
Zápis a usnesení 

1. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov po 

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

svolané na pondělí 24. 10. 2022 v 16 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. Schválení členů finančního výboru 

 

7. Schválení členů kontrolního výboru 

 

8. Pověření starostky a místostarosty k zastupování obce Proboštov ve svazku obcí 

Mikroregion Cínovec 

 

9. Pověření starostky a místostarosty k zastupování obce Proboštov v Místní akční 

skupině Cínovecko 

 

10. Pověření starostky a místostarosty k zastupování obce Proboštov na valných 

hromadách 

 

11. Schválení použití závěsného znaku starostkou a místostarostou obce Proboštov 

 

12. Schválení používání služebního vozidla starostkou a místostarostou  

 

13. Smlouva na zajištění služeb odpadového hospodářství v obci Proboštov 

 

14. KZ systém s.r.o. – Dodatek č. 2 k SoD na stavbu: „Výstavba kamerového systému 

v obci Proboštov a Přítkov, etapa II. – Proboštov“ (prodloužení termínu dokončení 

díla) 

 



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

smlouva o veřejném provozování VP_2022_152418 

 

16. Ústecký kraj – Smlouva o poskytnutí investiční dotace číslo 22/SML3378/SOPD/INF 

 

17. 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 

 

18. 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 

 

19. 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 

 

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

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

 

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

dohoda o umístění stavby č. IV-12-4022639/VB/P001 pro akci: TP-Proboštov, Na 

Pěnkavce ppč. 945/2 nové OM 

 

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

dohoda o umístění stavby pro akci: ČEZd_SoBS VB 43753/IV-12-4022761/TP-

Proboštov, Zvonková ppč. 952/4 – nové OM 

 

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

4013212/VB/P001 pro akci: TP-Proboštov, ppč.731/26 – nové OM 

 

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

4005942 pro akci: TP Trnovany – Keramo, RVN, kVN 

 

25. Severočeská vodárenská společnost a.s. – Kupní smlouva CES 1414/2022/IRKA, číslo 

stavby: TP031034 pro stavbu: „Proboštov, Panský les – kanalizace p.p.č. 399/1“ 

 

26. Severočeská vodárenská společnost a.s. – Kupní smlouva CEZ 1702/2022/IVBA pro 

stavbu: „Proboštov, Krátká – kanalizace“ 

 

27. Severočeská vodárenská společnost a.s. – Smlouva o peněžitém příplatku mimo 

základní kapitál CEZ 1702/2022/IVBA 

 

28. Severočeská vodárenská společnost a.s. – Dohoda o započtení pohledávky CEZ 

1702/2022/IVBA 

 

29. Statutární město Teplice – kupní smlouva k věcem nemovitým (pozemek p.č. 1287/5 

o výměře 4179 m2 k.ú. Proboštov u Teplic) za cenu Kč 767 260,- 

 

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



 

31. Směnná smlouva - pozemky 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 

 

32. Kupní smlouva pro pozemek p.č. 1252/2 o výměře 291 m2 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

33. Různé  

 

34. Závěr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Usnesení 211/022:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

návrh programu 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce po ustavujícím zasedání 

včetně jeho doplnění. 

 

2. Vypořádání námitek proti předchozímu zápisu 

 

3. Volba návrhové komise 

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

 

Usnesení 212/022:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

do návrhové komise: zastupitele Blanku Gaislerovou a Stanislava Jordána. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 213/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ověřovatele zápisu pana místostarostu Romana Nešetřila a Ing. Václava Betku. 

 

5. Kontrola usnesení 

 

6. Schválení členů finančního výboru 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro, 0 proti, 2 zdržel  

 

Usnesení 214/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

členy finančního výboru: paní Blanku Gaislerovou a pana Ing. Tomáše Minaříka. 

 

7. Schválení členů kontrolního výboru 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 5 pro, 0 proti, 4 zdržel  

 

Usnesení 215/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

členy kontrolního výboru: pana Stanislava Jordána a pana Václava Poláka. 

 

8. Pověření starostky a místostarosty k zastupování obce Proboštov ve svazku obcí 

Mikroregion Cínovec 

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

 

Usnesení 216/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje 

starostku a místostarostu k zastupování obce Proboštov ve svazku obcí Mikroregion 

Cínovec. 

 



9. Pověření starostky a místostarosty k zastupování obce Proboštov v Místní akční 

skupině Cínovecko 

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

 

Usnesení 217/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje 

starostku a místostarostu k zastupování obce Proboštov v Místní akční skupině 

Cínovecko. 

 

10. Pověření starostky a místostarosty k zastupování obce Proboštov na valných 

hromadách 

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

 

Usnesení 218/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje 

starostku a místostarostu k zastupování obce Proboštov na valných hromadách. 

 

11. Schválení použití závěsného znaku starostkou a místostarostou obce Proboštov 

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

 

Usnesení 219/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

starostce a místostarostovi obce používání závěsného znaku obce Proboštov. 

 

12. Schválení používání služebního vozidla starostkou a místostarostou  

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

 

Usnesení 220/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

používání služebního vozidla starostce a místostarostovi obce Proboštov. 

 

13. Smlouva na zajištění služeb odpadového hospodářství v obci Proboštov 

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

 

Usnesení 221/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu na zajištění služeb odpadového hospodářství v obci Proboštov se společností 

Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, která splnila veškeré 

požadavky zadavatele a předložila cenovou nabídku ve výši Kč 24 849 914,- bez DPH 

na období 2022 - 2026 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 

 

 



14. KZ systém s.r.o. – Dodatek č. 2 k SoD na stavbu: „Výstavba kamerového systému 

v obci Proboštov a Přítkov, etapa II. – Proboštov“ (prodloužení termínu dokončení 

díla) 

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

 

Usnesení 222/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

KZ systém s.r.o. - Dodatek č. 2 k SoD na stavbu: „Výstavba kamerového systému 

v obci Proboštov a Přítkov, etapa II. - Proboštov“ (prodloužení termínu dokončení díla 

do 30. 11. 2022) 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu dodatku č. 2 k SoD. 

 

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

smlouva o veřejném provozování VP_2022_152418 

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

 

Usnesení 223/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

o veřejném provozování VP_2022_152418 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

16. Ústecký kraj – Smlouva o poskytnutí investiční dotace číslo 22/SML3378/SOPD/INF 

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

 

Usnesení 224/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Ústecký kraj - Smlouvu o poskytnutí investiční dotace číslo 22/SML3378/SOPD/INF 

ve výši Kč 150 000,- 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

17. 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 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 225/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

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

les, ppč. 400/5-OM ve výši 2 300,- bez DPH 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 



18. 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 

Na vědomí 

 

19. 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 

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

 

Usnesení 226/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

4010669/SOVB01 pro akci: TP-Proboštov,Přítkov,ppč.1370/2-nové OM,IP-12-

4010669 ve výši 1 000,- bez DPH 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

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

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

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

 

Usnesení 227/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě vodovodní přípojky 

mezi obcí Proboštov a manželi AA a BB na pozemcích p.č. 580/2 a 1373/1 k.ú. 

Přítkov. Cena břemene je stanovena ve výši Kč 19 522,80,- bez DPH (dle 

metodického postupu obce viz. Smlouva budoucí). 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

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

a dohoda o umístění stavby č. IV-12-4022639/VB/P001 pro akci: TP-Proboštov, Na 

Pěnkavce ppč. 945/2 nové OM 

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

 

Usnesení 228/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr společnosti ČEZ Distribuce, a.s. umístit stavbu č. IV-12-4022639/VB/P001 pro 

akci: TP-Proboštov, Na Pěnkavce ppč. 945/2 nové OM. 

 

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

a dohoda o umístění stavby pro akci: ČEZd_SoBS VB 43753/IV-12-4022761/TP-

Proboštov, Zvonková ppč. 952/4 – nové OM 

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

 

Usnesení 229/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr společnosti ČEZ Distribuce, a.s. umístit stavbu ČEZd_SoBS VB 43753/IV-12-

4022761/TP-Proboštov, Zvonková ppč. 952/4 - nové OM. 



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

4013212/VB/P001 pro akci: TP-Proboštov, ppč.731/26 – nové OM 

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

 

Usnesení 230/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

4013212/VB/P001 pro akci: TP-Proboštov, ppč.731/26 - nové OM. Cena břemene je 

stanovena ve výši Kč 2 000,- bez DPH. 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

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

4005942 pro akci: TP Trnovany – Keramo, RVN, kVN 

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

 

Usnesení 231/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ČEZ Distribuce, a.s. - Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-

4005942 pro akci: TP Trnovany - Keramo, RVN, kVN. Cena břemene je stanovena ve 

výši Kč 13 863,- bez DPH. 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

  

25. Severočeská vodárenská společnost a.s. – Kupní smlouva CES 1414/2022/IRKA, číslo 

stavby: TP031034 pro stavbu: „Proboštov, Panský les – kanalizace p.p.č. 399/1“ 

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

 

Usnesení 232/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr prodeje stavby: „Proboštov, Panský les - kanalizace p.p.č. 399/1“ za cenu Kč 

56 788,- bez DPH. 

 

26. Severočeská vodárenská společnost a.s. – Kupní smlouva CEZ 1702/2022/IVBA pro 

stavbu: „Proboštov, Krátká – kanalizace“ 

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

 

Usnesení 233/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Severočeská vodárenská společnost a.s. - Kupní smlouvu CEZ 1702/2022/IVBA pro 

stavbu: „Proboštov, Krátká - kanalizace“ ve výši 42 630,- bez DPH 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 

 

 



27. Severočeská vodárenská společnost a.s. – Smlouva o peněžitém příplatku mimo 

základní kapitál CEZ 1702/2022/IVBA 

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

 

Usnesení 234/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Severočeská vodárenská společnost a.s. - Smlouvu o peněžitém příplatku mimo 

základní kapitál CEZ 1702/2022/IVBA ve výši 41 630,- bez DPH 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

28. Severočeská vodárenská společnost a.s. – Dohoda o započtení pohledávky CEZ 

1702/2022/IVBA 

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

 

Usnesení 235/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Severočeská vodárenská společnost a.s. - Dohodu o započtení pohledávky                     

CEZ 1702/2022/IVBA 

pověřuje 

starostku obce k podpisu dohody. 

 

29. Statutární město Teplice – kupní smlouva k věcem nemovitým (pozemek p.č. 1287/5 

o výměře 4179 m2 k.ú. Proboštov u Teplic) za cenu Kč 767 260,- 

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

 

Usnesení 236/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Statutární město Teplice - kupní smlouvu k věcem nemovitým (pozemek p.č. 1287/5 

o výměře 4179 m
2
 k.ú. Proboštov u Teplic) za cenu Kč 767 260,- s DPH + náklady 

1 500,- za znalecký posudek a 2 000,- za vklad do KN 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

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

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

 

Usnesení 237/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

revokuje 

            usnesení 192/022. 

 

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

 

Usnesení 238/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

ceny nájmu z výše Kč 8,-/1 m
2
 na Kč 1,-/1 m

2
 dle platného ceníku obce 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 



31. Směnná smlouva - pozemky 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 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 239/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Směnnou smlouvu mezi obcí Proboštov a panem CC - pozemky p.č. 1331/19 

o výměře 76 m
2
 (majitel obec Proboštov) a 97/3 o výměře 5 m

2
 (odděleno z pozemku 

p.č. 97/1), p.č. 351/4 o výměře 31 m
2
 (odděleno z pozemku p.č. 351), vše k.ú. 

Proboštov u Teplic. Pan CC smění s obcí tedy pozemky 97/3 (5 m
2
) a 351/4 (31 m

2
) za 

obecní 1331/19 o výměře 76 m
2
, vše po 150,- Kč/1 m

2
, takže pan CC obci doplatí 

6 000,- Kč. 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

32. Kupní smlouva pro pozemek p.č. 1252/2 o výměře 291 m2 k.ú. Proboštov u Teplic 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro, 0 proti, 2 zdržel  

 

Usnesení 240/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu pro pozemek p.č. 1252/2 o výměře 291 m
2
 k.ú. Proboštov u Teplic za 

cenu Kč 305 550,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

Doplnění programu: 

 

33. Ústecký kraj – MAS Cínovecko, o.p.s. – Smlouva o poskytnutí neinvestiční podpory 

projektu: „Rozsvícení vánočního stromu 2022“ ve výši Kč 20 000,- 

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

 

Usnesení 241/022:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Ústecký kraj - MAS Cínovecko, o.p.s. - Smlouva o poskytnutí neinvestiční podpory 

projektu: „Rozsvícení vánočního stromu 2022“ ve výši Kč 20 000,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

34. Různé 

- Informace starostky a místostarosty obce a zodpovězení dotazů z minulého 

zasedání 

 

35. Závěr 

 

 

 


