
Zápis a usnesení 

1. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov  
 

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

svolané na pondělí 30. 1. 2023 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. Základní škola Proboštov – žádost o souhlas s podáním Žádosti o příspěvek a 

zpracování uchazeče o zaměstnání, kterému krajská pobočka Úřadu práce věnuje 

zvýšenou péči a s tím související navýšení finančních prostředků 

 

7. Strategický plán rozvoje obce Proboštov - aktualizace 

 

8. Seznam pro prodej majetku obce Proboštov 

 

9. Revokace usnesení 198/022 a 251/022 (prodej části pozemku p.č. 277 k.ú. Proboštov u 

Teplic) 

 

10. Schválení záměru prodeje části pozemku p.č. 277 k.ú. Proboštov u Teplic – pozemek 

p.č. 277/4 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 25 m2 

 

11. Schválení záměre prodeje pozemku p.č. 1331/18 o výměře 12 m2 v k.ú. Proboštov u 

Teplic 

 

12. Výběrové řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem: 

„MultiGolfové hřiště Proboštov – Británka“ 

 

13. Česká pošta, s.p. – Smlouva o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. číslo 2022/08226 

 

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

osob – Dodatek č. 7 

 

15. Direct pojišťovna, a.s. – Pojistná smlouva o škodovém pojištění motorových vozidel 

číslo 269004125880 



16. Záměr prodeje stavby – vodohospodářského majetku „Proboštov, Geoindustrie, 

kanalizace na p.p.č. 1265/1“ o délce 396,23 m za cenu Kč 1 088 810,- bez DPH 

 

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

dohoda o umístění stavby číslo: IP-12-4013954 – TP-Proboštov, Přítkov, ppč. 577/34 

– nové OM 

 

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

dohoda o umístění stavby č. IV-12-4019778/VB/01, název stavby: TP, Dubí, 

Drahůnky-nová lokalita 20 OM 

 

19. Severočeská vodárenská společnost a.s. – Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě pro stavbu: TP 031 039 – Proboštov, Panský les p.p.č. 399/1 – vodovod a 

kanalizace pro 6 RD 

 

20. Roots network, z.s. – Smlouva o zajištění kulturního pořadu (Koncert v barvách 

SeMaForu – Slavnosti obce) 

 

21. Podkrušnohorské domy sociálních služeb – žádost o poskytnutí dotace  

 

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

 

23. Pověření k podání žádostí o dotace v rámci dotační výzvy Státního fondu životního 

prostředí, Výzva RES+ č. 3/2022 - Komunální FVE pro malé obce (fotovoltaické 

systémy pro objekty Radnice, základní a mateřské školy) 

 

24. Pověření k podání žádosti o dotaci do programu Ústeckého kraje – Program obnovy 

venkova Ústeckého kraje 2023, Podpora 1) Obnova a rozvoj venkovské zástavby pro 

projekt: „Revitalizace sálu Sokolovny Proboštov“ 

 

25. Pověření k podání žádosti o dotaci v rámci Programu 2023 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 integrovaného záchranného 

systému dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje (dále 

jen „Program“) pro projekt: „KB hráz rybník“ 

 

26. Výroční zpráva za rok 2022 

 

27. Návrh úprav kupní smlouvy pro pozemek p.č. 1252/2 v k.ú. Proboštov u Teplic  

 

28. Zpráva o činnosti Obecní policie Proboštov za rok 2022 (na vědomí) 

 

29. Zpráva o činnosti hasičského sboru obcí Proboštov a Novosedlice za rok 2022 (na 

vědomí) 

 

30. Různé  

 

31. Závěr 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 
 

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

 

Usnesení 1/023:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

 návrh programu 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce včetně jeho doplnění. 

 

2. Vypořádání námitek proti předchozímu zápisu 

 

3. Volba návrhové komise 

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

 

Usnesení 2/023:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 3/023:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ověřovatele zápisu zastupitele paní Blanku Gaislerovou a Ing. Václava Betku. 

 

5. Kontrola usnesení 

 

6. Základní škola Proboštov – žádost o souhlas s podáním Žádosti o příspěvek 

a zpracování uchazeče o zaměstnání, kterému krajská pobočka Úřadu práce věnuje 

zvýšenou péči a s tím související navýšení finančních prostředků 

Odloženo 

 

7. Strategický plán rozvoje obce Proboštov – aktualizace 

Odloženo 

 

8. Seznam pro prodej majetku obce Proboštov 

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

 

Usnesení 4/023:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Seznam pro prodej majetku obce Proboštov dle přílohy. 

 

9. Revokace usnesení 198/022 a 251/022 (prodej části pozemku p.č. 277 k.ú. Proboštov 

u Teplic) 

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

 

Usnesení 5/023:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

revokuje 

usnesení číslo 198/022 a 251/022. 

 



10. Schválení záměru prodeje části pozemku p.č. 277 k.ú. Proboštov u Teplic – pozemek 

p.č. 277/4 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 25 m2 

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

 

Usnesení 6/023:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr prodeje části pozemku p.č. 277 k.ú. Proboštov u Teplic. Jedná se o pozemek, 

který byl oddělen oddělovacím geometrickým plánem, p.č. 277/4 k.ú. Proboštov 

u Teplic o výměře 25 m
2
. 

 

11. Schválení záměre prodeje pozemku p.č. 1331/18 o výměře 12 m2 v k.ú. Proboštov 

u Teplic 

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

 

Usnesení 7/023:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr prodeje pozemku p.č. 1331/18 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 12 m
2
. 

 

12. Výběrové řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem: 

„MultiGolfové hřiště Proboštov – Británka“ 

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

 

Usnesení 8/023:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

zrušení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky 

s názvem: „MultiGolfové hřiště Proboštov - Británka“. 

 

13. Česká pošta, s.p. – Smlouva o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. číslo 2022/08226 

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

 

Usnesení 9/023:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Česká pošta, s.p. - Smlouvu o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. číslo 2022/08226 

včetně jejích příloh 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy a jejích příloh. 

 

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

osob – Dodatek č. 7 

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

 

Usnesení 10/023:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

osob - Dodatek č. 7 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu dodatku č. 7. 

 

 



15. Direct pojišťovna, a.s. – Pojistná smlouva o škodovém pojištění motorových vozidel 

číslo 269004125880 

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

 

Usnesení 11/023:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Direct pojišťovna, a.s. - Pojistnou smlouvu o škodovém pojištění motorových vozidel 

číslo 269004125880 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

16. Záměr prodeje stavby – vodohospodářského majetku „Proboštov, Geoindustrie, 

kanalizace na p.p.č. 1265/1“ o délce 396,23 m za cenu Kč 1 088 810,- bez DPH 

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

 

Usnesení 12/023:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr prodeje stavby - vodohospodářského majetku „Proboštov, Geoindustrie, 

kanalizace na p.p.č. 1265/1“ o délce 396,23 m za cenu Kč 1 088 810,- bez DPH. 

 

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

a dohoda o umístění stavby číslo: IP-12-4013954 – TP-Proboštov, Přítkov, ppč. 

577/34 – nové OM 

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

 

Usnesení 13/023:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr společnosti ČEZ Distribuce, a.s. umístit stavbu číslo: IP-12-4013954 - TP-

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

 

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

a dohoda o umístění stavby č. IV-12-4019778/VB/01, název stavby: TP, Dubí, 

Drahůnky-nová lokalita 20 OM 

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

 

Usnesení 14/023:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4019778/VB/01, název stavby: TP, Dubí, 

Drahůnky-nová lokalita 20 OM 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 

 

 



19. Severočeská vodárenská společnost a.s. – Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě pro stavbu: TP 031 039 – Proboštov, Panský les p.p.č. 399/1 – vodovod 

a kanalizace pro 6 RD 

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

 

Usnesení 15/023:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Severočeská vodárenská společnost a.s. - Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě pro stavbu: TP 031 039 - Proboštov, Panský les p.p.č. 399/1 - vodovod 

a kanalizace pro 6 RD 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

20. Roots network, z.s. – Smlouva o zajištění kulturního pořadu (Koncert v barvách 

SeMaForu – Slavnosti obce) 

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

 

Usnesení 16/023:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Roots network, z.s. - Smlouvu o zajištění kulturního pořadu (Koncert v barvách 

SeMaForu - Slavnosti obce) v ceně Kč 32 000,- jakožto cena konečná 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

21. Podkrušnohorské domy sociálních služeb – žádost o poskytnutí dotace 

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

 

Usnesení 17/023:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

finanční příspěvek ve výši Kč 6 000,- Podkrušnohorským domům sociálních služeb. 

 

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

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

 

Usnesení 18/023:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23. Pověření k podání žádostí o dotace v rámci dotační výzvy Státního fondu životního 

prostředí, Výzva RES+ č. 3/2022 - Komunální FVE pro malé obce (fotovoltaické 

systémy pro objekty Radnice, základní a mateřské školy) 

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

 

Usnesení 19/023:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje 

vedení obce k podání žádostí o dotace v rámci dotační výzvy Státního fondu životního 

prostředí, Výzva RES+ č. 3/2022 - Komunální FVE pro malé obce pro projekty: 

1) Mateřská škola, Krátká 520, Proboštov 

2) Základní škola, Kpt. Jaroše 130/32, 417 12 Proboštov 

3) Základní škola, Krátká 481/2, Proboštov 

4) Základní škola, Meziškolská 145/32, 417 12 Proboštov I. 

5) Základní škola, Meziškolská 145/32, 417 12 Proboštov II. 

6) Obecní úřad, náměstí Svobody 700, Proboštov 

Žádost o dotace bude podána až po zodpovězení doplňujících otázek souvisejících 

s návratností investice a energetické úspory. 

 

24. Pověření k podání žádosti o dotaci do programu Ústeckého kraje – Program obnovy 

venkova Ústeckého kraje 2023, Podpora 1) Obnova a rozvoj venkovské zástavby pro 

projekt: „Revitalizace sálu Sokolovny Proboštov“ 

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

 

Usnesení 20/023:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje 

vedení obce k podání žádosti o dotaci do programu Ústeckého kraje - Program obnovy 

venkova Ústeckého kraje 2023, Podpora 1) Obnova a rozvoj venkovské zástavby pro 

projekt: „Revitalizace sálu Sokolovny Proboštov“. 

 

25. Pověření k podání žádosti o dotaci v rámci Programu 2023 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 integrovaného záchranného 

systému dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje (dále 

jen „Program“) pro projekt: „KB hráz rybník“ 

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

 

Usnesení 21/023:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

podání žádosti o dotaci v rámci Programu 2023 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 integrovaného záchranného systému dle zákona 

č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje (dále jen „Program“) pro 

projekt: „KB hráz rybník“ a spolufinancování projektu v minimální výši 10% 

z poskytnuté dotace projektu. 

 

 



26. Výroční zpráva za rok 2022 

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

 

Usnesení 22/023:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Výroční zprávu za rok 2022. 

 

27. Návrh úprav kupní smlouvy pro pozemek p.č. 1252/2 v k.ú. Proboštov u Teplic  

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

 

Usnesení 23/023:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

návrh úpravy kupní smlouvy pro pozemek p.č. 1252/2 v k.ú. Proboštov u Teplic 

předložený panem AA. 

 

28. Zpráva o činnosti Obecní policie Proboštov za rok 2022 (na vědomí) 

Na vědomí 

 

29. Zpráva o činnosti hasičského sboru obcí Proboštov a Novosedlice za rok 2022 (na 

vědomí) 

Na vědomí 

 

Doplnění programu: 

 

30. Schválení podání žádosti o dotaci k projektu: "Rekonstrukce MŠ Proboštov" do 

programu Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a občanského vybavení, 

podprogramu 298D2320 Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny 

regionálního školství v působnosti obcí, do výzvy VPS-232-1-2023 vyhlášené 

Ministerstvem financí 

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

 

Usnesení 24/023:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje 

vedení obce k podání žádosti o dotaci k projektu: "Rekonstrukce MŠ Proboštov" do 

programu Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a občanského vybavení, 

podprogramu 298D2320 Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny 

regionálního školství v působnosti obcí, do výzvy VPS-232-1-2023 vyhlášené 

Ministerstvem financí. 

 

31. Různé 

- Informace starostky a místostarosty obce a zodpovězení dotazů z minulého 

zasedání 

 

32. Závěr 

 

 


