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ÚVOD 

Obec Proboštov (dále jen obec) je územní samosprávní jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a dle § 4 zákona vystupuje v právních vztazích 

svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Posláním obce je zajištění 

veřejné správy na svém území za podmínek stanovených zákony a předpisy. 

 

Strategický plán rozvoje je potřebný dokument nejen pro zastupitelstvo obce, ale dále pro 

každého občana, který chce znát záměry samosprávy. Strategický plán je nutnou podmínkou 

pro zpracování žádostí o krajské, národní a evropské dotace. Dodržování priorit a realizace 

plánu rozvoje obce umožní lépe využívat finanční prostředky obce pro její rozvoj a zvyšování 

kvality života a jejich občanů. 

 

Strategický plán rozvoje obce Proboštov je základním dokumentem a vizí samosprávy pro 

řízení rozvoje obce v letech 2015 – 2018 a navazuje na Strategický plán rozvoje obce 

Proboštov pro období 2011 - 2014. Na základě zkušeností zastupitelů, členů výborů a komisí, 

aktivit a požadavků občanů pojmenovává cíle a navrhuje konkrétní projekty. Součástí 

strategického plánu je i ekonomická část. 

 

 
Pozn.: Kaple Sv. Antonína 
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ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA A STRUKTURA OBCE PROBOŠTOV 

Historie vlastní obce 

V údolí pod Krušnými horami, v těsném sousedství Teplic, leží obec Proboštov, jejíž nedílnou 

součástí je také osada Přítkov. První stopy po pobytu lidí v tomto regionu pocházely z období 

přechodu pozdní doby kamenné k době bronzové v letech 2200 až 1900 před naším 

letopočtem. Nejstarší zmínka o obci jako takové pak pochází z roku 1156 v listině, kterou 

královně Judita, druhá manželka knížete Vladislava II. věnovala Proboštov benediktinskému 

klášteru v Teplicích. 

Obec Proboštov, kterou mnozí pokládají za součást Teplic, vznikla již ve středověku. 

Proboštov byl velmi malou obcí, v roce 1585 tu žilo jen devět rodin, a to především 

německých. Po třicetileté válce se stal Proboštov již zcela německým. 

V osmnáctém století zde byly pouhé dvě desítky domů, což byl na dlouhou dobu taky počet 

konečný. Obec se jen velmi pomalu rozrůstala a v polovině devatenáctého století měla jen 

necelé dvě stovky obyvatel. Pro Proboštov byl velmi důležitý rok 1850, kdy se stal 

samostatnou obcí. Tuto svou samostatnost však za dvacet let opět ztratil a stal se součástí 

Novosedlic.  

V roce 1884 byla v Proboštově zřízena železniční zastávka, což vydatnou měrou přispělo k 

rozvoji obce.  Na začátku dvacátého století měla obec již skoro 2 000 obyvatel, z nichž 

většina byli Němci. Počet obyvatel dále stoupal, ale Čechů zde stále byla menšina. 

Druhá světová válka donutila mnohé české obyvatele Proboštova opustit jejich domovy, a tak 

ještě před příchodem Němců se odtud vystěhovala prakticky polovina českých obyvatel.  

Poté, co byla naše republika osvobozena, vznikl v obci místní národní výbor. Obyvatelé obce, 

kteří měli německou národnost, byli odsunuti a do obce se přistěhovali čeští obyvatelé. Nastal 

poválečný rozvoj obce. V červnu roku 1947 se obec stala sloučením obcí tzv. velkých Teplic 

– Teplice VI. Návrat územní samosprávy do obce byl obnoven v roce 1954 a byl zajišťován 

MNV v Proboštově. V roce 1960 byl k Proboštovu připojen Přítkov. 

Současný Proboštov, s nímž je správně spojen i Přítkov, má rozlohu cca 400 ha a počet 

obyvatel se pohybuje okolo 2 600. Proboštov patří mezi několik málo obcí, které si nechaly 

zpracovat územní plán, potřebný k svému rozvoji.  

Územní plán obce Proboštov byl zpracován a schválen v období platnosti zákona č. 50/1976 

Sb., o územním plánování a stavebního řádu (Stavební zákon) v rozsahu vyhlášky č. 135/2001 

Sb., o územně plánovací dokumentaci a územně plánovacích podkladech. Platí pro území 

obce Proboštov, které tvoří katastrální území obce Proboštov a Přítkov v okrese Teplice 

v Ústeckém kraji. Uplatňování územního plánu obce při rozhodování v jeho území započalo 

nabytím účinnosti Obecně závazné vyhlášky č. 04/2004 o závazné části územního plánu obce 

Proboštov k 7. 12. 2004.  

Obec Proboštov spadá do územně statistické jednotky NUTS II Severozápad, Ústecký kraj. 
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Základní profil obce 

 Obec leží v údolí pod Krušnými horami 

 Blízkost okresního města Teplice 

 Od roku 1954 je samostatnou obcí 

 Proboštov se skládá ze dvou částí Proboštov a Přítkov 

 Rozloha katastrálního území obce cca 400 ha 

 Vodní plochy – Proboštovský rybník, Jaroslav, Vápenka 

 Protékající potoky – Modlanský, Račí, Přítkovský a Horská Bystřice na hranici 

katastrálního území sousední obce Novosedlice 

 Členství obce ve Svazu měst a obcí ČR, Místní akční skupina Cínovecko, Mikroregion 

Cínovec 

 Na obecním úřadě je k dispozici služba „Czechpoint“ a je zde možné pořídit tyto listiny: 

Výpis z obchodního rejstříku, výpis ze Živnostenského rejstříku, výpis z Katastru 

nemovitostí, výpis z Rejstříku trestů aj. 

 Příslušnost k matričnímu úřadu Teplice 

 Příslušnost k pověřenému úřadu s rozšířenou působností Teplice 

 Příslušnost k stavebnímu úřadu - Proboštov 

 Obec v roce 2016 zaznamená 860 let od první písemné zmínky o obci   

 Obec není zadlužena a hospodaření je dlouhodobě vyrovnané 

 Autobusové spojení s okresním městem a krajským městem je zajišťována příměstskou 

dopravou Ústeckého kraje 

 Vlakové spojení ze stanice Proboštov – směr Chomutov 

 Vlakové spojení ze stanice Proboštov – směr Ústí nad Labem 

 Vlakové spojení horní dráha Děčín – Oldřichov / Kozí dráha/ 
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Demografické údaje 

Výsledky demografického průzkumu stavu obyvatelstva v obci zjišťované k  31. 12. 2014: 

Věkový přehled obyvatelstva obce Aktuální počet v % 

Počet obyvatelstva celkem 2 630 100 

Z toho:  

do 18ti let 465 17,7 

do 60ti let 1 565 59,5 

nad 60 let 600 22,8 

 

Správa obce 

Adresa: Obecní úřad má sídlo na nám. Svobody 700, 417 12 Proboštov 

Telefon: 417 560 500, 417 560 035 

Fax: 417 560 035 

e-mail: sekretariat@ouprobostov.cz, podatelna@ouprobostov.cz 

Webové stránky: www.ouprobostov.cz 

Datová schránka: ks6bymm 

IČ: 00266566 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Teplice, č.ú.: 3224-501/0100 

 

 
Pozn.: Radnice (Obecní úřad v Proboštově) 

mailto:sekretariat@ouprobostov.cz
http://www.ouprobostov.cz/
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Na obecním úřadě je zaměstnáno celkem 8 administrativních pracovníků, 2 strážníci obecní 

policie a 2 technickohospodářští pracovníci. Součástí obecního úřadu je i stavební úřad, který 

má svého vedoucího a dva referenty (1 referent na plný úvazek a druhý referent na ½ úvazku 

pro SÚ, ½ úvazku pro Obecní úřad – investiční refernt). Při obci působí Jednotka sboru 

dobrovolných hasičů. 

Organizační struktura obecního úřadu:  

 

Kontaktní údaje: 

Sekretariát 
417 560 500 

fax: 417 560 035 
e-mail: sekretariat@ouprobostov.cz 

Podatelna 417 532 791 e-mail: podatelna@ouprobostov.cz 

Stavební úřad 
417 532 787 

417 532 788  

Obecní policie 

417 532 789 

720 201 187 

725 062 699 

e-mail: obecni.policie@ouprobostov.cz 

STAROSTKA 

STAVEBNÍ ÚŘAD 

VEDOUCÍ 
STAVEBNÍHO 

ÚŘADU 

REFERENT 
STAVEBNÍHO 

ÚŘADU 

REFERENT 
STAVEBNÍHO 

ÚŘADU 

ÚSEK DOTACÍ 

SPRÁVCE DOTACÍ 

EKONOMICKÝ ÚSEK 

EKONOMKA 

FINANČNÍ ÚČETNÍ 

ÚSEK VNITŘNÍCH 
VĚCÍ 

ODBORNÝ 
REFERENT 

MZDOVÁ ÚČETNÍ 

KNIHOVNICE 

KRONIKÁŘKA 

TECHNICKÝ ÚSEK 

TECHNICKÝ 
PRACOVNÍK 

VEŘEJNĚ 
PROSPĚŠNÍ 

PRACOVNÍCI 

UKLIZEČKA 

SPRÁVCE 
KULTURNÍHO 

DOMU 

MÍSTOSTAROSTKA 

SEKRETÁŘKA 

mailto:sekretariat@ouprobostov.cz
mailto:podatelna@ouprobostov.cz
mailto:obecni.policie@ouprobostov.cz
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Vrcholným orgánem místní samosprávy obce je obecní zastupitelstvo zvolené občany obce 

v řádných a demokratických volbách. 

Současné zastupitelstvo pro volební období bylo 2014 – 2018 má 9 členů.  

Zastupitelé obce: 

Zdeňka Chládková - starostka obce 

Bc. Jana Čermáková - místostarostka obce 

Alenka Antošová - zastupitelka, předsedkyně Bytové komise 

Ing. Václav Betka - zastupitel, předseda Komise dopravy 

Milan Černík  - zastupitel, předseda Investiční komise 

Ing. Vanda Hadrabová- zastupitelka, předsedkyně Finančního výboru 

Miroslav Kočí  - zastupitel, předseda Komise sportovní a kulturní 

Ing. Martin Opacki - zastupitel 

Ing. Radomír Ráža - zastupitel, předseda Kontrolního výboru 

Kontaktní údaje zastupitelů 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ TELEFON E-MAIL 

Zdeňka Chládková  602 428 493 chladkova@ouprobostov.cz 

Bc. Jana Čermáková  724 171 969 cermakova@ouprobostov.cz 

Ing. Martin Opacki 603 894 671 martin.opacki@svs.cz 

Ing. Radomír Ráža  602 332 715 raza@roka-teplice.cz 

Ing. Vanda Hadrabová 603 808 194 vhadrabova41@gmail.com 

Milan Černík 737 405 590   

Ing. Václav Betka 602 873 299 ing.betka@volny.cz 

Alenka Antošová  417 560 012 alenka.antosova@seznam.cz 

Miroslav Kočí 606 718 471 koci.mirda@seznam.cz 
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VÝBORY A KOMISE PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014 - 2018 

   
VÝBOR PŘEDSEDA ČLENOVÉ 

FINANČNÍ ING. VANDA HADRABOVÁ ING. RADOMÍR RÁŽA, MILAN ČERNÍK 

KONTROLNÍ ING. RADOMÍR RÁŽA 
ING. MARTIN OPACKI, BC. JOSEF 

DJAKOV 

   

KOMISE PŘEDSEDA ČLENOVÉ 

BYTOVÁ KOMISE ALENKA ANTOŠOVÁ 

ŠÁRKA MAJEROVÁ, ĽUBICA 

HÁLKOVÁ, DANA OBRACANÍKOVÁ, 

ALENA VYŠÍNOVÁ 

KRIZOVÝ ŠTÁB BC. JANA ČERMÁKOVÁ 

ING. MARTIN OPACKI, IVO SEIDL, 

JOSEF OBRACANÍK, LUCIE 

KUBÍNKOVÁ 

INVESTIČNÍ KOMISE MILAN ČERNÍK 

ING. MARTIN OPACKI, TOMÁŠ 

PACÁK, JIŘÍ KRONĎÁK, MILOŠ 

HLAVÁČEK, ING. RADOMÍR RÁŽA, 

PETRA HAVLÍNOVÁ, BC. JANA 

ČERMÁKOVÁ, BC. JITKA KRÁLOVÁ, 

ING. MIROSLAV MIKESKA 

POVODŇOVÁ KOMISE ZDEŇKA CHLÁDKOVÁ 

IVO SEIDL, FRANTIŠEK FIŠER, 

STANISLAV JORDÁN, ANNA 

HNÍZDILOVÁ 

PŘESTUPKOVÁ KOMISE BC. JANA KRTKOVÁ 

LUCIE KUBÍNKOVÁ, STANISLAV 

JORDÁN, ING. VÁCLAV BETKA, BC. 

JOSEF DJAKOV 

SBOR PRO OBČANSKÉ 

ZÁLEŽITOSTI 
JITKA LEFLEROVÁ 

HANA ŠTAJNCOVÁ, JAROSLAVA 

BALEŠOVÁ, ZDISLAVA SMÍTKOVÁ, 

ANNA DĚKANOVÁ, ZDEŇKA 

CHLÁDKOVÁ 

KOMISE DOPRAVY ING. VÁCLAV BETKA 

MILAN ČERNÍK, ING. MARTIN 

OPACKI, ING. MIROSLAV MIKESKA, 

BC. JANA ČERMÁKOVÁ, BC. JITKA 

KRÁLOVÁ, BC. JOSEF DJAKOV, 

MUDR. TOMÁŠ JEŠINA, BC. JIŘÍ 

HODAČ, PAVEL BEDNÁŘ, VLASTIMIL 

KORDÍK, STANISLAV JORDÁN 

ŠKOLSKÁ A KULTURNÍ 

KOMISE 

MGR. PAVLÍNA 

LANGEROVÁ 

MGR. JIŘÍ PŘIBYL, JITKA 

LEFLEROVÁ, MGR. JIŘINA 

KLAŠKOVÁ, IVA KOHOUTKOVÁ, 

ZDEŇKA CHLÁDKOVÁ 

SPORTOVNÍ KOMISE MIROSLAV KOČÍ 

ING. RADOMÍR RÁŽA, VLADIMÍR 

PROKŮPEK, ROMAN BARTŮNĚK, BC. 

ROMANA KREJCÁRKOVÁ, JOSEF 

MOULIS, RAJKO STANIČ 
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Vydané vyhlášky a směrnice: 

Vyhlášky: 

 04/2004 - O závazné části územního plánu obce Proboštov  

 1/2010 - Změna obecně závazné vyhlášky č. 4/1993, o obecní policii  

 2/2010 - Stanovení systému komunitního kompostování a způsob využití zeleného 

kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na územní obce 

 3/2010 - Stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce 

Proboštov a Přítkov  

 4/2010 - O místním poplatku ze psů  

 5/2010 - O místním poplatku ze vstupného  

 6/2010 - O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  

 7/2010 - O místním poplatku za užívání veřejného prostranství  

 1/2012 - O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné 

technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního 

předpisu  

 2/2012 - O ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností  

 3/2012 - Požární řád obce  

 4/2012 - O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

 1/2015 -  Stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů na území obce Proboštov a Přítkov 

 Nařízení číslo 2/2015 o zákazu podomního prodeje 

 

Směrnice:  

 Vyřizování stížností a petic  

 Zajištění výkonu vnitřní kontroly  

 Účtování hospodářské činnosti  

 Vedení účetnictví a oběh účetních dokladů  

 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  

 Řízení dokumentů a záznamů  

 



11 
 

Obec má dvě příspěvkové organizace, a to Základní školu Proboštov a Mateřskou školu 

Pastelka Proboštov. 

Školství 

Základní školu Proboštov navštěvuje v 1. – 9. ročníků více než 190 žáků. O provoz školy se 

stará 24 pracovníků - ředitelka, zástupkyně ředitelky, 12 učitelek a učitelů, 3 vychovatelky, 

školník, hospodářka, 2 uklízečky, 3 pracovnice školní jídelny.  

Základní školu Proboštov tvoří čtyři objekty, které byly v předchozím období 2006 – 

2014 postupně modernizovány: 

 Kpt. Jaroše 130 - budova 2. stupně, ředitelství (rok výstavby 1905). Rekonstrukce a 

zateplení v roce 2014 (spolufinancováno ze Státního fondu životního prostředí) 

 Krátká 481 - budova 1. Stupně (rok výstavby 1962). Modernizace a zateplení v roce 

2013 (z rozpočtu obce Proboštov) 

 Meziškolská 145 - budova školní družiny, odborné učebny, tělocvična (rok výstavby 

1907). Plánována rekonstrukce a zateplení v roce 2015 za finanční spoluúčasti 

Státního fondu životního prostředí. 

 U Parku 114 - budova školní jídelny 

  
Pozn.: hlavní budova Základní školy Proboštov, ulice Kpt. Jaroše 

 

V roce 2012 obec vybudovala z vlastního rozpočtu mezi Základní školou v ulici Krátká a 

Mateřskou školu Pastelka víceúčelové sportoviště. 
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Mateřská škola Pastelka: 

Mateřská škola je čtyřtřídní a sídlí v dvoupavilonové budově spojené chodbou, která je 

zároveň vstupem do samostatného provozního pavilonu s vlastní kuchyní, prádelnou a 

kotelnou.  

Školu navštěvuje cca 112 dětí ve věku od 3 do 7 let. O provoz školy se stará celkem 14 

pracovníků - ředitelka, zástupkyně ředitelky, 7 učitelek, školnice, 2 uklízečky, 3 pracovníci 

školní jídelny. 

Školka byla rekonstruována a zateplena v roce 2010 za finanční spoluúčasti Státního fondu 

životního prostředí. 

   

Sociální služby a zdravotnictví 

V obci je k dispozici praktický lékař pro dospělé, rehabilitační ordinace a lékárna. 

Sociální služby jsou poskytovány občanským sdružením SENIOR Teplice. SENIOR nabízí 

občanům následující služby: 

- Pečovatelskou službu 

- Denní stacionář 

- Týdenní stacionář 

- Odlehčující služby 

- Aktivizační služby 

- Odborné poradenství. 
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Obchody a služby 

Z hlediska občanské vybavenosti je obec relativně soběstačná. V obci je zajištěn nákup 

základních potravin, ordinace praktického a zubního lékaře, veterinář, pošta, základní a 

mateřská škola, několik restaurací, zámečnictví, drogerie, papírnictví, pneuservis, opravna 

aut, truhlářství, tiskárna, kadeřnictví, masáže, knihovna, sportoviště, Obchodní služby jsou 

dále realizovány v blízkých supermarketech, jako jsou např.: Kaufland, PennyMarket, Lidl, 

Albert aj. 

S výstavbou nových rodinných domů v lokalitě Přítkov je počítáno i s výstavbou nové 

občanské vybavenosti. 

Podnikatelská činnost  

Počet firem: 118 

Počet živnostníků: 524 

Míra nezaměstnanosti činí 11,45% (údaje ČSÚ z roku 2011) 

 
Míra registrov. nezaměstnanosti - dosažitelní 

Celkem 11,45 % 

Muži 10,51 % 

Ženy 12,64 % 

 

Sport 

Ze sportovních možností lákají nejen vodní plochy a rozsáhlé lesy a lesopark, ale rovněž 

proboštovská Sokolovna se sportovním areálem.  

Tělovýchovná jednota Proboštov: 

 oddíl kopané (www.tjprobostov.cz) 

 tenisový oddíl (tenisové kurty) 

 oddíl badmintonu 

 Základní rekreační a tělesná výchova (ZRTV)  

Hokejový oddíl Proboštov 

Sálová kopaná Proboštov 

Hokejbal Proboštov 

FK JUDO Proboštov 

http://www.tjprobostov.cz/
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V prostorách sportovního areálu: 

 plážový volejbal 

 stolní tenis 

V objektu tělocvičny: 

 badminton 

 sálová kopaná 

 aerobik 

 fitnesscentrum 

Obec má několik dětských hřišť a možnost volného sportování v areálu“Pohodlíčko“ a v 

lesoparku. Je připravený projekt k realizaci „Sáňkovací kopec“ rekreační využití volného 

času. 

Kultura a volný čas 

V obci Proboštov se každoročně pořádají nejrůznější kulturní a společenské akce, které 

podporují soužití místního obyvatelstva.  

Využíván je Kulturní dům v Dělnické ulici, kde se pořádají kurzy tanečních. Scházejí se zde 

rovněž občané různých politických stran, zájmová sdružení a svaz invalidů. Český svaz žen 

organizuje každých čtrnáct dní sousedská odpoledne za doprovodu hudební projekce. Prostor 

sálu i předsálí je pronajímán občanům na různé rodinné oslavy jako svatby, zábavy, divadlo 

apod. Pravidelně se v prostorách velkého sálu koná výstava lodních modelářů Nautilus. 

V obci působí několik občanských sdružení – Tělovýchovná jednota Proboštov, Myslivci, 

Český rybářský svaz, modeláři Nautilus. 

Každoročně se pořádají plesy a zábavy v proboštovské Sokolovně. Sál je též využíván k 

pořádání svateb, rodinných oslav a jiných výročí, k výstavám a prodejním akcím. 

Červen patří oslavě Dne dětí. Jednou ročně probíhá pro děti nejen z Proboštova, ale i okolí 

odpoledne plné her a překvapení  pořádané Obecním úřadem Proboštov v lesoparku. 

Vyvrcholením letní sezóny je tradiční Antonínská pouť. Při této dvoudenní akci pořádané 

Obcí Proboštov se mohou pobavit jak děti, tak i dospělí.  

Měsíc září patří Slavnostem obce Proboštov, které se konají u příležitosti výročí vysvěcení 

znaku a praporu obce. Zároveň se loučíme s létem a vítáme podzim. Každým rokem je 

připraven pro návštěvníky bohatý program, hudební produkce, soutěže pro děti, množství 

zábavných atrakcí a na závěr ohňostroj. 

Místní knihovna pořádá besedy, přednášky, výstavy, malování, keramickou dílničku, ruční 

práce aj. 
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Doprava 

Dopravní obslužnost je v obci Proboštov zajištěna prostřednictvím příměstské autobusové 

dopravy a železniční dopravy organizované Ústeckým krajem. 

Proboštov se nachází v blízkosti Teplic a tudíž i v blízkosti silnice I/8, která je součástí 

severojižní evropské silniční magistrály D8. Tuto hlavní silniční tepnu křižuje v Teplicích 

podkrušnohorská silniční magistrála I/13, propojující pánevní okresy Ústeckého kraje. 

Silniční síť je dále tvořena hustou soustavou silnic II. a III. třídy a místních komunikací, které 

v dostatečném měřítku spojují jednotlivá sídla v rámci okresu. Proboštovem prochází v celé 

jeho délce silnice III/25344, dále částí Přítkov pak silnice II/253, obě komunikace jsou ve 

správě Ústeckého kraje.   

Životní prostředí 

Ochrana přírody a životního prostředí se pro nás stává existenční nutností. Není to jen 

záležitost specialistů a odborníků na ŽP, ale stává se věcí celospolečenskou, věcí nás všech. 

Příroda a životní prostředí má na naše zdraví velký vliv a obec toto nepodceňuje.   

Z ekologického hlediska se obec potýká s problémem opětovného znečišťování vzduchu ze 

spalování pevného paliva v topných systémech rodinných domů. Příčinou je trend růstu cen 

za ekologické energie – plyn a elektrická energie. Provoz teplárny zatěžuje obec hlukem a 

někdy i prašností. Totéž se děje v letních měsících v ZNZ při sušení obilí. Střelnice v Přítkově 

překračuje hlukové limity.   

Významným krajinným prvkem je proboštovský lesopark s vodní plochou. 

V obci se třídí odpady: tuhý domovní odpad, bioodpad, jsou zde kontejnery na separovaný 

sběr papíru, skla, plastů a nově elektroodpad a kovový odpad. Dvakrát ročně je svoz 

velkoobjemového odpadu a nebezpečného odpadu. Pracovníci na VPP mají k dispozici 1 

velkoobjemový kontejner, který se po naplnění pravidelně vyváží. 

Komunitní činnost 

Komunitní činnost v obci není dostatečná. Chybí vícegenerační centrum pro všechny věkové 

kategorie. V současné době nahrazuje toto místní knihovna, avšak nemá k tomu vhodné 

prostory. Pro zřízení komunitního zařízení se nabízí Kulturní dům v ulici Dělnická. Obec 

klade velký důraz na péči o děti a mládež a zajištění kvalitní náplně volného času pro tuto 

věkovou skupinu.  
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METODIKA ZPRACOVÁNÍ 

Základem pro zpracování bylo definování stávajícího stavu obce a návaznost na Strategický 

plán rozvoje obce Proboštov 2011- 2014. Na zpracování Strategického plánu rozvoje obce se 

podíleli vedení obce, členové zastupitelstva obce, jednotlivé výbory a komise při 

zastupitelstvu obce Proboštov.  

Ke zpracování nebyla použita dotazníková metoda mezi obyvateli obce, a to z toho důvodu, 

že zájmy obyvatel jsou vymezeny většinou lokálně, generačně nebo zájmově. K širšímu 

pohledu na všestranný rozvoj obce jako celku se jim zákonitě nemůže dostávat erudovanosti a 

zkušenosti s problematikou samospráv alespoň na úrovni zastupitelů nebo členů komisí a 

výborů. 

Cílem nového strategického plánu bylo vyhodnocení a kontrola plnění předchozího 

strategického plánu a zhodnocení současného stavu, závěry a trendy vývoje v posledních 

letech. Následně byly zmapovány příležitosti obce, její ohrožení, slabé a silné stránky (tzv. 

SWOT analýza) a vybrány konkrétní oblasti strategických cílů směřujících k postupné 

realizaci v následujících letech.  

Při tvorbě strategického plánu byly zohledněny veškeré dokumenty obce, zejména pak 

stávající Územní plán obce Proboštov, Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu, Ceník prodeje a pronájmu pozemků a s ním související Pravidla pro prodej 

nemovitého majetku obce Proboštov výběrem nejvyšší nabídky, Pravidla pro pronájem bytů 

v majetku obce Proboštov a volební programy jednotlivých politický stran a sdružení. 

Podle výsledků této analýzy byly voleny takové cíle a záměry, které přispívají k rozvoji obce 

Proboštov. Podle očekávaných výsledků je možné v souhrnu definovat, kam by mělo 

směřovat plnění Strategického plánu rozvoje obce. Obec Proboštov by se měla do budoucna 

rozvíjet jako obec samostatná, kooperující, občansky vybavená, klidná, bezpečná 

s vyváženým rozvojem, ekologicky čistá, s možností sportovních a odpočinkových aktivit, 

podporující aktivity svých občanů a spolkový život a ohleduplně využívající okolní přírodu. 
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SWOT ANALÝZA 

Analýza SWOT, tedy analýza silných a slabých stránek, příležitosti a ohrožení, byla zvolena 

jako vhodná metoda k poznání kritických oblastí obce, které bude potřeba řešit. Velmi 

zajímává je skutečnost, že ve srovnání se SWOT analýzou, která byla zpracována pro volební 

období 2011 – 2014, došlo ke značným změnám. Lze konstatovat, že některá odvětví, která 

byla v minulosti slabou stránkou, jsou dnes zařazeny mezi silné stránky obce a naopak. Z této 

skutečnosti lze usoudit, že obec je opravdu živým uskupením, na něž velmi silně působí 

okolní nástroje – ekonomické, sociální, ale i politické. 

Silné stránky/Strengths: 

 Finance – stabilní rozpočet a možnost financování a dlouhodobého plánování. V minulém 

volební období bylo toto odvětví stránkou slabou. Vlivem pro obce velmi příznivým 

nastavením rozpočtovým určením daní došlo k markantnímu navýšení rozpočtu obce 

v příjmové části v oblasti daní. Vlivem uvedeného se slabá stránka stala během 2letého 

vývoje stránkou silnou. 

 Výhodná poloha obce, stavební pozemky v majetku obce, vyčleněné pozemky pro 

výstavbu bytových domů 

 Blízkost okresního města Teplice s jeho úřady, institucemi, obchody a službami 

 Individuální charakter bydlení 

 Mohutná výstavba v posledních letech (rozvojové lokality Zemská I, II, Na Výsluní 

Přítkov). Výhledy II. Přítkov 

 Příliv nových obyvatel do vzniklých rozvojových území výstavbou rodinných domů 

(2006 – 2014). Po roce 1990 nastalo období velké stavební aktivity. 

 Fungující systém odpadového komunálního hospodářství 

 Množství udržované zeleně a okolní přírody v nezastavitelném území obce 

 Dostačující základní zdravotnická péče včetně dořešení uvolněného místa stomatologa 

 Aktivní samospráva 

 Schopnost využívat nástroje dotační politiky 

 Aktivní přístup zastupitelů 

 Aktivní vedení příspěvkových organizací (ZŠ, MŠ) 

 Aktivní činnost kronikářky obce 

 Aktivní činnost knihovny 

 Aktivní činnost spolků  

 Velké množství sportovního vyžití 

 Dostatečná nabídka kulturních a společenských akcí 

 Lesní pozemky v Přítkově a jejich možný pronájem 

Slabé stránky/Weaknesses: 

 Špatný stav některých místních komunikací 

 Nedokončená projektová příprava 

 Nedostatečná dopravní obslužnost vlivem změn od 1. 1. 2015 

 Nedostatek parkovacích míst 

 Chybějící ubytovací možnosti (hotelového typu) 

 Nedodržování pravidel provozu na pozemních komunikacích 
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 Nedostatečné zapojení nových obyvatel v občanských aktivitách 

 Nedostatek bytových jednotek v poměru k počtu žádostí o bydlení v obecních bytech 

 Nedořešené bydlení seniorů včetně sociální péče 

 Nedokončené investiční akce ve vztahu k životnímu prostředí (odbahnění rybníka, 

sanace, revitalizace a rekonstrukce porostu po důlní činnosti) 

 Dostatečně nevyužívaný Kulturní dům 

 Dořešení vztahu mezi obcí a TJ Proboštov 

 Střelnice Přítkov – dořešení odstranění hlučnosti střelby 

 Nedostatečná občanská vybavenost v lokalitě Přítkov (obchod, lékař, volební místnost 

aj.) 

 Nedostatek pracovních příležitostí 

 

Příležitosti/Opportunities: 

 Dotační politika 

 Atraktivnost lokality díky poloze a blízkým dopravním tahům, příměstská rekreační 

oblast Teplic 

 Vybudování cyklostezek s napojením na procházející cyklotrasy 

 Vybudování bytových domů, domu s pečovatelskou službou. 

 Větší a účinnější propagace obce 

 Programy pro seniory 

 Rozvoj kulturně – společenských aktivit 

 Udržení sportovního zázemí pro volnočasové aktivity a sport, podpora spolků 

 Mírně rostoucí počet obyvatel 

 Pozemky připravené pro výstavbu rodinných a bytových domů – příliv mladých rodin 

(Přítkov). Pozemky určené územním plánem k podnikání. 

 Rozšíření spolupráce s ostatními samosprávami a subjekty 

 Zřízení tříčlenného osadního výboru v Přítkově 

 Zvýšení bezpečnosti a zkvalitnění podmínek pro provoz všech druhů dopravy, zlepšení 

dopravního spojení. 

Ohrožení/Threats: 

 Potenciálně se zvyšující kriminalita, nárůst vandalismu 

 Nárůst administrativy 

 Malý zájem občanů o věci veřejné, zánik občanských sdružení 

 Zdražující se energie (odklon obyvatel od ekologičtějšího vytápění – dopad na ovzduší) 

 Nevyjasněná koncepce státní správy 

 Dořešení trvalého pobytu v obci (noví obyvatelé se nepřihlašují) 

 Nárůst objemu odpadů 

 Nárůst silniční dopravy a zhoršení bezpečnosti provozu 

 Všeobecný růst nezaměstnanosti 

 Možný zánik vlakové dopravy: „Kozí dráha“. 
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STRATEGICKÉ CÍLE 

Prioritami do budoucna jsou občanská vybavenost, trvale udržitelný rozvoj, bezpečnost, zeleň 

a čistota ovzduší, podpora sportovní a volnočasové a odpočinkové aktivity občanů, dokončení 

připravených investičních akcí. 

Obec Proboštov se rozhodla pro postupné řešení svých záměrů s použitím nejen finančních 

zdrojů obce, ale i financí Ústeckého kraje, České republiky zastoupené rozpočty ministerstev 

a Evropské unie, dále pak formou darů a účelových příspěvků, prostředků podnikatelských 

subjektů. 

Specifické cíle: 

1. Zajistit podklady pro aktualizaci územního plánu obce v roce 2020  

2. Zachování vzhledu a charakteru obce, projektová příprava, rozvoj území 

3. Podpora spolupráce a partnerství, podpora činnosti spolků, pracovní příležitosti 

4. Rozvoj infrastruktury v obci včetně odpočinkových zón 

5. Zpracování koncepce dopravy v obci 

6. Podpora podmínek pro podnikání 

7. Zkvalitnění podmínek bydlení v bytových domech v majetku obce 

8. Uspokojení požadavku občanů pro bydlení v obci 

9. Zajištění bydlení a péče o seniory 

10. Snižovaní neinvestičních výdajů ve školství 

11. Zkvalitnění možností sportovního vyžití 

12. Zkvalitnění životního prostředí 

13. Propagace obce, informovanost občanů 

14. Veřejný pořádek a bezpečnost v obci. 
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1. AKTUALIZACE ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Územní plán obce Proboštov byl zpracován a schválen v období platnosti zákona č. 50/1976 

Sb., o územním plánování a stavebního řádu (Stavební zákon) v rozsahu vyhlášky č. 135/2001 

Sb., o územně plánovací dokumentaci a územně plánovacích podkladech. Platí pro území 

obce Proboštov, které tvoří katastrální území obce Proboštov a Přítkov v okrese Teplice 

v Ústeckém kraji. Uplatňování územního plánu obce při rozhodování v jeho území započalo 

nabytím účinnosti Obecně závazné vyhlášky č. 04/2004 o závazné části územního plánu obce 

Proboštov k 7. 12. 2004. Prováděcí vyhláškou k územnímu plánu obce zastupitelstvo obce 

určilo i schválilo postup při jeho uplatňování a rozhodování v jeho území a v dalších řízení, 

týkajících se staveb a činnosti, které mají vliv na využívání území. Současně stanovilo a 

schválilo posunutí lhůty aktualizace Územního plánu do roku 2020 tak, jak je stanoveno 

v Zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění. Podklady 

pro aktualizaci či změnu Územního plánu je nutné připravit a projednat ve stávajícím 

volebním období. 

Obec Proboštov spadá do územně statistické jednotky NUTS II Severozápad, Ústecký kraj. 

2. ZACHOVÁNÍ VZHLEDU A CHARAKTERU OBCE 

PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA 

ROZVOJ ÚZEMÍ 

Vzhled a charakter obce je dán Územním plánem obce, který byl schválen v roce 2004. 

Rozvoj obce je dán přílivem nových občanů, zlepšení demografického potenciálu. Se 

zvýšením počtu obyvatel obce se stávají významnou položkou obecního rozpočtu zvýšené 

daňové příjmy obce. Zachování vzhledu a charakteru obce je podmíněno dokončením již 

započatých nebo plánovaných investičních akcí a průběžnou péčí a údržbou. Nutnou činností 

při budoucím rozvoji obce je projektová příprava a zpracování studií – zastavovací studie, 

studie na vytvoření sběrného dvora a kompostárny, studie – analýzy řešící dopravní situaci, 

veřejné osvětlení, veřejný rozhlas, zeleň aj. v obci. Tyto podklady jsou stěžejní pro budoucí 

rozvoj obce a vytvoření představy, jakým směrem se bude činnost samosprávy ubírat a jaká 

by měla být podoba nového územního plánu. 

Nositel projektu Název projektu Realizace 

Obec Údržba a výsadba veřejné zeleně průběžně 

Obec Výhledy II. – Přítkov, etapizace projektu průběžně 

Obec + SFŽP 
Rekonstrukce základní školy v ulici 

Meziškolská 
2015 

Obec + SFŽP 

Zateplení a rekonstrukce objektu Beseda. 

Nutná etapizace projektu dle schváleného 

investičního záměru (víceúčelové zařízení 

pro seniory).   

2015 - 2018 
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Obec + dotace 
Obnova stávajících hřišť a sportovišť a 

volnočasového prostoru 
průběžně 

Obec Výkup pozemků, např. Mahr, Žáček, Nekola průběžně 

 

3. PODPORA SPOLUPRÁCE A PARTNERSTVÍ, PODPORA ČINNOSTI 

SPOLKŮ, PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI 

Nositel projektu Název projektu Realizace 

Obec 
Využití možností a výhod členství ve Svazu 

měst a obcí ČR 
průběžně 

Obec Podpora činnosti Mikroregionu Cínovec průběžně 

Obec 

Podpora činnosti MAS Cínovecko. Místní 

akční skupiny jsou budoucností pro 

získávání dotačních prostředků ve stávajícím 

programovacím období.  

průběžně 

Obec 
Podpora činnosti místních spolků – rybářský 

svaz, dobrovolní hasiči, svaz žen aj. 
průběžně 

 

4. ROZVOJ INFRASTRUKTURY V OBCI 

Technická infrastruktura obce a potažmo regionu, je podmínkou sociálního a ekonomického 

rozvoje. Zásobování vodou, elektřinou a plynem je v obci na dobré úrovni. Vodovodní síť je 

napojena na veřejný vodovod. Splaškové vody jsou odváděny kanalizačním řadem na čistírnu 

odpadních vod do Bystřan. Kanalizace chybí v části Pěnkavky. Elektrická energie je zajištěna 

rozvody po celé obci, postupně se vzdušné vedení pokládá do země. Celá obec je 

plynofikována. Obcí vede trasa optického kabelu. V blízké budoucnosti bude třeba řešit 

problém s přivaděčem vody přes katastr Přítkov související se stářím potrubí. 

Stávající stav komunikací v obci je uspokojivý pouze z části. S rostoucí zástavbou by mělo 

dojít ke zlepšení infrastruktury, nejen exponovaných částí obce. Ve špatném stavu jsou jak 

místí, tak krajské komunikace vždy po zimě, což je dáno používáním posypového materiálu a 

zátěží vozidel. 

Budování odpočinkových klidových zón s postupným pokrytím všech částí obce s využitím 

prvků zastínění, sezení i okrasnou vegetací, příp. doplnění o prvky estetické. 

5. ZPRACOVÁNÍ KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVY V OBCI 

Výsledkem cílů je zvýšená bezpečnost dopravy v obci, redukce dopravních problémů 

vyplývajících ze současného stavu. V neposlední řadě je významná i podpora dopravy šetrné 

k životnímu prostředí ve spojitosti se stávajícími i budoucími regionálními programy. 
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Důležitým krokem ke zlepšení dopravní infrastruktury je hledání možností vybudování 

parkovacích míst, což je vzhledem k nárůstu počtu vozidel na jednu rodinu téměř nezbytností. 

Podkladovým materiálem při řešení těchto otázek by měla být analýza stavu dopravy v obci 

Proboštov, řešící problematiku intenzity dopravy, pasportizace komunikací, nehodovosti, 

revize dopravního značení, nových parkovacích místa, možné budování cyklostezek a 

cyklotras a stávající dopravní obslužnosti zajišťující přepravu občanů nejen do zaměstnání a 

škol. Autorem dokumentu je komise dopravy. Je nutno vypracovat prováděcí ceny 

jednotlivých investičních plánů. 

Nositel projektu Název projektu Realizace 

Obec + komise 

dopravy + investiční 

komise + projektant 

Vybudování nové komunikace ze Zemská I. 

do ulice Kpt. Jaroše, Jasanová, Dubová 
průběžně 

Obec + komise 

dopravy + investiční 

komise + projektant 

Rekonstrukce komunikace Angerová. 

Nutnost dořešit majetkoprávní vztahy a 

aktualizovat stávající projektovou 

dokumentaci. V rámci této akce zvážit 

možnost řešení parkovacích míst, 

vybudování dětského hřiště. Nutnost 

zpracovat investiční záměr jako podklad pro 

projektanta. 

2015 - 2018 

Obec Oprava komunikací po zimě (výtluky) průběžně 

Obec + komise 

dopravy + projektant 

Oprava a výstavba komunikací v lokalitě 

Přítkov – Příčná, Horská, spojka Na Výsluní 

a Horská 

2015 - 2018 

Obec + komise 

dopravy + dotace 

Výstavba chodníku a úprava komunikace 

v ulici Dělnická včetně rekonstrukce 

komunikace Na Lučinách. 

2015 - 2018 

Obec + komise 

dopravy + projektant 

Vybudování spojky z bytového domu U 

Vodárny 422 do komunikace U Vodárny 

včetně řešení povrchu komunikace 

Levandulová a vybudování chybějící části 

komunikace v ulici Na Šindelce do Zemská 

a propoj ulice Chrpové a Pivoňkové 

2015 - 2018 

Obec + komise 

dopravy 

Oprava chodníku z Okružní do Hasičské 

ulice 
2015 - 2018 

Obec Vybudování přechodu z ulice Kpt. Jaroše do 2015 
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ulice Zemská přes ulici Okružní 

Obec + dotace 

Rekonstrukce chodníku v ulici Zemská, 

včetně dořešení chodníku u Pecudu a 

možnost rozšíření komunikace 

průběžně 

Obec + komise 

dopravy 
Povrchy komunikací – Zahradní a K Hrázi průběžně 

Obec + dotace 
Vybudování chodníku z ulice Růžová 

(propojka do ulice Zemská) 
průběžně 

Obec + projektant 
Vybudování chodníku od školy do školní 

jídelny 
2015 

Obec + projektant Vybudování parkovacích míst průběžně 

Obec + Mikroregion 

Cínovec + dotace 

Vybudování cyklotras dle zpracovaného 

projektu z roku 2005 
průběžně 

Obec 

Křižovatka na silnici II. třídy 235 Dubí – 

Krupka. Rozšíření této komunikace pro 

odstranění dopravní závady na křížení těchto 

komunikací. Vypracování studie a prováděcí 

dokumentace. Výstavba chodníku. 

2018 

Obec + komise 

dopravy 

Zpracování investičního plánu oprav a 

budování komunikací 
2015 - 2018 

Obec + komise 

dopravy 

Úprava dopravního značení v místech 

zvýšené nehodovosti či špatného provedení 
2015 - 2018 

 

6. PODPORA PODMÍNEK PRO PODNIKÁNÍ 

Cílem je zlepšit podmínky pro stávající malé a střední firmy působící na území obce 

Proboštov, umožnit jejich spoluúčast na investičních akcích realizovaných obcí. Dalším 

záměrem je úměrné a citlivé rozšíření průmyslových zón, především ve stávajících lokalitách, 

např. pozemky určené k výstavbě spojené s podnikáním – zóna Přítkov, pozemky určené 

k podnikání – území Mahr. Tyto cíle je nutno realizovat průběžně, jsou však nezbytnou 

součástí rozvojového plánu obce.  

7. ZKVALITNĚNÍ PODMÍNEK BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH  

V MAJETKU OBCE 

Život v obci není možné udržet bez rozvoje a údržby bytového fondu. Obec Proboštov 

v současné době spravuje 14 obecních domů se 127 nájemními byty. 
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Rozvoj domovního a bytového fondu zajišťuje stabilizaci obce, poskytuje lidské rezervy a 

příliv nových občanů. Důležitá je skutečnost, že dochází ke stárnutí těchto nemovitostí a 

opravy a údržby se stávají nutností, a to nejen z důvodu udržení bytového fondu, ale také 

z důvodu udržení jeho tržní ceny. 

Vyjma průběžných oprav a údržby jsou plánovány konkrétní akce týkající se především 

montáže plastových oken, výměny a montáže topných těles, povinné revize plynu a elektřiny 

ve společných prostorách aj. Plánem obce je také hledat možnosti dotační politiky vedoucí 

k realizaci zateplení a úspory energie bytových domů. 

Vzhledem k letitým zkušenostem s vedením bytového fondu je třeba ve spolupráci s bytovou 

komisí provést prohlídky všech bytů s jejich přesnou pasportizací a konstatováním stávajícího 

technického stavu.  

Nositel projektu Název projektu Realizace 

Obec 

Zpracování analýzy a harmonogramu 

kompletních rekonstrukcí objektů. Zajistit 

technické posouzení domů. 

průběžně 

Obec 

Zajisti zpracování energetických auditů a 

následné podání žádostí o dotace na zateplení 

bytových domů (např. Sobědružská 173 ,174) 

průběžně 

Obec Průběžné opravy a údržby bytových domů průběžně 

Obec + bytová 

komise 
Důkladné prohlídky bytů průběžně 

 

8. USPOKOJENÍ POŽADAVKU OBČANŮ PRO BYDLENÍ V OBCI 

Nárůst počtu obyvatel představuje navýšení příjmové položky v rozpočtu obce v oblasti 

daňových příjmů. Není možno úplně a ihned uspokojit požadavky občanů vztahující se nejen 

k bytovému fondu obce, ale také výstavby rodinných domů na území obce. 

Obec Proboštov, jejíž součástí je Přítkov je velmi atraktivní a vyžadovanou lokalitou pro 

výstavbu rodinných domů. Je nutno pokračovat s již započatou intenzivní výstavbou a 

zmapovat pozemky územním plánem určené k výstavbě.  

Jednou z možností, jak uspokojit požadavky občanů pro bydlení, je výstavba bytových domů 

na obecních pozemcích, které jsou územním plánem obce k tomuto záměru určené. Nutností 

je hledat soukromého investora či developerskou firmu, která by tyto akce financovala. 

Nositel projektu Název projektu Realizace 

Obec 

Prodej obecních pozemků určených 

k výstavbě rodinných domů dle stanovených 

pravidel 

průběžně 

Investiční komise + 

obec 

Investiční příprava rozvojové lokality 

Přítkov – Výhledy II. 
průběžně 
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Investiční komise + 

obec 
Zastavovací studie Březový háj průběžně 

Obec 
Výstavby bytových domů. Hledání garanta 

stavby 
průběžně 

 

9. ZAJIŠTĚNÍ BYDLENÍ A PÉČE O SENIORY 

Vzhledem k demografické studii obyvatelstva a přirozenému stárnutí populace je nutno 

považovat tento bod téměř za prioritu. V souvislosti s tímto bodem předchozí zastupitelstvo 

obce schválilo využití objektu Beseda jako víceúčelové zařízení pro seniory s tím, že však 

bude využita stávající projektová dokumentace Ing Hany Novákové z roku 2009. V době 

zpracování strategického plánu probíhá v objektu Beseda zateplení a rekonstrukce spočívající 

ve výměně oken a dveří, nová střecha, zateplení a fasáda spolufinancováno ze Státního fondu 

životního prostředí ČR. K realizace je připravena projektová dokumentace pro výstavbu domu 

s pečovatelskou službou v Přítkově nebo tzv. komunitního domu. 

Nositel projektu Název projektu Realizace 

Obec + dotace 
Výstavba domu s pečovatelskou službou v 

Přítkově 
průběžně 

Obec + dotace 
Využití objektu Beseda – víceúčelové 

zařízení pro seniory 
2015 - 2018 

Obec Poskytování senior pasů – kulturní akce průběžně 

Obec 
Zrušení poplatku za odpady pro seniory nad 

70 let 
průběžně 

Obec 
Program sociálních a zdravotních služeb 

v obci (zkvalitnění terénní sociální péče) 
průběžně 

Obec + SENIOR 

Teplice 

Podpora činnost občanského sdružení 

SENIOR Teplice 
průběžně 

 

10. SNIŽOVANÍ NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ VE ŠKOLSTVÍ 

Nutné je dokončit rekonstrukci České školy, na jejíž realizaci obec požádala o poskytnutí 

dotace ze Státního fondu životního prostředí. Rekonstrukce je zaměřena na snížení 

energetických nákladů objektů a zahrnuje výměnu výplní, zateplení a fasádu. Dále je 

požádáno na MŠMT ČR na výstavbu nové tělocvičny. Do budoucnosti je nutné počítat 

s obnovou vnitřního zařízení a mobiliáře školních zařízení. 

Nositel projektu Název projektu Realizace 

Obec  
Řešení nevyhovujícího stavu tělocvičny ZŠ 

a školní jídelny 
průběžně 

Obec + SFŽP ČR Rekonstrukce Základní školy – České školy 2015 

Obec 
Dovybavení školních zařízení dle platných 

požadavků a norem 
průběžně 
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Obec 
Využití konkurenčního prostředí na trhu 

s obchodem s energiemi 
průběžně 

 

11. ZKVALITNĚNÍ MOŽNOSTÍ SPORTOVNÍHO VYŽITÍ 

Cílem je vytvořit podmínky pro atraktivní trávení volného času dětí i dospělých obyvatel 

obce. Důležitá je zejména podpora dětí a mládeže, a to zejména vybudováním kvalitních 

sportovišť, podpora stávajících sportovních spolků.  

Je nutné řešit chátrající stav objektu tělocvičny v majetku TJ Proboštov. Velmi aktuální je 

otázka možného převodu majetku TJ Proboštov na obec Proboštov s cílem rekonstrukce a 

obnovy budov za účelem zachování sportovní činnosti v obci. 

Nositel projektu Název projektu Realizace 

Obec 
Řešení stavu chátrajícího objektu tělocvičny 

v majetku TJ – převod TJ na obec 
průběžně 

Obec + dotace 
Výstavba nových hřišť a obnova těch 

stávajících 
průběžně 

Obec Podpora stávajících sportovních spolků průběžně 

 

12. ZKVALITNĚNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Stěžejním dokumentem je zákon č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Prioritou je 

dokončení revitalizace – odbahnění vodní plochy Proboštovského rybníka. V současné době 

je připraveno financování projektu: Sanace, revitalizace a rekonstrukce porostu po důlní 

činnosti. Důležitá je také péče a údržba veřejné zeleně v zastavěném území obce. Průběžně je 

nutno kontrolovat výskyt černých skládek na území celé obce a bránit nepovolenému kácení 

stromů v lesích na katastru obce. Ve vztahu k životnímu prostředí je nutno uvažovat nad 

zřízením uceleného systému odpadového hospodářství a technických služeb obce Proboštov. 

Za žádoucí je považováno zřízení sběrného dvora a kompostárny, a to za podpory dotačních 

prostředků. Tento krok by vedl i k nárůstu pracovních míst v obci. 

Nositel projektu Název projektu Realizace 

Obec + možná dotace 

Odbahnění Proboštovského rybníka. Nutnost 

provést revizi stávající projektové 

dokumentace 

2015 - 2018 

Obec + dotace MF  

Sanace, revitalizace a rekonstrukce porostu 

po důlní činnosti (revitalizace odkaliště, 

rekultivace skládky) 

2015 - 2018 
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Obec + Obecní 

policie 
Kontrola černých skládek  průběžně 

Obec + dotace Zřízení sběrného dvora a kompostárny 2015 - 2018 

Obec 

Řešení otázky těžby na pozemcích 

v majetku Fluoritu ve vztahu k aktualizaci 

územního plánu a zastavovací studie 

Výhledy II. Přítkov 

průběžně 

Obec 

Ochrana ovzduší v obci – paliva v lokálním 

vytápění. Dále pak ochrana čistoty vod, 

půdy, hospodaření s odpady 

průběžně 

Obec + OP 
Kontrola a postihy nepovolenému kácení 

stromů v lesích na katastru obce 
průběžně 

Obec + Lesy ČR + 

dotace 

Pronajímat v nezastavitelném území obce 

pozemky ZPF pro udržení krajiny. 

Revitalizovat Panský les na příměstský – 

rekreační využití (možné pouze za 

podmínky spoluúčasti Lesů ČR jako 

majitele pozemků). 

průběžně 

 

 
Pozn.: Proboštovský rybník, hřiště v areálu Pohodlíčko 
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13. PROPAGACE OBCE 

Obec Proboštov je vyhledávanou velmi atraktivní lokalitou nejen k bydlení, ale také trávení 

volného času. Zájmem je vytvořit takový komplex nabídek a služeb, které budou zpestřovat a 

zpříjemňovat život svých obyvatel a zároveň budou lákadlem pro návštěvníky z blízkého 

okolí. Nedostatkem obce jsou chybějící orientační ukazatele turisticky zajímavých míst, 

upoutávky, informační tabule, naučné stezky. Tyto cíle je nutno realizovat průběžně dle 

finančních prostředků obce. 

14. VEŘEJNÝ POŘÁDEK A BEZPEČNOST V OBCI 

Tato činnost je v obci zajišťována prostřednictvím obecní policie Proboštov, která čítá 2 

strážníky obecní policie. Další důležitou funkci plní Policie České republiky, oddělení 

Trnovany. Obec Proboštov má s PČR, Územním odborem Teplice uzavřenou Dohodu o 

vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Účelem této 

dohody je zkvalitnit, zjednodušit a sjednotit vzájemnou spolupráci a upravit oblast a formy 

spolupráce při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. V současné době je 

největším problémem v obci dodržování nočního klidu, zejména pak v letních měsících. Na 

zabezpečení tohoto problému by bylo potřeba neustálých nočních kontrol a hlídek, což však 

není vzhledem k počtu strážníků a jejich pravomocí v síle obce Proboštov stoprocentně 

zajistit. Možné zvýšení stavu strážníků a o 1 pracovní sílu i s ohledem na očekáváný nárůst 

počtu obyvatel.  

S kapitolou veřejného pořádku a bezpečnosti a v obci je velmi úzce spojena bezpečnost 

silničního provozu na území obce. Tato je mj. zajišťována prostřednictvím dopravního 

značení, ale i informačními tabulemi o rychlosti jízdy vozidel, umístěním zpomalovacích 

polštářů a pasů, dále pak obec realizovala a nadále bude realizovat projekty zaměřené na 

zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu 

a orientace (bezbariérové chodníky, dopravní značení, vodící hrany a pásy atd.). 

 
Pozn.: Ulice Kpt. Jaroše 
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REALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE OBCE 

Po schválení strategického plánu zastupitelstvem obce bude pokračováno 

v již započatých investičních akcích a nově zahájena příprava projektu a 

podkladů k plnění jednotlivých cílů. 

Součástí přípravy bude jako nejdůležitějším a prvotním krokem zajištění 

financování a především zajištění možností využití dotační politiky. 

Jednotlivé cíle a jejich financování musí být hodnoceny v celém kontextu 

aktuálního rozpočtového výhledu obce. 

V blízké budoucnosti se očekává mírný nárůst nových obyvatel obce. 

Přílivem nových občanů by obec neměla ztratit svou integritu, proto se jeví 

zmíněné programy jako mimořádně přínosné. 

Přínosná je z výhledového dlouhodobého hlediska spolupráce se sousedním 

městem Dubí a obcí Novosedlice za zapojení obce do svazků Mikroregionu 

a Místní akční skupiny. 

Předpokladem úspěchu při realizaci jednotlivých záměrů je občanská 

podpora. Ta se neobejde bez důkladné informovanosti o záměrech a celém 

strategickém rozvojovém plánu. Občanská podpora by se vhodným 

zapojením občanů do rozhodování měla stát i jejich spoluzodpovědností za 

realizaci plánu i jejich další představ o budoucnosti obce. 
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EKONOMICKÁ ČÁST 

Rozpočtový výhled    

 

Období 2013 – 2015 

 

ř.č.  ROK 2013 2014 2015 

1 1 daňové příjmy 24 500 24 600 24 600 

2 2 nedaňové příjmy 3 800 3 900 3 900 

3 3 kapitálové příjmy 4 160 3 500 3 500 

4 4 přijaté dotace 1 280 1 300 1 300 

5 1+2+3+4 příjmy celkem (po konsolidaci) 33 740 33 300 33 300 

6 6 Úvěry krátkodobé (do 1 roku) 0 0 0 

7 7 Úvěry dlouhodobé 0 0 0 

8 8 příjem z vydání krátkodobých dluhopisů 0 0 0 

9 9 příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů 0 0 0 

10 10 financování - použití finančních prostředků 

z minulých let 
0 0 0 

11 6+8+9+1

0 

celkem úvěry a komunální obligace 0 0 0 

12 6+12 KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM 33 740 33 300 33 300 

13 13 běžné (neinvestiční) výdaje 22 190 27 300 27 300 

14 14 kapitálové (investiční) výdaje 11 550 6 000 6 000 

15 13+14 Výdaje celkem (po konsolidaci) 33 740 33 300 33 300 

16 16 splátka jistiny krátkodobých úvěrů 0 0 0 

17 17 splátka jistiny dlouhodobých úvěrů 0 0 0 

18 18 splátka jistiny krátkodobého dluhopisu 0 0 0 

19 19 splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu 0 0 0 

20 20 Ostatní 0 0 0 

21 16+17+1

8+19+20 

SPLÁTKY celkem 0 0 0 

22 15+21 KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM 33 740 33 300 33 300 

23 12-22 Příjmy – výdaje - - - 
Pozn.: částky jsou uvedeny tisících Kč 
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Období 2016 – 2019 

 

ř.č.  ROK 2016 2017 2018 2019 

1 1 daňové příjmy 28 600 28 700 28 800 28 900 

2 2 nedaňové příjmy 4 500 4 500 4 500 4 500 

3 3 kapitálové příjmy 1 000 1 000 1 000 1 000 

4 4 přijaté dotace 3 000 3 000 3 000 3 000 

5 1+2+3+4 příjmy celkem (po konsolidaci) 37 100 37 200 37 300 37 400 

6 6 Úvěry krátkodobé (do 1 roku) 0 0 0 0 

7 7 Úvěry dlouhodobé 0 0 0 0 

8 8 příjem z vydání krátkodobých 

dluhopisů 
0 0 0 0 

9 9 příjem z vydání dlouhodobých 

dluhopisů 
0 0 0 0 

10 10 financování - použití finančních 

prostředků z minulých let 
0 0 

 

0 0 

11 6+8+9+1

0 

celkem úvěry a komunální 

obligace 

0 0 0 0 

12 6+12 KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY 

CELKEM 

37 100 37 200 37 300 37 400 

13 13 běžné (neinvestiční) výdaje 30 100 30 200 30 300 30 400 

14 14 kapitálové (investiční) výdaje 7 000 7 000 7 000 7 000 

15 13+14 Výdaje celkem (po konsolidaci) 37 100 37 200 37 300 37 400 

16 16 splátka jistiny krátkodobých úvěrů 0 0 0 0 

17 17 splátka jistiny dlouhodobých úvěrů 0 0 0 0 

18 18 splátka jistiny krátkodobého 

dluhopisu 
0 0 0 0 

19 19 splátka jistiny dlouhodobého 

dluhopisu 
0 0 0 0 

20 20 Ostatní 0 0 0 0 

21 16+17+1

8+19+20 

SPLÁTKY celkem 0 0 0 0 

22 15+21 KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE 

CELKEM 

37 100 37 200 

 

37 300 37 400 

23 12-22 Příjmy – výdaje - - - - 
Pozn.: částky jsou uvedeny tisících Kč 

 

Rozpočtový výhled na roky 2016 - 2019 je zpracován na základě potřeb z dlouhodobých 

záměrů obce. Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o 

dlouhodobějších závazcích a pohledávkách a o finančních zdrojích a potřebách 

dlouhodobých záměrů. 
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Hospodářské výsledky pro období 2006 - 2014 

Rok Částka 

2006 + 8.240.000,- 

2007 + 3.825.000,- 

2008 + 1.871.000,- 

2009 - 3.734.930,- 

2010 + 8.031.989,- 

2011 + 3.362.158,- 

2012 + 4.698.440,- 

2013 + 8.696.935,- 

2014 + 10.979.194,- 
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Závěrem: 

Dosahování dílčích cílů strategického plánu je limitováno možnostmi obce, jednotlivců a 

v neposlední řadě dotační politikou a činností obecního úřadu. V rámci možností budoucích 

projektů je nutností zavedení uceleného systému kontrolních mechanismů, případně i 

optimalizace struktury úřadu (např. vzdělávání, zvyšování odbornosti) a zjednodušení či 

zpružnění administrativních procesů. 

VIZE BUDOUCÍHO PROBOŠTOVA 

Obec Proboštov (katastrální území Proboštov a Přítkov) by si měla zachovat trvale typ 

příměstského sídla, specifičnost vžitého prostředí i společenských vztahů. Počet obyvatel 

Přítkova by neměl překročit cca 1000 obyvatel a limitní velikostí Proboštova by mělo být 

maximálně 3 – 3,5 tis. obyvatel. Současným i budoucím generacím by tak měla být 

zachována možnost uspokojovat své základní životní potřeby a přitom nesnižovat rozmanitost 

přírody včetně udržení a nenarušení ekosystému v nezastavitelném území obce. 

 

Přílohy: 

- Ceník pozemků pro období 2015 - 2018 

- Pravidla pro prodej nemovitého majetku obce výběrem nejvyšší nabídky 

- Směrnice zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  

- Pravidla pro pronájem a užívání bytů v majetku obce Proboštov 

- Strategie rozvoje obce Proboštov a MAS Cínovecko 2015 – 2018 

- Vývoj a struktura příjmů a výdajů obce  

- Čerpání rozpočtu Základní školy Proboštov a Mateřské školy Pastelka Proboštov 

 

Použité zkratky: 

OÚ  Obecní úřad 

EU  Evropská unie 

SMO  Svaz měst a obcí 

MŽP  Ministerstvo životního prostředí 

MF  Ministerstvo financí 

SFŽP  Státní fond životního prostředí 

SFDI  Státní fond dopravní infrastruktury 

MŠMT Ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy 

MAS  Místní akční skupina 

VPP  Veřejně prospěšné práce 

PHD  Příměstská hromadná doprava 

BJ  Bytová jednotka 

SÚ  Stavební úřad 

TJ  Tělovýchovná jednota 

ZŠ  Základní škola 

MŠ  Mateřská škola 

ŠJ  Školní jídelna 

ŠD  Školní družina 

PD  Projektová dokumentace 

OP  Obecní policie 

PČR  Policie České republiky 
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Příloha č. 1 Ceník pozemků pro období 2015 – 2018 

 

CENÍK PRODEJE A PRONÁJMU OBECNÍCH POZEMKŮ PRO OBDOBÍ 2015-2018 

A) Prodeje pozemků 

1) Prodej stavebního pozemku v zastavěném nebo zastavitelném území, který je 

dle schválené ÚPD určen k výstavbě rodinného nebo bytového domu – bez 

možného připojení k inženýrským sítím 

 

600,- Kč/m
2
 

2) Prodej stavebního pozemku v zastavěném nebo zastavitelném území, který je 

dle schválené ÚPD určen k výstavbě rodinného nebo bytového domu – s 

možností připojení k inženýrským sítím 

 

1000,- Kč/m
2
 

3) Prodej ostatních pozemků (zahrady, zahrádky v zahrádkářské kolonii, ostatní 

plochy, apod.) 

 

- občané s trvalým pobytem v obci Proboštov 100,- Kč/m
2
 

- občané bez trvalého pobytu v obci Proboštov 200,- Kč/m
2
 

- zbytkové parcely do výměry 100 m
2
 100,- Kč/m

2
 

4) Prodej pozemků mimo zastavěné a zastavitelné území obce (správci 

inženýrských sítí, vodotečí, vodních ploch) – cena bude stanovena znaleckým 

posudkem dle platné vyhlášky o oceňování 

 

B) Pronájmy pozemků 
Platí pro nově uzavírané nájemní smlouvy od roku 2015, výše nájemného u stávajících 

nájemních smluv zůstává v platnosti po celou dobu platnosti nájemní smlouvy 

1) Roční pronájem stavebního pozemku na základě smlouvy o smlouvě budoucí 

(čl. 9. Zásad) 

6,- Kč/m
2
 

2) Roční pronájem ostatních pozemků na dobu určitou (3 – 5 let), tj. zbytkové 

parcely, zahrádky v zahrádkářské kolonii, zahrady, ostatní plochy 

6,- Kč/m
2
 

3) Roční pronájem ploch rozvojového obytného území na dobu určitou (3 – 5 

let), tj. pastviny, louky, pole 

1- 3 Kč/m
2
 

4) Roční pronájem pozemků mimo zastavěné a zastavitelné území obce na dobu 

určitou (3 – 5 let), tj. vodní plochy, lesy, louky, pastviny v rozsahu do 2000 m2 

5) Roční pronájem pozemků zachovávající udržovanou krajinu od 2000 m2                                            

1 - 3 Kč/m
2 

 

               
0,10

 
Kč/m

2
 

Zastupitelsvo obce si vyhrazuje právo ve výjimečných případech stanovit cenu prodeje nebo 

pronájmu pozemku samostatně, vždy ale v souladu s platným rozhodnutím zastupitelstva 

obce. 

 

Tento návrh aktualizace cen prodeje a pronájmu obecních pozemků na období 2015-2018 byl 

schválen na zasedání zastupitelstva obce dne 25. 3. 2015 pod usnesením č. 45/015. 

Tímto pozbývá platnosti ceník pronájmu a prodeje obecních pozemků ze dne 27. 9. 2011, 

usnesení č. 201/011. 
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Příloha č. 2 Pravidla pro prodej nemovitého majetku obce výběrem nejvyšší nabídky 

 

OBEC PROBOŠTOV 

Zastupitelstvo obce Proboštov 

P R A V I D L A 

pro prodej nemovitého majetku obce Proboštov výběrem nejvyšší nabídky 

Schváleno Zastupitelstvem obce Proboštov, dne: 31. 1. 2012, pod usnesením č.: 6/012   

Čl. 1 

Pravidla upravují podobnosti o prodeji nemovitostí výběrem nejvyšší nabídky, které jsou 

v majetku obce Proboštov. 

Čl. 2 

Předmět prodeje 

1. Předmětem prodeje mohou být nemovitosti  schválené zastupitelstvem obce.  

2. Jednotlivé nemovitosti musí obsahovat nejméně:  

a. přesné označení nemovitosti  

b. vyvolávací cenu s uvedením položek, ze kterých se skládá  

c. místo, datum a čas konání prodeje  

d. místo a způsob složení jistoty  

e. podmínky, za kterých bude zájemcům umožněna prohlídka prodávaných věcí.  

3. Seznamy nemovitých musí být zveřejněny po dobu nejméně 30 dnů přede dnem 

konaní prodeje, způsobem ve městě obvyklým.  

Čl. 3 

Účastníci prodeje 

1. Účastník prodeje může být občan České republiky mající trvalý pobyt na území ČR 

nebo česká právnická osoba.  

2. Účastníkem prodeje mohou být dále všechny subjekty uvedené v § 17, odst. 1 a 2, 

zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon včetně pozdějších předpisů.  

3. Účastníci prodeje jsou při vstupu do místnosti, kde se koná prodej, povinni předložit 

potvrzení peněžního ústavu o složení jistoty ve výši 50% vyvolávací ceny, maximálně 

100 000,- Kč. Je-li účastníkem prodeje právnická  osoba, je ten, kdo jedná jejím 

jménem povinen předložit též doklad o tom, že je oprávněn jménem této právnické 

osoby zúčastnit se prodeje a doklad o totožnosti.  

4. Složená jistota se účastníkovi prodeje zúčtuje na kupní cenu.  

5. Účastník prodeje a ostatní přítomní jsou v průběhu prodeje povinni nerušit jeho  

průběh, dbát pokynů organizátorů a podrobit se opatřením přijatým k udržování 

pořádku v místnosti, kde prodej probíhá i v jejím okolí.  
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Čl. 4 

Organizační zabezpečení prodeje 

1. Prodej organizuje a na průběh dohlíží komise, kterou jmenuje zastupitelstvo obce.  

2. Komise je povinna zajistit účastníkům prodeje přednostní vstup do místnosti, kde 

prodej pobíhá a vymezit pro ně prostor, ve kterém budou moci nerušeně provádět 

úkony spojené s  prodejem.  

3. Komise zabezpečí, aby v místnosti byly všem účastníkům prodeje zpřístupněny 

seznamy nemovitostí, které budou v jejím průběhu prodávány.  

Čl. 5 

Prodejní místnost  

Komise je povinna pro prodej zajistit vhodnou místnost, která je veřejně přístupná, dostatečně 

prostorná, osvětlená a má vhodnou akustiku. 

Čl. 6 

Prodej provádí licitující, kterého jmenuje zastupitelstvo obce. Současně jmenuje náhradního 

licitujícího pro případ, že by prodej provádějící licitující nemohl ve své činnosti pokračovat. 

Čl. 7 

Licitujícím může být jmenována fyzická osoba starší 18 let, bezúhonná, s rétorickými 

předpoklady, fyzicky i psychicky způsobilá k výkonu této činnosti. 

Čl. 8 

1. Komise je povinna dohlížet na činnost licitujícího, zejména na to, zda při prodeji    

postupuje v souladu s těmito pravidly, zda nepostupuje kvapně a zda se chová k  

jednotlivým účastníkům prodeje nestranně.  

2. Neplní-li licitující řádně své povinnosti, může ho komise v průběhu prodeje odvolat a   

na jeho místo jmenuje náhradního licitujícího.  

Čl. 9 

1. Komise může zastavit konání prodeje v případě, že z technických důvodů nebo pro 

nevhodné chování účastníků prodeje a ostatních přítomných nebude možné v prodeji 

pokračovat.  

2. Komise může též vyloučit z konání prodeje účastníka, který se chová v rozporu se 

zákonem a s těmito pravidly.  

Čl. 10 

Komise před zahájením prodeje přidělí každému účastníkovi prodeje pořadové číslo, které mu 

vydá na zřetelně viditelné tabulce. 
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Čl. 11 

Průběh prodeje 

Organizační zabezpečení prodeje je možno zajistit po projednání v zastupitelstvu obce 

prostřednictvím k tomu účelu způsobilé organizace. V takovém případě má tato organizace 

stejná práva jako komise (čl. 4-10). Starosta obce, popř. místostarosta je oprávněn průběh 

prodeje zastavit, pokud by organizace postupovala v rozporu s ustanoveními těchto pravidel. 

Čl. 12 

1. Licitující zahajuje prodej oznámením věci, která je předmětem prodeje, její vyvolávací 

ceny a oznámením, zda se jedná o první či opakovaný prodej.  

2. Licitující zopakuje vyvolávací cenu a účastníci prodeje činí nabídky. Nabídka se činí 

zvednutím pořadového čísla.  

3. Pokud nabídku ve výši vyvolávací ceny činí více účastníků, licitující určí toho z nich, 

který se přihlásí jako první a v jeho prospěch opakuje nabídku třikrát spolu s  

dodatkem „poprvé“, „podruhé“, „potřetí“.  

4. Pokud jiný účastník prodeje do doby doznění poslední vyvolávky dá vyšší nabídku, 

licitující opakuje nabídku ve prospěch tohoto účastníka prodeje třikrát spolu s 

dodatkem „poprvé“, „podruhé“, „potřetí“.  

5. Licitace podle odstavce 4 se opakuje tolikrát, kolikrát je učiněna do doby odeznění 

poslední vyvolávky nová vyšší nabídka.  

6. Nejmenší povolený rozdíl mezi navzájem následujícími nabídkami (dále jen „příhoz“) 

činí 1000,- Kč. Činí-li stejnou nabídku nejméně dva účastníci prodeje, může licitující 

nejmenší povolený příhoz zvýšit.  

7. Neučiní-li žádný z účastníků prodeje nabídku alespoň ve výši vyvolávací ceny, 

opakuje licitující vyvolávací cenu třikrát s dodatkem „poprvé“, „podruhé“, „potřetí“ a 

tím prodej ukončí. O dalším postupu rozhodne zastupitelstvo obce. 

                                                               Čl. 13 

1. Udělením příklepu vydá komise účastníkovi potvrzení o tom, že mu vzniklo právo na 

uzavření kupní smlouvy, pokud je podle platných právních předpisů podmínkou  

přechodu vlastnictví vklad do  katastru nemovitostí.  

2. Kupní cena je splatná v okamžiku podpisu smlouvy. Nedojde-li  vinou účastníka 

prodeje k uzavření smlouvy do 30 dnů od konání prodeje, ztrácí účastník prodeje 

složenou jistotu a nárok na uzavření smlouvy a právo zúčastnit se opakovaných 

prodejů dané nemovitosti.  

3. V případě, že účastník v prodeji neuspěje, bude mu celá jistota vrácena.  
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Příloha č. 3 Směrnice zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  

 

Směrnice 01/2014 

Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu po technické novele účinné od 1. 1. 

2014 

 

1. Úvodní ustanovení 

1.1. Pro účely těchto pravidel se rozumí podle zákona č. 137/2006 Sb. veřejným zadavatelem 

Obec Proboštov a za veřejnou zakázku malého rozsahu se určují stavební práce, dodávky 

a služby podle § 12 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách. 

1.2. Při zadávání zakázek malého rozsahu se nebude vyzývat opakovaně stejný okruh 

zájemců, není-li to odůvodněno předmětem plnění zakázky či jinými zvláštními 

okolnostmi.  

1.3. Zadávání veřejných zakázek nad limity stanovené zákonem pro veřejné zakázky malého 

rozsahu se řídí přímo zákonem, nikoliv těmito pravidly. 

1.4.  Limit veřejné zakázky malého rozsahu určuje zákon do výše předpokládané hodnoty 

předmětu plnění: 

 

a) 2.000.000,-Kč bez DPH u zakázek na dodávky a služby  

b) 6.000.000,-Kč bez DPH u zakázek na stavební práce 

 

1.5. Při zadávání zakázek malého rozsahu bude veřejný zadavatel Obce Proboštov postupovat 

v souladu s těmito pravidly. Zároveň tento veřejný zadavatel bude při zadávání dodržovat 

zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace v souladu s §6 zákona 

č. 137/200 Sb. 

1.6. U zakázek malého rozsahu musí každý vybraný uchazeč vždy splnit kvalifikační 

předpoklad §53 odst. j), tedy že základní kvalifikační předpoklad splňuje dodavatel, který 

není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. 

1.7. Veřejný zadavatel má povinnost dle § 147a odst. 2) uveřejnit smlouvy na veřejné zakázky 

malého rozsahu, jejichž cena přesáhne 500 000,- Kč bez DPH. 

1.8. Předmět veřejné zakázky se nesmí rozdělit tak, aby došlo ke snížení předpokládané 

hodnoty veřejné zakázky pod finanční limity stanovené zákonem nebo těmito pravidly.  

1.9. Postupy stanovené těmito pravidly jsou závazné pro užití veškerého zadavatele, určených 

pro realizaci stavebních prací malého rozsahu v obci Proboštov. 

 

2. Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - stavební práce 

2.1. Pro účely těchto pravidel se veřejné zakázky malého rozsahu dělí dle finančního limitu 

předpokládané hodnoty plnění bez DPH následovně:  

  

I. Kategorie – VZ finanční limit od 0,- Kč do 100.000,- Kč včetně (bez DPH) 

 

II. Kategorie – VZ finanční limit od 101.000,- Kč do 500.000,- Kč včetně (bez DPH)  

 

III. Kategorie – VZ finanční limit od 501.000,- Kč do 6.000.000,- Kč včetně (bez DPH) 

 

I. Kategorie – VZ finanční limit od 0,- Kč do 100.000,- Kč včetně (bez DPH) 

2.2. Veřejnou zakázku finančního limitu I. Kategorie zadává a výběr nejvhodnější nabídky 

provádí starostka nebo místostarostka obce.  
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2.3.  Zadavatel vychází ze svých zkušeností a informací o relevantním trhu (zakázku je možno 

zadat přímo), přičemž dbá na dodržení zásady transparentnosti a účelnosti vynakládání 

finančních prostředků.  

2.4. Veřejná zakázka je realizována na základě písemné objednávky, případně smlouvy, a 

není-li to možné nebo účelné, pak přímým poptáním stavebních prací.  

 

II. Kategorie – VZ finanční limit od 101.000,- Kč do 500.000,- Kč včetně (bez DPH) 

2.5. Veřejnou zakázku finančního limitu II. Kategorie zadává a výběr nejvhodnější nabídky 

provádí starostka nebo místostarostka obce.  

2.6. Zadavatel vychází ze svých zkušeností a informací o relevantním trhu a zároveň je 

zadavatel povinen zajistit alespoň 3 nezávislé nabídky na realizaci díla, přičemž dbá na 

dodržení zásady transparentnosti a účelnosti vynakládání finančních prostředků.  

2.7. Veřejná zakázka je realizována na základě písemné objednávky, případně smlouvy, a 

není-li to možné nebo účelné, pak přímým poptáním stavebních prací.  

 

III. Kategorie – VZ finanční limit od 501.000,- Kč do 6.000.000,- Kč včetně (bez DPH) 

2.8. U zakázek na stavební práce z hlediska předmětu plnění zakázky od výše předpokládané 

hodnoty předmětu plnění 501.000,-Kč bez DPH do výše předpokládané hodnoty plnění 

6.000.000,- Kč bez DPH rozhoduje o přidělení zakázky zastupitelstvo obce na základě 

doporučení hodnotící komise. 

 

2.9.Veřejný zadavatel je povinen vyzvat 3 - 5 kvalifikovaných zájemců k předložení nabídky. 

 

2.10. O zadávání veřejné zakázky rozhoduje zastupitelstvo obce Proboštov. Organizační 

zajištění zadávání provede investiční komise zřízená při obci Proboštov. Starostka či 

místostarostka na doporučení investiční komise vyzve prokazatelnou formou zájemce 

k předložení nabídek. Za prokazatelnou formu oslovení je považováno oslovení poštou 

doporučeně, osobně proti potvrzení převzetí nebo elektronickou poštou opatřenou 

elektronickým platným podpisem. Oznámení o zahájení výběrového řízení bude 

uveřejněno na úřední desce obecního úřadu a webových stránkách obce Proboštov. 

Zadavatel, tedy obec Proboštov vyzve pouze takové dodavatele, o kterých má informace, 

že jsou schopni požadované plnění řádně a včas dodat. 

 

2.11. Výzva k předložení nabídky musí obsahovat: 

 

- Identifikační údaje zadavatele 

- Název a popis předmětu zakázky včetně klasifikace stavebního objektu (kód CPV) 

- Předpokládanou hodnotu zakázky bez DPH 

- Lhůtu a místo pro podání nabídky 

- Údaje o hodnotících kritériích a metodu jejich hodnocení, v případě, že nejsou 

součástí existující zadávací dokumentace 

- Platební podmínky 

- Požadavek na specifikaci případných subdodavatelů a vymezení přípustné míry plnění 

dodané jejich prostřednictvím 

- Informaci o tom, že se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. 

- Odkaz na kontaktní osobu zadavatele, její telefon a e-mailová adresa. 

- Ustanovení o tom, že zadavatel má právo zadání zakázky kdykoliv zrušit. 

 

2.12. Zadávací dokumentace, která tvoří přílohu oznámení o zahájení výběrového řízení, 

resp. výzvy k podání nabídek musí obsahovat: 



40 
 

 

- Požadavky na úpravu podstatných náležitostí obchodních podmínek specifikovaných 

vyhláškou č. 231, kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na 

stavební práce 

- Podmínky a požadavky na zpracování nabídkové ceny 

- Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny 

- Požadavky na varianty nabídek, pokud je zadavatel připouští. 

 

2.13. Přílohou zadávací dokumentace musí být: 

- Projektová dokumentace včetně výkazu výměr v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 

230, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební 

práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

- Návrh smlouvy o dílo. 

 

2.14. Uchazeči odesílají nabídky zadavateli v písemné formě v závislosti na požadavcích 

zadavatele nebo předávají osobně v řádně označené uzavřené obálce označené názvem 

zakázky a nápisem „Neotvírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. 

 

2.15. Starostka obce jmenuje minimálně pětičlennou hodnotící komisi, která je zároveň 

komisí pro otevírání obálek. Komise je sestavena ze starostkou jmenovaných členů 

investiční komise při obci Proboštov. Hodnotící komise může jednat, usnášet se, jsou-li 

přítomny nejméně 2/3 členů (tj. 4) nebo jejich náhradníků. Hodnotící komise rozhoduje 

většinou hlasů přítomných členů nebo náhradníků. Nabídky předložené do konce lhůty 

pro předložení nabídek předá veřejný zadavatel komisi pro otevírání nabídek, která zajistí 

proces otevírání obálek, při kterém kontroluje, zda je nabídka zpracována v požadovaném 

jazyku a zda je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za 

uchazeče. Komise sepíše protokol o otevírání obálek. Hodnotící komise pak zajistí 

posouzení a hodnocení nabídek. V případě, že hodnotící komise, která zjistí na základě 

údajů obsažených v nabídce, že nabídka nesplnila po obsahové stránce text výzvy, nebo je 

nabídka neúplná, nabídku vyřadí a dále ji nehodnotí. O uvedené skutečnosti bude učiněn 

zápis do protokolu o hodnocení nabídek. Hodnotící komise vyhodnotí nabídky kritérii pro 

přidělení zakázky stanovených ve výzvě k předložení nabídky. Hodnotící komise uvede 

v protokolu o hodnocení údaje, které byly předmětem hodnocení a stanoví pořadí nabídek. 

Jestliže nevyhoví ani jediná nabídka, navrhne hodnotící komise zastupitelstvu obce zadání 

zakázky zrušit. 

 

2.16. Členové komise, kteří provádějí hodnocení nabídek, podepíší čestné prohlášení o 

nepodjatosti a mlčenlivosti a tato čestná prohlášení tvoří přílohu protokolu/zápisu o 

hodnocení nabídek. 

 

2.17. O výběru nejvhodnější nabídky nebo o zrušení zakázky rozhodne zastupitelstvo obce 

na základě doporučení hodnotící komise, popř. přidělí zakázku jinému uchazeči. 

V případě přidělení zakázky jinému uchazeči tento svůj postup zastupitelstvo obce 

písemně odůvodní. 

 

2.18. Zakázku realizuje uchazeč, kterému byla zakázka zastupitelstvem obce přidělena, na 

základě písemné smlouvy podepsané osobou za zadavatele jednat a podepisovat. 

 

2.19. Zastupitelstvo obce je oprávněno zrušit výběrové řízení kdykoliv bez udání důvodu, 

nejpozději však do uzavření smlouvy. 
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3. Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – dodávky a služby 

3.1.Pro účely těchto pravidel se veřejné zakázky malého rozsahu dělí dle finančního limitu 

předpokládané hodnoty plnění bez DPH následovně:  

  

I. Kategorie – VZ finanční limit od 0,- Kč do 100.000,- Kč včetně (bez DPH) 

 

II. Kategorie – VZ finanční limit od 101.000,- Kč do 500.000,- Kč včetně (bez DPH)  

 

III. Kategorie – VZ finanční limit od 501.000,- Kč do 2.000.000,- Kč včetně (bez DPH) 

 

I. Kategorie – VZ finanční limit od 0,- Kč do 100.000,- Kč včetně (bez DPH) 

3.2.Veřejnou zakázku finančního limitu I. Kategorie zadává a výběr nejvhodnější nabídky 

provádí starostka nebo místostarostka obce.  

3.3.  Zadavatel vychází ze svých zkušeností a informací o relevantním trhu (zakázku je možno 

zadat přímo), přičemž dbá na dodržení zásady transparentnosti a účelnosti vynakládání 

finančních prostředků.  

3.4. Veřejná zakázka je realizována na základě písemné objednávky, případně smlouvy, a 

není-li to možné nebo účelné, pak přímým poptáním dodávek a služeb.  

 

II. Kategorie – VZ finanční limit od 101.000,- Kč do 500.000,- Kč včetně (bez DPH) 

3.5.Veřejnou zakázku finančního limitu II. Kategorie zadává a výběr nejvhodnější nabídky 

provádí starostka nebo místostarostka obce.  

3.6.Zadavatel vychází ze svých zkušeností a informací o relevantním trhu a zároveň je 

zadavatel povinen zajistit alespoň 3 nezávislé nabídky na realizaci díla, přičemž dbá na 

dodržení zásady transparentnosti a účelnosti vynakládání finančních prostředků.  

3.7.Veřejná zakázka je realizována na základě písemné objednávky, případně smlouvy, a 

není-li to možné nebo účelné, pak přímým poptáním stavebních prací.  

 

III. Kategorie – VZ finanční limit od 501.000,- Kč do 2.000.000,- Kč včetně (bez DPH) 

3.8.U zakázek na dodávky a služby z hlediska předmětu plnění zakázky od výše 

předpokládané hodnoty předmětu plnění 501.000,-Kč bez DPH do výše předpokládané 

hodnoty plnění 2.000.000,- Kč bez DPH rozhoduje o přidělení zakázky zastupitelstvo 

obce na základě doporučení hodnotící komise. 

3.9.Veřejný zadavatel je povinen vyzvat minimálně 5 kvalifikovaných zájemců k předložení 

nabídky. 

3.10. O zadávání veřejné zakázky rozhoduje zastupitelstvo obce Proboštov. Organizační 

zajištění zadávání provede investiční komise zřízená při obci Proboštov. Starostka nebo 

místostarostka obce na doporučení investiční komise vyzve prokazatelnou formou 

zájemce k předložení nabídek. Za prokazatelnou formu oslovení je považováno oslovení 

poštou doporučeně, osobně proti potvrzení převzetí nebo elektronickou poštou opatřenou 

elektronickým platným podpisem. Oznámení o zahájení výběrového řízení bude 

uveřejněno na úřední desce obecního úřadu a webových stránkách obce Proboštov. 

Zadavatel, tedy obec Proboštov vyzve pouze takové dodavatele, o kterých má informace, 

že jsou schopni požadované plnění řádně a včas dodat. 

 

3.11. Výzva k předložení nabídky musí obsahovat: 

- Identifikační údaje zadavatele 

- Název a popis předmětu zakázky 

- Předpokládanou hodnotu zakázky bez DPH 
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- Lhůtu a místo pro podání nabídky 

- Údaje o hodnotících kritériích a metodu jejich hodnocení, v případě, že nejsou 

součástí existující zadávací dokumentace 

- Platební podmínky 

- Požadavek na specifikaci případných subdodavatelů a vymezení přípustné míry plnění 

dodané jejich prostřednictvím 

- Informaci o tom, že se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. 

- Odkaz na kontaktní osobu zadavatele, její telefon a e-mailová adresa. 

- Ustanovení o tom, že zadavatel má právo zadání zakázky kdykoliv zrušit. 

 

3.12. Zadávací dokumentace, která tvoří přílohu oznámení o zahájení výběrového řízení, 

resp. výzvy k podání nabídek musí obsahovat: 

 

- Podmínky a požadavky na zpracování nabídkové ceny 

- Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny 

- Požadavky na varianty nabídek, pokud je zadavatel připouští. 

 

3.13. Přílohou zadávací dokumentace musí být: 

- Návrh smlouvy. 

 

3.14. Uchazeči odesílají nabídky zadavateli v písemné formě v závislosti na požadavcích 

zadavatele nebo předávají osobně v řádně označené uzavřené obálce označené názvem 

zakázky a nápisem „Neotvírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. 

 

3.15. Starostka obce jmenuje minimálně pětičlennou hodnotící komisi, která je zároveň 

komisí pro otevírání obálek. Komise je sestavena ze starostkou jmenovaných členů 

investiční komise při obci Proboštov. Hodnotící komise může jednat, usnášet se, jsou-li 

přítomny nejméně 2/3 členů (tj. 4) nebo jejich náhradníků. Hodnotící komise rozhoduje 

většinou hlasů přítomných členů nebo náhradníků. Nabídky předložené do konce lhůty 

pro předložení nabídek předá veřejný zadavatel komisi pro otevírání nabídek, která zajistí 

proces otevírání obálek, při kterém kontroluje, zda je nabídka zpracována v požadovaném 

jazyku a zda je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za 

uchazeče. Komise sepíše protokol o otevírání obálek. Hodnotící komise pak zajistí 

posouzení a hodnocení nabídek. V případě, že hodnotící komise, která zjistí na základě 

údajů obsažených v nabídce, že nabídka nesplnila po obsahové stránce text výzvy, nebo je 

nabídka neúplná, nabídku vyřadí a dále ji nehodnotí. O uvedené skutečnosti bude učiněn 

zápis do protokolu o hodnocení nabídek. Hodnotící komise vyhodnotí nabídky kritérii pro 

přidělení zakázky stanovených ve výzvě k předložení nabídky. Hodnotící komise uvede 

v protokolu o hodnocení údaje, které byly předmětem hodnocení a stanoví pořadí nabídek. 

Jestliže nevyhoví ani jediná nabídka, navrhne hodnotící komise zastupitelstvu obce zadání 

zakázky zrušit. 

 

3.16. Členové komise, kteří provádějí hodnocení nabídek, podepíší čestné prohlášení o 

nepodjatosti a mlčenlivosti a tato čestná prohlášení tvoří přílohu protokolu/zápisu o 

hodnocení nabídek. 

 

3.17. O výběru nejvhodnější nabídky nebo o zrušení zakázky rozhodne zastupitelstvo obce na 

základě doporučení hodnotící komise, popř. přidělí zakázku jinému uchazeči. V případě 

přidělení zakázky jinému uchazeči tento svůj postup zastupitelstvo obce písemně 

odůvodní. 
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3.18. Zakázku realizuje uchazeč, kterému byla zakázka zastupitelstvem obce přidělena, na 

základě písemné smlouvy podepsané osobou za zadavatele jednat a podepisovat. 

 

3.19. Zastupitelstvo obce je oprávněno zrušit výběrové řízení kdykoliv bez udání důvodu, 

nejpozději však do uzavření smlouvy. 

 

4. Závěrečná ustanovení 

4.1.Dojde-li po nabytí účinnosti tohoto vnitřního předpisu ke změně obecně závazných 

právních předpisů, které jsou v ní citovány, nebo dojde-li k vydání nových obecně 

závazných právních předpisů, které upravují zadávání veřejných zakázek, jsou všichni 

zaměstnanci do přijetí příslušných změn těchto pravidel povinni se řídit platnou právní 

formou. 

4.2.Tato směrnice byla schválena na 1. veřejném zasedání zastupitelstva obce Proboštov, 

konaném dne 13. 2. 2014 pod usnesením číslo: 6/014. Touto Směrnicí se ruší a nahrazuje 

Směrnice č. 05/2012, která byla schválena na 8. veřejném zasedání zastupitelstva obce 

Proboštov, konaném dne 27. 9. 2012 pod usnesením číslo: 140/012. 

4.3.Tato Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu nabývají účinnosti dnem 13. 2. 

2014. 

 
 

 

 

 

 

Zpracovala: 

Bc. Jana Čermáková, místostarostka obce 
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Příloha č. 4 Pravidla pro pronájem a užívání bytů v majetku obce Proboštov 

 

Zastupitelstvo obce Proboštov vydává tato pravidla, která upravují pronajímání bytů v 

majetku obce Proboštov. 

 

Článek 1. 

Způsob pronajímání uvolněných bytů 

1. Uvolněné byty budou pronajímány na základě řízení o přidělení bytu. 

2. Informace o bytu nabízeném k pronájmu bude zveřejňována před zahájením řízení o 

přidělení bytu (čl. 5 odst. 1.), a to minimálně po dobu 15 dnů. Stane se tak zveřejněním na 

úřední desce Obecního úřadu v Proboštově a na oficiálních webových stránkách obce - 

www.ouprobostov.cz. 

3. Nabídka se zveřejní včetně výše nájemného a plateb za služby. 

4. Nabídka bude obsahovat základní charakteristiku bytu a jeho označení pro potřeby řízení o 

přidělení bytu. Dále bude zveřejněn i termín a místo odevzdání písemných žádostí o pronájem 

bytu, konkrétní podmínky k přidělení bytu nájemci, základní nájemné, výši předpokládaných 

plateb za služby, výši kauce a další potřebné informace. 

5. Nabídka bude obsahovat termín konání prohlídky bytu. 

 

Článek 2. 

Všeobecné podmínky pro žadatele o byt 

1. Žadatelem je občan ČR nebo občan jiného státu s trvalým pobytem na území ČR, žadatel je 

starší 18-ti let a způsobilý k právním úkonům. 

2. Žadatel a osoby uvedené v žádosti o nájem bytu nejsou dlužníky obce Proboštov (místní 

poplatky, nájem), nejsou dlužníky vůči společnostem, které prodávají a distribuují energie 

(ČEZ, RWE, Bohemia Energy, EON, aj), nejsou v exekutorském či insolvenčním řízení. Tato 

podmínka bude doložena čestným prohlášením uchazeče. Pokud má žadatel vůči obci 

pohledávky, které v minulosti nesplatil a byly nevymahatelné, nemá nárok na přidělení bytu. 

3. Pokud je žadatel nájemcem bytu v majetku obce Proboštov, musí původní byt obci vrátit, a 

to nejpozději při podpisu nájemní smlouvy na nově přidělený byt. V tomto případě, tedy kdy 

stávající nájemník žádá o výměnu bytu, je postupována stejným způsobem jako u nového 

přidělení. Nájemník se musí přihlásit do řízení o přidělení bytu, předložit všechny požadované 

dokladu a splnit předepsané požadavky.  

4. Žadatel nebyl nájemcem obecního bytu, ze kterého dostal soudní výpověď z nájmu bytu 

nebo žalobu na vyklizení bytu pro hrubé porušování dobrých mravů nebo povinností 

vyplývajících z nájmu bytu. 

5. Žadatel nevlastní byt ani jiný objekt určený k trvalému bydlení nebo jeho část (rodinný 

dům, dům s byty atd.) na území České Republiky. 

6. Pokud má žadatel trvalé bydliště hlášeno mimo Proboštov, zaváže se, že se v případě 

uzavření nájemní smlouvy i s nezletilými, popř. nezaopatřenými dětmi, o které pečuje, 

přihlásí k trvalému bydlišti do místa adresy nájemního bytu. 

7. Žadatel složí předepsanou kauci na účet obce č. 3224-501/0100. Variabilním symbolem pro 

identifikaci platby bude datum narození žadatele ve tvaru DDMMRR. Kauce je stanovena ve 

výši trojnásobku měsíčního nájemného. 

8. Částka zaplacená jako kauce se v případě uzavření smlouvy nevrací a zůstává na účtu obce 

po celou dobu nájemního vztahu. 

9. Žadatel je v době podání žádosti schopen hradit nájemné a další úhrady spojené s užíváním 

bytu. 

10. Pokud probíhá současně několik řízení o přidělení bytu na větší počet bytů, žadatel může 

podat i více přihlášek. V tomto případě skládá kauci dle odst. 7. pouze 1 krát. 
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11. Podáním žádosti žadatel vydává souhlas k nakládání s osobními údaji, které poskytuje 

v rozsahu stanoveném tímto opatřením nebo dle vlastního uvážení v souladu se zákonem č. 

101/2000 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

 

Článek 3. 

Zvláštní podmínky pro žadatele o byt 

1. Bytová komise může v závislosti na velikosti, umístění či kvalitě nabízeného bytu stanovit 

další podmínky pro konkrétní řízení o přidělení bytu, které musí žadatelé splnit kromě 

všeobecných podmínek stanovených v čl. 2. 

2. Bytová komise může v odůvodněných případech přidělit bytovou jednotku i bez 

řízení o přidělení bytu. 

 

Článek 4. 

Náležitosti žádosti o pronájem bytu 

1. Žadatel uvede na příslušném formuláři, (který je připraven ke stažení na webových 

stránkách obce nebo na požádání k odebrání na podatelně Obecního úřadu v Proboštově), své 

jméno, adresu trvalého bydliště, datum narození, rodinný stav a dále jména, příjmení a data 

narození všech předpokládaných členů domácnosti - viz příloha. Pokud jsou žadatelé – 

manželé, druh, družka, popř. registrovaní partneři dokládají údaje v žádosti níže uvedené 

přílohy oba žadatelé. 

2. K žádosti žadatel (žadatelé) současně doloží následující přílohy: 

a) „Přehled vlastnictví“ vydaný katastrálním úřadem svědčící o tom, že uchazeč (žadatelé) 

nevlastní byt nebo objekt určený k trvalému bydlení nebo jeho část (rodinný dům, dům s byty 

atd.) na území České Republiky, 

b) Doklad o schopnosti žadatele hradit pravidelně nájemné a poplatky za služby v 

předpokládané výši. Dokladem se rozumí potvrzení o výši průměrného čistého příjmu 

(průměr za poslední 3 měsíce od podání žádosti) všech členů domácnosti žadatele, kteří 

budou žít s žadatelem ve společné domácnosti. 

c) Doklad o zaplacení kauce. 

d) Prohlášení žadatele o tom, že se v případě uzavření nájemní smlouvy s obcí Proboštov 

přihlásí k trvalému pobytu na adrese nájemního bytu včetně nezaopatřených dětí, o které 

pečuje a které s ním sdílí společnou domácnost. 

e) Důvody podání žádosti o pronájem bytu v majetku obce. 

3. Žádosti v uzavřených obálkách opatřených nápisem „Řízení o přidělení bytu  

NEOTVÍRAT“ a příslušným číslem řízení přijímá podatelna obce Proboštov, která je označí 

podacím razítkem s uvedením data podání a na požádání potvrdí doklad o převzetí žádosti.  

 

Článek 5. 

Postup řízení o přidělení bytu 

1. Podané žádosti o pronájem bytu budou ve stanovený den (zahájení řízení) vyhodnoceny 

bytovou komisí obce Proboštov. Bytová komise postupuje dle hodnotící tabulky a určí tak 

pořadí všech žadatelů. 

2. Bytová komise doporučí uzavřít nájemní smlouvu se žadatelem, který se umístil v pořadí 

jako první, žadatelé na dalších místech budou náhradníky. 

3. V případě zjištění, že údaje uvedené v žádosti nebo doložené k žádosti o přidělení obecního 

bytu se nezakládají na pravdě, má bytová komise právu tuto žádost vyřadit. 
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Článek 6. 

Uzavření smlouvy o nájmu bytu 

1. Starostka a místostarostka obce rozhodne o uzavření nájemní smlouvy se žadatelem a dále 

stanoví alespoň jednoho náhradníka. Starostka a místostarostka mají po projednání s bytovou 

komisí právo rozhodnout, že neuzavře nájemní smlouvu se žádným zúčastněným žadatelem. 

Proti tomuto rozhodnutí není odvolání. 

2. Obecní úřad vyzve vybraného žadatele k uzavření nájemní smlouvy. 

3. Nájemní smlouvu musí žadatel o pronájem bytu uzavřít s obcí Proboštov nejpozději do 15-

ti dnů od prokazatelného obdržení písemné výzvy k uzavření nájemní smlouvy. Pokud 

uchazeč nedodrží výše uvedený termín, bude osloven písemnou nabídkou na uzavření 

nájemní smlouvy za stejných podmínek vybraný náhradník. 

4. Smlouvy o nájmu bytu jsou uzavírány písemnou formou na dobu určitou, a to na dobu 3 

měsíce s možností dalšího prodloužení, pokud nájemník řádně plní podmínky nájemní 

smlouvy. 

5. Nájemník musí nejpozději do jednoho týdne od podpisu smlouvy předložit vedení obecního 

úřadu doklad o přehlášení a uzavření nových smluv na dodávku elektrické energie a plynu. 

Pokud tak neučiní, bude toto jednání považováno za hrubé porušení a nájemní smlouva bude 

ihned ukončena a byt odebrán. Nájemní smlouva se v takovémto případě uzavře s uchazečem, 

který se umístil jako druhý v pořadí. 

 

 

Článek 7. 

Závěrečná ustanovení 

1. Na přidělení bytu v domech, které jsou v majetku obce Proboštov, není právní nárok, a 

proto se nelze domáhat právní cestou uzavření nájemní smlouvy k těmto bytům. 

2. Zastupitelstvo obce Proboštov si vyhrazuje právo na úpravy jednotlivých bodů uvedených 

v těchto pravidlech. 

3. Těmito Pravidly zaniká platnost Pravidel schválených pod usnesením číslo 8/012. 

 

 

 

Schváleno zastupitelstvem obce Proboštov dne 27. 5. 2015 pod usnesením číslo 65/015. 

 

 

Návrh zpracovala: Bc. Jana Čermáková, 6. 5. 2015 
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Příloha č. 5 Strategie rozvoje obce Proboštov a MAS Cínovecko 2015 - 2018 

 
OP NÁZEV PROJEKTU POPIS PROJEKTU NÁKLADY  

IROP 
Výstavba cyklostezek a 

cyklotras v obci Proboštov 

Cílem projektu je výstavba cyklostezek a cyklotras na 

katastru obce Proboštov a Přítkov s možností připojení 

se na okolní obce a města. 

8 

IROP 
Obnova a rekonstrukcí 

komunikací v obci 

Cílem projektu je obnova a rekonstrukce komunikací 

v obci za účelem zvýšení bezpečnosti dopravy. 
20 

IROP 
Beseda-víceúčelové zařízení 

pro seniory 

Cílem projektu je výstavba zařízení poskutjícího 

komplexní sociální služby a tím podpora sociální 

politiky v obci 

10 

IROP 

Výstavba domu s 

pečovatelskou službou v 

Přítkově včetně 

komunikace 

Cílem projektu je výstavba nových bytů, jejichž 

cílovou skupinou jsou senioři. V rámci projeku je 

zajištění zdravotní a lékařské péče. Součástí je pak 

výstavba přístupové komunikace a parkoviště. 

40 

IROP 
Zateplení a rekonstrukce 

nájemních bytových domů 

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti 

objektů určených k nájemnímu bydlení a tím snížení 

nákladů na užívání. 

10 

IROP 
Pořízení dokumentů 

územního rozvoje 

Cílem projektu je pořízení dokumentace podporující 

územní rozvoj obce (projektové dokumentace, studie, 

územně plánovací dokumentace, regulativy území) 

5 

IROP 

Obnova zařízení a 

mobiliáře školských 

zařízení 

Cílem projektu je zlepšení stavu vnitřních prostor 

školských zařízení, zefektivnění výuky a vzdělávání 

dětí a mládeže, a to pořízením nového vybavení. 

4 

IROP Výhledy II. - Přítkov 

Cílem projektu je realiacze urbanistické studice za 

účelem vybudování nového sídla včetně potřebné 

občanské vybavenosti. V rámci projektu dojde k 

nárůstu počtu obyvatel o cca 500 osob. 

84 

OPŽP Kompostárna - sběrný dvůr 

Cílem projektu je efektivní nakládání s odpady v 

kontextu k životnímu prostředí a za podpory 

zaměstnanosti občanů v obci. 

5 

OPŽP 

Posílení občanské 

vybavenosti v obci 

Proboštov 

Cílem projektu je zlepšení kvality života v obci 

formou obnovy veřejného osvětlení, umístění laviček 

a jiného mobiliáře. 

2 

OPŽP 
Odbahnění Proboštovského 

rybníka 

Cílem projektu je revitalizace rybníka a jeho okolí s 

ohledem na masivní zabahnění celé plochy. 
10 

OPŽP 
Zateplení a rekonstrukce 

veřejných budov 

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti 

veřejných objektů a tím snížení nákladů na 

provozování. 

5 

OP ZAMĚST. Vzdělávání úřadníků 
Cílem projektu je podpora vzdělávání úředníků 

veřejné správy formou školení a vzdělávacích kurzů. 
0,1 

NÁRODNÍ 

ZDROJE 

Podpora obnovy a rozvoje 

venkova 

Cílem programu je formou dotace podpořit obnovu a 

rozvoj obce (sakrální stavby, sportoviště aj.) 
  

NÁRODNÍ 

ZDROJE 

Obnova objektů 

Tělovýchovné jednoty 

Cílem projektu je oprava a obnova chátrajících budov 

tělovýchovné jednoty a tím podpora sportu, dětí a 

mládeže. 

  

Strategie rozvoje obce byla zaslána na Krajský úřad Ústeckého kraje. 

 

ČÁSTKY JSOU UVEDENY V MIL. KČ 
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Příloha č. 6 - Vývoj a struktura příjmů a výdajů obce 2010 – 2014 

 

Ukazatel Skutečnost 
% RU 

plnění 
Skutečnost 

% RU 

plnění 
Skutečnost 

% RU 

plnění 
Skutečnost 

% RU 

plnění 
Skutečnost 

% RU 

plnění 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Příjmy celkem 32464241,57 99,33 37388448,47 93,87 32015220,64 103,88 41541820,55 109,80 46401664,59 105,60 

Konsolidace příjmů 389290  488669  452100  2536035,70  5115838,98  

Příjmy celkem po 

konsolidaci 
32074951,57 98,14 36899779,47 92,64 31563120,64 102,41 39005784,85 103,10 41285825,61 93,96 

           

Výdaje celkem 31381813,08 85,71 35682240,77 89,58 27316768,11 92,44 32844885,28 91,66 35987652,22 81,90 

Konsolidace výdajů 389290  488669  452100  2536035,70  5115838,98  

Výdaje celkem po 

konsolidaci 
30992523,08 84,65 35193571,77 88,36 26864668,11 90,91 30308849,58 84,59 30871813,24 70,26 

           

Třída 8 – financování -1082428,49  0  -4698452,53  -8696935,27  -10414012,37  

Financování celkem 

po konsolidaci 
-1082428,49  -1706207  -4698452,53  -8696935,27  -10414012,37  
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 Příloha č. 7 - Čerpání rozpočtu Základní školy Proboštov a Mateřské školy Pastelka  

Rok 

Základní škola Mateřská škola 

Rozpočet Čerpáno Rozpočet Čerpáno 

2010 1 750 000,- 2 250 022,- 1 700 000,- 1 223 289,- 

2011 3 108 000,- 2 385 960,- 5 104 000,- 
6 558 000,- 

(dotace SFŽP) 

2012 4 403 000,- 
5 365 702,- 

(hřiště) 
781 000,- 809 000,- 

2013 7 123 000,- 
4 358 516,- 

(malá škola) 
781 000,- 817 776,- 

2014 7 051 000,- 
5 039 553,- 

(dotace SFŽP) 
805 000,- 906 617,- 

 

 

 


