č. 1235/25 (odděleno z pozemku p.č. 1235/1) k.ú. 

Proboštov u Teplic o výměře 87 m2 

 

20. Výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu pro stavební 

práce: „Oprava ulice Proboštovský sad“ dle Protokolu otevírání obálek, hodnocení a 

posouzení nabídek  

 

21. Smlouva o dílo pro veřejnou zakázku malého rozsahu pro stavební práce: „Oprava 

ulice Proboštovský sad“ 

 

22. Výsledky výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu na stavební práce: 

„Rekonstrukce ul. Levandulová, U Vodárny v Proboštově“ dle Protokolu otevírání 

obálek, hodnocení a posouzení nabídek  

 

23. Smlouva o dílo pro zakázku malého rozsahu na stavební práce: „Rekonstrukce ul. 

Levandulová, U Vodárny v Proboštově“ 

 

24. 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“ 

 

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

4020727/VB/1 (stavba TP-Proboštov, U Vodárny, ppč. 1205/12-OM) 

 

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

4020638/VB/2 (stavba TP_Proboštov, Jabloňová, ppč. 1386/32-OM) 

 

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

4018341/VB/P/001 (stavba TP-Proboštov, ppč. 731/74- nové OM) 

 

28. GasNet, s.r.o. – Smlouva o zřízení věcného břemen č. 7700072831_1/VB (stavba 

REKO MS Proboštov – Okružní) 

 

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

dohoda o umístění stavby č. IP-12-4013954 pro akci: TP-

Proboštov,Přítkov,ppč.577/34 - nové OM 

 

30. 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 

 



31. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě vodovodní 

přípojky na pozemcích p.č. 580/2 a 1373/1 k.ú. Přítkov 

 

32. Smlouva o nájmu části pozemku p.č. 719/4 k.ú. Přítkov o výměře 3 224 m2 

 

33. Smlouva o nájmu části pozemku p.č. 719/4 k.ú. Přítkov o výměře 23547 m2 „Ranč 

Severní Hvězda“ 

 

34. Smlouva o smlouvě budoucí kupní pro nemovitý majetek obce Proboštov – 

Geoindustrie číslo záměru 1/2022: pozemky p. č. 1265/6, p.č. 1265/26 a trafostanice 

na p.č. 1265/4 v k.ú. Proboštov u Teplic ve vlastnictví obce Proboštov, zapsaných 

v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 

pracoviště Teplice na LV č. 10001. Pozemky p. č. 1265/6 – ostatní plocha ve výměře 

1339 m2, pozemek p.č. 1265/26 – ostatní plocha ve výměře 5447 m2 a pozemek 

s trafostanicí p. č. 1265/4- zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 77 m2, t.tj 

v celkové výměře 6863 m2 vše v k. ú. Proboštov u Teplic. 

 

35. Záměr prodeje stavby „Proboštov, Krátká – kanalizace“ o délce 12,7 m za cenu Kč 

41 630,- 

 

36. Smlouva o podnájmu pro část pozemku p.č. 1324 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

37. Dodatek číslo 1 ke smlouvě o nájmu pro část pozemku p.č. 1324 k.ú. Proboštov u 

Teplic 

 

38. Žádost o prodej části pozemku p.č. 277 o výměře cca 20 m2 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

39. Žádost o prodej části pozemku p.č. 1252 o výměře 291 m2 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

40. Žádost o koupi části pozemku p.č. 690/1 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

41. Žádost o prodej části pozemku p.č. 1144/1 o výměře cca 35 m2 k.ú. Proboštov u 

Teplic 

 

42. Koupě pozemku p.č. 63/5 o výměře 26 m2 (odděleno z pozemku p.č. 63/1) 

 

43. Záměr směny pozemků p.č. 1331/19 o výměře 76 m2 (majitel obec Proboštov) a 97/3 

o výměře 5 m2 (odděleno z pozemku p.č. 97/1), p.č. 351/4 o výměře 31 m2 (odděleno 

z pozemku p.č. 351), vše k.ú. Proboštov u Teplic 

 

44. Pověření k podání žádosti o dotace „Nová zelená úsporám – bytové domy“ – 

Regenerace bytového domu U Parku 528 a 529, Proboštov“ 

 

45. Pověření k podání žádosti o dotace „Nová zelená úsporám – bytové domy“ – 

Regenerace bytového domu ul. Proboštovská 424, 417 12 Proboštov“ 

 

46. Různé  

 

47. Závěr 
 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 
 

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

 

Usnesení 167/022:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

návrh programu 5. 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 168/022:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

do návrhové komise: zastupitele pana Jiřího Petrželku a paní Alenku Antošovou. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 169/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ověřovatele zápisu zastupitele místostarostu pana Romana Nešetřila a Stanislava 

Jordána. 

 

5. Kontrola usnesení 

 

6. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč 16 875,- na úhradu zdravotní 

péče – robotická terapie Lokomat  

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

 

Usnesení 170/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

žádost o poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč 16 875,- paní AA zastupující 

svého nezletilého syna BB na úhradu zdravotní péče - robotická terapie Lokomat. 

 

7. Rozpočtové opatření číslo 4/2022 

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

 

Usnesení 171/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

rozpočtové opatření číslo 4/2022. 

 

 

 

 

 

 

 



8. Marius Pedersen a.s. – Dodatek č. 6 

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

 

Usnesení 172/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Marius Pedersen a.s. - Dodatek č. 6 ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 20. 9. 

2018 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu dodatku.  

 

9. Cena pronájmu tělocvičny Sokolovna 

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

 

Usnesení 173/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

zvýšení ceny pronájmu prostor tělocvičny Sokolovna na částku Kč 350,-/1 hodina 

s účinností od 1. 10. 2022. 

 

10. Výpověď nájemní smlouvy pro pozemek p.č. 759/4 k.ú. Přítkov (na vědomí) 

Na vědomí. 

 

11. Seznam pro prodej nemovitého majetku obce Proboštov 

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

 

Usnesení 174/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

seznam pro prodej nemovitého majetku obce Proboštov. 

 

12. Ústecký kraj – Darovací smlouva číslo 22/SML (pozemek p.č. 868/16 k.ú. Přítkov) 

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

 

Usnesení 175/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Ústecký kraj - Darovací smlouvu číslo 22/SML pro pozemek p.č. 868/16 oddělený GP 

z pozemku p.č. 868/7 k.ú. Přítkov 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

13. AQUASYS, spol. s.r.o. – Dodatek č. 3 k SoD na stavbu: „Odbahnění a sanace 

rybníka v Proboštově“ 

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

 

Usnesení 176/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

AQUASYS, spol. s.r.o. - Dodatek č. 3 k SoD na stavbu: „Odbahnění a sanace rybníka 

v Proboštově“ 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu dodatku č. 3 smlouvy. 

 



14. KZ systém s.r.o. – Dodatek č. 1 k SoD na stavbu: „Výstavba kamerového systému 

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

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

 

Usnesení 177/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

KZ systém s.r.o. - Dodatek č. 1 k SoD na stavbu: „Výstavba kamerového systému 

v obci Proboštov a Přítkov, etapa II. - Proboštov“ 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu dodatku č. 1 smlouvy. 

 

15. OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. – Licenční 

smlouva o veřejném provozování VP_2022_98177 

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

 

Usnesení 178/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. - Licenční smlouva 

o veřejném provozování VP_2022_98177 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

16. Kupní smlouva na část pozemku p.č. 988 o celkové výměře 947 m2 k.ú. Proboštov 

u Teplic za cenu Kč 1 900 000,- 

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

 

Usnesení 179/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu s panem CC, trvale bytem XX na část pozemku p.č. 988 o celkové 

výměře 947 m
2
 k.ú. Proboštov u Teplic za cenu Kč 1 900 000,- 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

17. Kupní smlouva na pozemek p.č. 932 o celkové výměře 1010 m2 k.ú. Proboštov 

u Teplic za cenu Kč 1 950 000,- 

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

 

Usnesení 180/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu s panem DD, trvale bytem YY na pozemek p.č. 932 o celkové výměře 

1010 m
2
 k.ú. Proboštov u Teplic za cenu Kč 1 950 000,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 

 

 



18. Kupní smlouva na movitou věc – nosič nářadí MM-001, výrobní číslo 01492 za cenu 

Kč 11 900,- 

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

 

Usnesení 181/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu s panem EE, trvale bytem ZZ pro nosič nářadí MM-001 za cenu Kč 

11 900,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

19. Kupní smlouva na pozemek p.č. 1235/25 (odděleno z pozemku p.č. 1235/1) k.ú. 

Proboštov u Teplic o výměře 87 m2 

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

 

Usnesení 182/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu s paní FF, trvale bytem WW na pozemek p.č. 1235/25 (odděleno 

z pozemku p.č. 1235/1) o výměře 87 m
2
 v k.ú. Proboštov u Teplic za cenu Kč 26 100,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

20. Výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu pro stavební 

práce: „Oprava ulice Proboštovský sad“ dle Protokolu otevírání obálek, hodnocení 

a posouzení nabídek  

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

 

Usnesení 183/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu pro stavební práce: 

„Oprava ulice Proboštovský sad“ dle Protokolu otevírání obálek, hodnocení 

a posouzení nabídek“ následovně: 

Výsledek hodnocení nabídek 

Pořadí 

nabídky 

Pořadové 

číslo 

nabídky 

Název dodavatele, sídlo, IČ Nabídková cena 

v Kč bez DPH 

1. 2. 
Strabag a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 

Praha 5 – Jinonice, IČ: 60838744 
2 250 651,51 

2. 4. 

EKOSTAVBY Louny s.r.o., 

Václava Majera 573, 440 01 Louny, 

IČ: 10442481 

2 485 000,- 

3. 3. 
Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3,  

415 01 Teplice, IČ: 42194920 
3 082 615,13 

4. 1. 

Vodohospodářské stavby, společnost 

s ručením omezeným, 

Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, 

IČ: 40233308 

3 125 444,93 

 

 



21. Smlouva o dílo pro veřejnou zakázku malého rozsahu pro stavební práce: „Oprava 

ulice Proboštovský sad“ 

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

 

Usnesení 184/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o dílo pro veřejnou zakázku malého rozsahu pro stavební práce: „Oprava 

ulice Proboštovský sad“ se společností Strabag a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - 

Jinonice, IČ: 60838744, která podala nejnižší nabídkovou cenu ve výši Kč 

2 250 651,51,- bez DPH 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

22. Výsledky výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu na stavební práce: 

„Rekonstrukce ul. Levandulová, U Vodárny v Proboštově“ dle Protokolu otevírání 

obálek, hodnocení a posouzení nabídek  

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

 

Usnesení 185/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu pro stavební práce: 

„Rekonstrukce ul. Levandulová, U Vodárny v Proboštově“ dle Protokolu o otevírání 

obálek, hodnocení a posouzení nabídek“ následovně: 

Výsledek hodnocení nabídek 

Pořadí 

nabídky 

Pořadové 

číslo 

nabídky 

Název dodavatele, sídlo, IČ Nabídková cena 

v Kč bez DPH 

1. 1. 
Strabag a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 

Praha 5 – Jinonice, IČ: 60838744 
3 397 468,74 

2. 4. 
HERKUL a.s., Průmyslová 228 

435 21 Obrnice 
3 484 733,21 

3. 5. 

EKOSTAVBY Louny s.r.o., 

Václava Majera 573, 440 01 Louny, 

IČ: 10442481 

3 492 100,- 

4. 3. 
YSSEN – spol. s.r.o., Dolní Litvínov 5 

436 01 Litvínov, IČ: 44566565 
4 094 277,56 

5. 2. 

Vodohospodářské stavby, společnost 

s ručením omezeným, 

Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, 

IČ: 40233308 

4 874 238,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

„Rekonstrukce ul. Levandulová, U Vodárny v Proboštově“ 

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

 

Usnesení 186/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o dílo pro veřejnou zakázku malého rozsahu pro stavební práce: 

„Rekonstrukce ul. Levandulová, U Vodárny v Proboštově“ se společností Strabag a.s., 

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice, IČ: 60838744, která podala nejnižší 

nabídkovou cenu ve výši Kč 3 397 468,74 bez DPH 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

24. 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 187/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

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

56 - úprava NN“ 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

  

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

4020727/VB/1 (stavba TP-Proboštov, U Vodárny, ppč. 1205/12-OM) 

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

 

Usnesení 188/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

4020727/VB/1 (stavba TP-Proboštov, U Vodárny, ppč. 1205/12-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 břemene – služebnosti č. IV-12-

4020638/VB/2 (stavba TP_Proboštov, Jabloňová, ppč. 1386/32-OM) 

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

 

Usnesení 189/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

4020638/VB/2 (stavba TP_Proboštov, Jabloňová, ppč. 1386/32-OM). Cena břemene 

je stanovena ve výši Kč 3 069,-. 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 



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

4018341/VB/P/001 (stavba TP-Proboštov, ppč. 731/74- nové OM) 

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

 

Usnesení 190/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

4018341/VB/P/001 (stavba TP-Proboštov, ppč. 731/74-nové OM). Cena břemene je 

stanovena ve výši Kč 3 875,-. 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

28. GasNet, s.r.o. – Smlouva o zřízení věcného břemene č. 7700072831_1/VB (stavba 

REKO MS Proboštov – Okružní) 

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

 

Usnesení 191/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

GasNet, s.r.o. - Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 7700072831_1/VB (stavba 

REKO MS Proboštov - Okružní). Cena břemene je stanovena ve výši Kč 70 605,-. 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

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

a dohoda o umístění stavby č. IP-12-4013954 pro akci: TP-

Proboštov,Přítkov,ppč.577/34 - nové OM 

Odloženo 

 

30. 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 

 

31. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě vodovodní 

přípojky na pozemcích p.č. 580/2 a 1373/1 k.ú. Přítkov 

Odloženo 

 

32. Smlouva o nájmu 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 192/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o nájmu části pozemku p.č. 719/4 k.ú. Přítkov o výměře 3 224 m
2
 s panem 

GG. Cena nájmu je stanovena platným ceníkem obce ve výši Kč 8,-/1 m
2
, cena celkem 

ve výši Kč 25 792,-.  

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 



33. Smlouva o nájmu části 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 193/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o nájmu části pozemku p.č. 719/4 k.ú. Přítkov o výměře 23547 m
2
. Cena 

nájmu je stanovena platným ceníkem obce ve výši 23 547,-/1 rok. Nedílnou součástí 

smlouvy je předložený záměr.  

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

34. Smlouva o smlouvě budoucí kupní pro nemovitý majetek obce Proboštov – 

Geoindustrie číslo záměru 1/2022: pozemky p. č. 1265/6, p.č. 1265/26 a trafostanice 

na p.č. 1265/4 v k.ú. Proboštov u Teplic ve vlastnictví obce Proboštov, zapsaných 

v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 

pracoviště Teplice na LV č. 10001. Pozemky p. č. 1265/6 – ostatní plocha ve výměře 

1339 m2, pozemek p.č. 1265/26 – ostatní plocha ve výměře 5447 m2 a pozemek 

s trafostanicí p. č. 1265/4- zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 77 m2, t.tj 

v celkové výměře 6863 m2 vše v k. ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 194/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

bere na vědomí 

předloženou žádost, investiční záměr a povinné přílohy společnosti MAHR, spol. s.r.o. 

dle zastupiteli schváleného a vyvěšeného záměru číslo 1/2022 

pověřuje 

vedení obce k zaslání Smlouvy o smlouvě budoucí kupní pro nemovitý majetek obce 

Proboštov - Geoindustrie číslo záměru 1/2022: pozemky p. č. 1265/6, p.č. 1265/26 

a trafostanice na p.č. 1265/4 v k.ú. Proboštov u Teplic ve vlastnictví obce Proboštov, 

zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 

pracoviště Teplice na LV č. 10001. Pozemky p. č. 1265/6 - ostatní plocha ve výměře 

1339 m
2
, pozemek p.č. 1265/26 - ostatní plocha ve výměře 5447 m

2
 a pozemek 

s trafostanicí p. č. 1265/4 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 77 m
2
, tj. v celkové 

výměře 6863 m
2
 vše v k. ú. Proboštov u Teplic ke kontrole a schválení Agentuře pro 

podporu podnikání a investic Czech Invest. 

  

35. Záměr prodeje stavby „Proboštov, Krátká – kanalizace“ o délce 12,7 m za cenu Kč 

41 630,- 

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

 

Usnesení 195/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr prodeje stavby „Proboštov, Krátká – kanalizace“ o délce 12,7 m za cenu Kč 

41 630,-. 

 

 

 

 

 



36. Smlouva o podnájmu pro část pozemku p.č. 1324 k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 196/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o podnájmu pro část pozemku p.č. 1324 k.ú. Proboštov u Teplic 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

37. Dodatek číslo 1 ke smlouvě o nájmu pro část pozemku p.č. 1324 k.ú. Proboštov 

u Teplic 

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

 

Usnesení 197/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Dodatek číslo 1 ke smlouvě o nájmu pro část pozemku p.č. 1324 k.ú. Proboštov 

u Teplic 

pověřuje 

starostku obce k podpisu dodatku. 

 

38. Žádost o prodej části pozemku p.č. 277 o výměře cca 20 m2 k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 198/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr prodeje části pozemku p.č. 277 o výměře 25 m
2
 k.ú. Proboštov u Teplic. Záměr 

bude vyvěšen po předložení oddělovacího GP za cenu stanovenou platným ceníkem 

obce. 

 

39. Žádost o prodej části pozemku p.č. 1252 o výměře 291 m2 k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 199/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr prodeje pozemku p.č. 1252/2 (odděleno z pozemku p.č. 1252) o výměře 291 m
2
 

k.ú. Proboštov u Teplic za cenu stanovenou platným ceníkem obce. 

 

40. Žádost o koupi části pozemku p.č. 690/1 k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 200/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr prodeje části pozemku p.č. 690/1 o výměře 168 m
2
 k.ú. Přítkov za cenu 

stanovenou platným ceníkem obce. Záměr bude zveřejněn po předložení oddělovacího 

GP. 

 

 

 

    



41. Žádost o prodej části pozemku p.č. 1144/1 o výměře cca 35 m2 k.ú. Proboštov 

u Teplic 

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

 

Usnesení 201/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

žádost o prodej pozemku části pozemku p.č. 1144/1 o výměře cca 35 m
2
 k.ú. 

Proboštov u Teplic za účelem vybudování parkovacího místa.  

 

42. Koupě pozemku p.č. 63/5 o výměře 26 m2 (odděleno z pozemku p.č. 63/1) 

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

 

Usnesení 202/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu na pozemek p.č. 63/5 o výměře 26 m
2
 (odděleno z pozemku p.č. 63/1) 

za cenu Kč 150,-/1 m
2
 stanovenou platným ceníkem obce, celková cena ve výši Kč 

3 900,-. Kupující je obec Proboštov, prodávající paní HH. 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

43. Záměr směny pozemků p.č. 1331/19 o výměře 76 m2 (majitel obec Proboštov) a 97/3 

o výměře 5 m2 (odděleno z pozemku p.č. 97/1), p.č. 351/4 o výměře 31 m2 (odděleno 

z pozemku p.č. 351), vše k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 203/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr směny pozemků p.č. 97/3 (5 m
2
) a 351/4 (31 m

2
) v majetku pana II za obecní 

pozemek p.č. 1331/19 o výměře 76 m
2
, vše po 150,- Kč/1 m

2
 v k.ú. Proboštov u 

Teplic. 

 

44. Pověření k podání žádosti o dotace „Nová zelená úsporám – bytové domy“ – 

Regenerace bytového domu U Parku 528 a 529, Proboštov“ 

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

 

Usnesení 204/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje 

vedení obce k zajištění podání žádosti o dotaci „Nová zelená úsporám - bytové domy“ 

- Regenerace bytového domu U Parku 528 a 529, Proboštov“. 

 

45. Pověření k podání žádosti o dotace „Nová zelená úsporám – bytové domy“ – 

Regenerace bytového domu ul. Proboštovská 424, 417 12 Proboštov“ 

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

 

Usnesení 205/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje 

vedení obce k zajištění podání žádosti o dotaci „Nová zelená úsporám - bytové domy“ 

- Regenerace bytového domu ul. Proboštovská 424, 417 12 Proboštov“. 

 

 



Doplnění programu: 

 

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

a dohoda o umístění stavby IV-12-4022763/001 pro stavbu: „TP-Proboštov, Panský 

les, ppč. 400/5-OM 

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

 

Usnesení 206/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr společnosti ČEZ Distribuce, a.s. umístit stavbu IV-12-4022763/001: „TP-

Proboštov, Panský les, ppč. 400/5-OM. 

 

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

4012511/VB/001 pro stavbu: „TP-Proboštov, Na Vršku, ppč. 192-nové OM“ 

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

 

Usnesení 207/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

4012511/VB/001 pro stavbu: „TP-Proboštov, Na Vršku, ppč. 192-nové OM“ ve výši 

Kč 2 800,- 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

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

4020735/VB/001 pro stavbu: „TP-Proboštov, Zahradní, ppč. 787/1-nové OM“ 

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

 

Usnesení 208/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

4020735/VB/001 pro stavbu: „TP-Proboštov, Zahradní, ppč. 787/1-nové OM“ za cenu 

Kč 1 000,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

49. Mimořádný finanční příspěvek - Mikroregion Cínovec (projekt: „Hřbitov Novosedlice 

- oprava cest 1. etapa“)  

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

 

Usnesení 209/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

mimořádný finanční příspěvek obce Proboštov, jakožto člena Mikroregionu Cínovec 

(sdružené obce Proboštov a Novosedlice, město Dubí) na spolufinancování realizace 

projektu: „Hřbitov Novosedlice - oprava cest 1. etapa“ ve výši Kč 203 792,-. Finanční 

spoluúčast na projektu je vypočítána z předpokládaných rozpočtových nákladů 

poměrem ku počtu obyvatel Mikroregionu Cínovec k datu 1. 1. 2022.  

 

 

 



50. Žádost o souhlas k použití znaku obce Proboštov pro účely komunálních voleb 

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

 

Usnesení 210/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

v souladu se zákonem o obcích § 34 žádost paní Alenky Antošové na použití znaku 

obce Proboštov pro účely reklamních a propagačních volebních materiálů straně 

KDU-ČSL do komunálních voleb 2022.  

 

51. Různé 

 

52. Závěr 

 


