
Zápis a usnesení 

2. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov  
 

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

svolané na pondělí 27. 2. 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. Rozpočtové opatření číslo 1/2023 

 

7. 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 

 

8. Strategický plán rozvoje obce Proboštov - aktualizace 

 

9. Revokace usnesení číslo 7/023 

 

10. Kupní smlouva pro pozemek p.č. 277/4 k.ú. Proboštov u Teplic (odděleno z pozemku 

p.č. 277 k.ú. Proboštov u Teplic) 

 

11. Kupní smlouva pro pozemek p.č. 690/19 (odděleno z p.č. 690/1) k.ú. Přítkov o 

výměře 178 m2 

 

12. Severočeská vodárenská společnost, a.s. – smluvní dokumentace pro prodej 

vodohospodářského majetku „Proboštov, Geoindustrie, kanalizace na p.p.č. 1265/1“ 

o délce 396,23 m za cenu Kč 1 088 810,- bez DPH 

 

13. 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 

 



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

dohoda o umístění stavby číslo: IP-12-4014538 – TP-Proboštov, ppč. 730/1 – nové 

OM 

 

15. KZ systém s.r.o. – Servisní smlouva číslo: SS-2022-097 pro kamerový systém OKDS 

 

16. RONICA, s.r.o. – Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2008187 

 

17. Společenství vlastníků U Vodárny 4, Proboštov – žádost o koupi části pozemku p.č. 

1208/1 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

18. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 731/17 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 2,132 m2 

 

19. Žádost o koupi části pozemku p.č. 868/16 k.ú. Přítkov 

 

20. Základní škola Proboštov – žádost o schválení návrhu střednědobého výhledu 

rozpočtu na rok 2024 a 2025 

 

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

hospodaření za rok 2022 

 

22. Český svaz včelařů z.s. – žádost o poskytnutí dotace na činnost ve výši Kč 3 000,- 

 

23. POHODA, Sdružení pro podporu zdravotně postižených dětí, z.s. – žádost o 

příspěvek ve výši Kč 2 500,- na zajištění rozvozu postižených dětí s trvalým pobytem 

v obci Proboštov 

 

24. Zdravotní klaun, o.p.s. – žádost o schválení finančního daru 

 

25. Pověření k podání žádosti o dotaci pro projekt: „Demolice objektů Sobědružská č.p. 

2, Proboštov 417 12, p.č. 670, k.ú. Proboštov u Teplic“ 

 

26. Různé  

 

27. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 

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

 

Usnesení 25/023:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

 návrh programu 2. 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 26/023:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

do návrhové komise: zastupitele pana Ing. Václava Betku a pana Václava Poláka. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 27/023:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ověřovatele zápisu zastupitele pana Ing. Tomáše Minaříka a pana Stanislava Jordána. 

 

5. Kontrola usnesení 

 

6. Rozpočtové opatření číslo 1/2023 

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

 

Usnesení 28/023:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

rozpočtové opatření číslo 1/2023. 

 

7. 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 

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

 

Usnesení 29/023:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

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. 

 

8. Strategický plán rozvoje obce Proboštov – aktualizace 

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

 

Usnesení 30/023:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Strategický plán rozvoje obce Proboštov - aktualizace 2023. 



9. Revokace usnesení číslo 7/023 

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

 

Usnesení 31/023:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

revokuje 

usnesení číslo 7/023. 

 

10. Kupní smlouva pro pozemek p.č. 277/4 k.ú. Proboštov u Teplic (odděleno z pozemku 

p.č. 277 k.ú. Proboštov u Teplic) 

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

 

Usnesení 32/023:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu pro pozemek p.č. 277/4 k.ú. Proboštov u Teplic (odděleno z pozemku 

p.č. 277 k.ú. Proboštov u Teplic) o výměře 25 m
2
 za cenu Kč 26 250,-. Kupující dále 

hradí náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy a kolkovné ve výši Kč 4 000,- 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

11. Kupní smlouva pro pozemek p.č. 690/19 (odděleno z p.č. 690/1) k.ú. Přítkov 

o výměře 178 m2 

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

 

Usnesení 33/023:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu pro pozemek p.č. 690/19 (odděleno GP z pozemku p.č. 690/1) k.ú. 

Přítkov o výměře 178 m
2
 za cenu Kč 186 900,-. Kupující dále hradí náklady spojené 

s vyhotovením kupní smlouvy a kolkovné ve výši Kč 4 000,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

12. Severočeská vodárenská společnost, a.s. – smluvní dokumentace pro prodej 

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 8 pro, 0 proti, 1 zdržel  

 

Usnesení 34/023:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

prodej stavby „Proboštov, Geoindustrie, kanalizace na p.p.č. 1265/1“ společně 

s předloženou smluvní dokumentací, která obsahuje Kupní smlouvu, Smlouvu 

o peněžitém příplatku mimo základní kapitál, a to včetně dohody o započtení 

pohledávek  

pověřuje 

 starostku obce k podpisu těchto smluv a dohody. 

 

 

 

 

 



13. 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 35/023:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

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

- nové OM 

pověřuje 

 starostku obce podpisu smlouvy. 

 

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

a dohoda o umístění stavby číslo: IP-12-4014538 – TP-Proboštov, ppč. 730/1 – nové 

OM 

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

 

Usnesení 36/023:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr společnosti ČEZ Distribuce, a.s. umístit stavbu číslo IP-12-4014538 - TP-

Proboštov, ppč. 730/1 - nové OM. 

 

15. KZ systém s.r.o. – Servisní smlouva číslo: SS-2022-097 pro kamerový systém OKDS 

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

 

Usnesení 37/023:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

KZ systém s.r.o. - Servisní smlouvu číslo: SS-2022-097 pro kamerový systém OKDS 

pověřuje 

 starostku obce podpisu smlouvy. 

 

16. RONICA, s.r.o. – Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2008187 

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

 

Usnesení 38/023:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

RONICA, s.r.o. - Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2008187 

pověřuje 

 starostku obce podpisu dodatku č. 2 smlouvy. 

 

17. Společenství vlastníků U Vodárny 4, Proboštov – žádost o koupi části pozemku p.č. 

1208/1 k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 39/023:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Společenství vlastníků U Vodárny 4, Proboštov - žádost o koupi části pozemku p.č. 

1208/121 k.ú. Proboštov u Teplic. 

 



18. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 731/17 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 2 132 m2 

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

 

Usnesení 40/023:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Žádost o odkoupení pozemku p.č. 731/17 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 2 132 m
2
. 

 

19. Žádost o koupi části pozemku p.č. 868/16 k.ú. Přítkov 

Na vědomí 

 

20. Základní škola Proboštov – žádost o schválení návrhu střednědobého výhledu 

rozpočtu na rok 2024 a 2025 

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

 

Usnesení 41/023:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Základní škola Proboštov - střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024 a 2025. 

 

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

hospodaření za rok 2022 

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

 

Usnesení 42/023:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Mateřská škola Pastelka Proboštov - návrh na rozdělení kladného výsledku 

hospodaření za rok 2022 a žádá o vrácení finančních prostředků ve výši Kč 

90 989,09,- na účet obce Proboštov. 

 

22. Český svaz včelařů z.s. – žádost o poskytnutí dotace na činnost ve výši Kč 3 000,- 

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

 

Usnesení 43/023:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Český svaz včelařů z.s. - finanční příspěvek ve výši Kč 3 000,-. 

 

23. POHODA, Sdružení pro podporu zdravotně postižených dětí, z.s. – žádost 

o příspěvek ve výši Kč 2 500,- na zajištění rozvozu postižených dětí s trvalým 

pobytem v obci Proboštov 

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

 

Usnesení 44/023:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

POHODA, Sdružení pro podporu zdravotně postižených dětí, z.s. - finanční příspěvek 

ve výši Kč 2 500,- na zajištění rozvozu postižených dětí s trvalým pobytem v obci 

Proboštov. 

 

 

 

 

 



24. Zdravotní klaun, o.p.s. – žádost o schválení finančního daru 

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

 

Usnesení 45/023:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Zdravotní klaun, o.p.s. - darovací smlouvu na částku Kč 5 000,- 

pověřuje 

 starostku obce podpisu smlouvy. 

 

25. Pověření k podání žádosti o dotaci pro projekt: „Demolice objektů Sobědružská č.p. 

2, Proboštov 417 12, p.č. 670, k.ú. Proboštov u Teplic“ 

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

 

Usnesení 46/023:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

podání žádosti o dotaci do programu MMR ČR DT1 Demolice budov v sociálně 

vyloučených lokalitách na území Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského 

kraje číslo výzvy 1/2023/117D081  na projekt s názvem: Demolice objektů 

Sobědružská č.p.2, Proboštov 417 12 Proboštov, p.č. 670, k.ú. Proboštov u Teplic“. 

 

Doplnění programu: 

 

26. Schválení projektu následného využití revitalizovaného území po demolici objektu 

Sobědružská č.p.2 v Proboštově 

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

 

Usnesení 47/023:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

projekt následného využití revitalizovaného území po demolici objektu Sobědružská 

č.p. 2 v Proboštově. 

 

27. Schválení vypsání výběrového řízení pro zakázku "Rekonstrukce MŠ Proboštov" 

(žádost o dotaci v rámci 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 48/023:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

vypsání výběrového řízení pro zakázku „Rekonstrukce MŠ Proboštov“ (žádost 

o dotaci v rámci 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). Výběrové řízení je vázáno na získání 

dotačních prostředků. 

 

 

 



28. Různé 

- Informace starostky a místostarosty obce a zodpovězení dotazů z minulého 

zasedání 

 

29. Závěr 

 


