
Zápis a usnesení 

 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

 

Podle ustanovení § 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, 

svolané na čtvrtek dne 5. 9. 2013 v 13,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. 

 

Přítomno:  8 členů zastupitelstva obce (viz docházka)  

Omluveni:    1 člen zastupitelstva obce (Ing. Ráža) 

Neomluveni:  0 

 

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. Kupní smlouva na pozemek p.č. 1043/3 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 77 m
2
 

(odděleno GP č.: 1372-61/2013 z p.p.č. 1043/1 – Proboštovský sad) 

 

7. Kupní smlouva na pozemek p.č. 1043/4 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 92 m
2
 

(odděleno GP č.: 1372-61/2013 z p.p.č. 1043/1 – Proboštovský sad) 

 

8. Kupní smlouva na pozemek p.č. 1043/5 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 28 m
2
 

(odděleno GP č.: 1372-61/2013 z p.p.č. 1043/1 – Proboštovský sad) 

 

9. Kupní smlouva na pozemky p.č. 630/5 o výměře 37 m
2
 a dílu „a“ o výměře 14 m

2
 

vše k.ú. Proboštov u Teplic jak bylo odděleno GP č. 1359-35/2013 z p.p.č. 630/1 

(Na Lučinách) 

 

10. Výsledky výběrového řízení zakázky malého rozsahu: „Splašková kanalizace 

Proboštov – U Vodárny“ (dle Protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek) 

 

11. Smlouva o dílo na zakázku malého rozsahu: „Splašková kanalizace Proboštov – 

U Vodárny“ 

 

12. Výsledky výběrového řízení na podlimitní zakázku: „Proboštov – úprava ulice 

Kpt. Jaroše“ (dle Protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek) 

 

13. Smlouva o dílo na podlimitní zakázku: „Proboštov – úprava ulice Kpt. Jaroše“ 

 

14. Mandátní smlouva na činnost technického dozora stavby: „Proboštov – úprava 

ulice Kpt. Jaroše“ 



 

15. Mandátní smlouva na činnost technického dozora stavby: „Oprava Základní 

školy Proboštov, Kpt. Jaroše 130/32, Proboštov“ 

 

16. Odvolání se k návrhu na zrušení kupní smlouvy na prodej pozemků p.č. 30/1 a 

30/4 v k.ú. Proboštov u Teplic (ulice Kpt. Jaroše) 

 

17. Žádost o pronájem pozemku p.č. 731/68 k.ú. Proboštov u Teplic (Pod Hrází) 

 

18. Žádost o pronájem pozemku p.č. 731/69 k.ú. Proboštov u Teplic (Pod Hrází) 

 

19. Žádost o pronájem pozemku p.č. 731/70 k.ú. Proboštov u Teplic (Pod Hrází) 

 

20. Žádost o koupi pozemku p.č. 631/5 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 127 m
2
 

 

21. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 731/56 v k.ú. Proboštov u Teplic (zahrada Pod 

Hrází) 

 

22. Státní pozemkový úřad- úplatný převod sousedícího zemědělského pozemku p.č. 

649/3 k.ú. Přítkov 

 

23. Žádost o připojení k obecní kanalizaci 

 

24. MEDIATEL, spol. s.r.o. - Smlouva o zveřejnění inzerce (internetové knihy) 

 

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

4005373/VB/P001 

 

26. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o připojení elektrického zařízení k distribuční 

soustavě do napěťové hladiny 

 

27. Rozpočtové opatření č. 3/2013 

 

28. Výsledky výběrového řízení na podlimitní zakázku: „Oprava Základní školy 

Proboštov, Kpt. Jaroše“ (dle Protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek) 

 

29. Smlouva o dílo na zakázku malého rozsahu: „Oprava Základní školy Proboštov, 

Kpt. Jaroše“ 

 

30. EKO-KOM, a.s. - Smlouva o výpůjčce 

 

31. Mandátní smlouva na činnost technického dozora stavby: „Splašková kanalizace 

Proboštov - U Vodárny“ 

 

32. OSA, o.s. - Návrh licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl 

 

33. Různé 

 

34. Diskuze 

 

35. Závěr 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 

 
1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění  
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 86/013:               Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

         nahrávání 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce 

 

 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 87/013:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

         návrh programu 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce včetně jeho doplnění. 

 

2. Vypořádání námitek proti předchozímu zápisu 

 

3. Volba návrhové komise 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 88/013:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

 do návrhové komise: paní Alenku Antošovou a pana Ing. Martina Opackého. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 89/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ověřovatele zápisu:  paní Lenku Hodačovou DiS. a pana Petra Krásného. 

 

5.   Kontrola usnesení 

 

6. Kupní smlouva na pozemek p.č. 1043/3 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 77 m
2
 

(odděleno GP č.: 1372-61/2013 z p.p.č. 1043/1 – Proboštovský sad) 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 90/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu na pozemek p.č. 1043/3 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 77 m
2
 

(odděleno GP č.: 1372-61/2013 z p.p.č. 1043/1 – Proboštovský sad) za cenu Kč 80,-/1 

m
2
 + Kč 1.667,- bez DPH na vypracování GP 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 

 



7. Kupní smlouva na pozemek p.č. 1043/4 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 92 m
2
 

(odděleno GP č.: 1372-61/2013 z p.p.č. 1043/1 – Proboštovský sad) 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro, 1 se zdržel – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 91/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu na pozemek p.č. 1043/4 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 92 m
2
 

(odděleno GP č.: 1372-61/2013 z p.p.č. 1043/1 – Proboštovský sad) za cenu Kč 80,-/1 

m
2
 + Kč 1.667,- bez DPH na vypracování GP 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

8. Kupní smlouva na pozemek p.č. 1043/5 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 28 m
2 

(odděleno GP č.: 1372-61/2013 z p.p.č. 1043/1 – Proboštovský sad) 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 92/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu na pozemek p.č. 1043/5 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 28 m
2
 

(odděleno GP č.: 1372-61/2013 z p.p.č. 1043/1 – Proboštovský sad) za cenu Kč 80,-/1 

m
2
 + Kč 1.667,- bez DPH na vypracování GP 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

9. Kupní smlouva na pozemky p.č. 630/5 o výměře 37 m
2 

a dílu „a“ o výměře 14 m
2
 vše 

k.ú. Proboštov u Teplic jak bylo odděleno GP č. 1359-35/2013 z p.p.č. 630/1 (Na 

Lučinách) 

Odloženo 

 

10. Výsledky výběrového řízení zakázky malého rozsahu: „Splašková kanalizace 

Proboštov – U Vodárny“ (dle Protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek) 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 93/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Výsledky výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu: „Splašková kanalizace 

Proboštov – U Vodárny“ dle Protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek 

pověřuje 

  vedení obce k obeslání uchazečů s výsledky výběrového řízení. 

 

11. Smlouva o dílo na zakázku malého rozsahu: „Splašková kanalizace Proboštov – U 

Vodárny“ 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 94/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o dílo se zhotovitelem zakázky: „Splašková kanalizace Proboštov - U 

Vodárny“ s firmou TELKONT s.r.o., U Pivovaru 136, 415 01 Teplice s cenou Kč 

605.588,- bez DPH dle zápisu 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 



12. Výsledky výběrového řízení na podlimitní zakázku: „Proboštov – úprava ulice Kpt. 

Jaroše“ (dle Protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek) 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 95/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Výsledky výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu: „Proboštov - úprava ulice 

Kpt. Jaroše“ dle Protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek 

pověřuje 

vedení obce k obeslání uchazečů s výsledky výběrového řízení. 

 

13. Smlouva o dílo na podlimitní zakázku: „Proboštov – úprava ulice Kpt. Jaroše“ 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 96/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o dílo se zhotovitelem zakázky: „Proboštov – úprava ulice Kpt. Jaroše“ s 

firmou Vodohospodářské stavby, spol. s r.o., Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, IČ: 

40233308 s cenou Kč 4 745 948,94,- včetně DPH dle zápisu 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

14. Mandátní smlouva na činnost technického dozora stavby: „Proboštov – úprava ulice 

Kpt. Jaroše“ 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 97/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Mandátní smlouvu na činnost technického dozora stavby: „Proboštov – úprava ulice 

Kpt. Jaroše“ s Ing. Lumírem Mojem za cenu Kč 56.128,- přepočtenou na dobu 

výstavby 17ti týdnů 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

15. Mandátní smlouva na činnost technického dozora stavby: „Oprava Základní školy 

Proboštov, Kpt. Jaroše 130/32, Proboštov“ 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 98/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Mandátní smlouvu na činnost technického dozora stavby: „Oprava Základní školy 

Proboštov, Kpt. Jaroše 130/32“ s Ing. Lumírem Mojem za cenu Kč 14.400,- za 

kalendářní měsíc a částka přepočtená za dobu výstavby 2,5 měsíce ve výši Kč 36.000,-  

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 

 



16. Odvolání se k návrhu na zrušení kupní smlouvy na prodej pozemků p.č. 30/1 a 30/4 

v k.ú. Proboštov u Teplic (ulice Kpt. Jaroše) 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 99/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Odvolání se k návrhu na zrušení kupní smlouvy na prodej pozemků p.č. 30/1 a 30/4 v k.ú. 

Proboštov u Teplic (ulice Kpt. Jaroše) manželů XXX a prodloužení splatnosti do 31. 12. 

2013. 

 

17. Žádost o pronájem pozemku p.č. 731/68 k.ú. Proboštov u Teplic (Pod Hrází) 

Na vědomí. 

 

18. Žádost o pronájem pozemku p.č. 731/69 k.ú. Proboštov u Teplic (Pod Hrází) 

Na vědomí. 

 

19. Žádost o pronájem pozemku p.č. 731/70 k.ú. Proboštov u Teplic (Pod Hrází) 

Na vědomí. 

 

20. Žádost o koupi pozemku p.č. 631/5 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 127 m
2
 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 100/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Žádost o koupi pozemku p.č. 631/5 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 127 m
2
. 

 

21. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 731/56 v k.ú. Proboštov u Teplic (zahrada Pod 

Hrází) 

Na vědomí. 

 

22. Státní pozemkový úřad - úplatný převod sousedícího zemědělského pozemku p.č. 

649/3 k,ú. Přítkov 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 101/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Státní pozemkový úřad - žádost o úplatný převod sousedícího zemědělského pozemku 

p.č. 649/3 k.ú. Přítkov dle zákona č. 503/2012 Sb., § 11. 

 

23. Žádost o připojení k obecní kanalizaci 

Na vědomí. 

 

24. MEDIATEL, spol. s.r.o. - Smlouva o zveřejnění inzerce (internetové knihy) 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 102/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

MEDIATEL, spol. s.r.o. - Smlouvu o zveřejnění inzerce (internetové knihy) za cenu 

Kč 2.199,- bez DPH na dobu trvání 12 měsíců 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 



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

4005373/VB/P001 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 103/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IV-12-

4005373/VB/P001. Cena břemene je Kč 1.000,-. 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

26. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o připojení elektrického zařízení k distribuční 

soustavě do napěťové hladiny 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 104/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouvu o připojení elektrického zařízení k distribuční 

soustavě do napěťové hladiny 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

27. Rozpočtové opatření č. 3/2013 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 105/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

rozpočtové opatření č. 3/2013. 

 

28. Výsledky výběrového řízení na podlimitní zakázku: „Oprava Základní školy 

Proboštov, Kpt. Jaroše“ (dle Protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek) 

Odloženo. 

 

29. Smlouva o dílo na podlimitní zakázku: „Oprava Základní školy Proboštov, Kpt. 

Jaroše“ 

Odloženo 

 

30. EKO-KOM, a.s. - Smlouva o výpůjčce 

Odloženo. 

 

31. Mandátní smlouva na činnost technického dozora stavby: „Splašková kanalizace 

Proboštov - U Vodárny“ 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 106/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Mandátní smlouva na činnost technického dozora stavby: „Splašková kanalizace 

Proboštov - U Vodárny“ s Ing. Lumírem Mojem za cenu Kč 14.400,- za kalendářní 

měsíc 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 



Ve 14:30h. odešel zastupitel pan MVDr. Zbyněk Pokorný. Celkový počet přítomných: 7. 

 

32. OSA, o.s. - Návrh licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 107/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

OSA, o.s. - Licenční smlouva o veřejném provozování   

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

Doplnění programu: 

 

33. Dražba nemovitosti p.č. 1261/3 o výměře 8051 m
2
 k.ú. Proboštov u Teplic 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro – návrh usnesení byl přijat. 

 

Usnesení 108/013:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

pro účely dražby nemovitosti p.č. 1261/3 o výměře 8051 m
2
 v k.ú. Proboštov u Teplic 

jako nejvyšší částku podání ve výši trojnásobku nejnižšího podání 

pověřuje 

            Ing. Lenku Opackou, aby zastupovala obec Proboštov při dražbě na Exekutorském  

            úřadu pro Prahu 8 JUDr. Kataríny Maisnerové se sídlem Praha 9, Záblatská 40 dne  

            3. 10. 2013. 

 

34. Žádost o příspěvek - TJ Proboštov 

Na vědomí. 

 

35. Žádost o prodej pozemku p.č. 1259/1 k.ú. Proboštov u Teplice 

Na vědomí. 

 

36. Různé 

- Informace starostky a místostarostky obce a zodpovězení dotazů z minulého 

zasedání. 

 

37. Diskuze 

 

38. Závěr 

 

 

 


