
Zápis a usnesení 

9. náhradního veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

Podle ustanovení § 92 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném 

znění, svolané na pátek dne 4. 9. 2015 v 13 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. 

 

Přítomno:  8 členů zastupitelstva obce  

Omluveni:    1 člen zastupitelstva obce (pan Kočí) 

Neomluveni:  0 člen zastupitelstva obce 

  

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu 

 

Program: 

 
1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení 

 

2. Vypořádání námitek proti předchozímu zápisu 

 

3. Volba návrhové komise 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

 

5. Kontrola usnesení 

 

6. Revokace usnesení číslo 110/015 - Smlouva o dílo na akci: „Úprava komunikací, 

lokalita Přítkov“ s firmou STRABAG a.s., adresou Vrbenská 31, 370 06 České 

Budějovice, která podala nabídku s nejnižší cenou, a to Kč 1 304 543,08 s DPH (firma 

odstoupila od podpisu smlouvy o dílo) 

 

7. Smlouva o dílo na akci: „Úprava komunikací, lokalita Přítkov“ s firmou 

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, adresou Křižíkova 2393, 

415 01 Teplice za cenu Kč 1 935 271,92 s DPH (uchazeč, který se umístil jako druhý 

v pořadí) 

 

8. Směnná smlouva na pozemky p.č. 641/1 a 641/4 k.ú. Proboštov u Teplic dle 

vyvěšeného záměru 

 

9. Smlouva o dílo na akci: Dětské hřiště – obec Proboštov s firmou Benjamin s.r.o. 

 

10. Kupní smlouva č. 51/960/2015 se Státním statkem Jeneč na pozemek p.č. 956/1 k.ú. 

Proboštov u Teplic o výměře 3064 m2 za cenu Kč 306 400,- 

 

11. Různé 

 

12. Diskuze 

 

13. Závěr 

 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 
1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění  
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 0 proti, 0 zdržel  

 

Usnesení 126/015:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

         program 9. náhradního veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov včetně jeho 

doplnění. 

 

2. Vypořádání námitek proti předchozímu zápisu 

 

3. Volba návrhové komise 

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

 

Usnesení 127/015:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

            do návrhové komise: Ing. Václava Betku a Ing. Vandu Hadrabovou. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 128/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ověřovatele zápisu: Ing. Radomíra Rážu a Alenku Antošovou. 

 

5. Kontrola usnesení 

 

6. Revokace usnesení číslo 110/015 - Smlouva o dílo na akci: „Úprava komunikací, 

lokalita Přítkov“ s firmou STRABAG a.s., adresou Vrbenská 31, 370 06 České 

Budějovice, která podala nabídku s nejnižší cenou, a to Kč 1 304 543,08 s DPH (firma 

odstoupila od podpisu smlouvy o dílo) 

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

 

Usnesení 129/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

revokuje 

               usnesení číslo 110/015. 

 

7. Smlouva o dílo na akci: „Úprava komunikací, lokalita Přítkov“ s firmou 

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, adresou Křižíkova 2393, 

415 01 Teplice za cenu Kč 1 935 271,92 s DPH (uchazeč, který se umístil jako druhý 

v pořadí) 

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

 

Usnesení 130/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o dílo na akci: „Úprava komunikací, lokalita Přítkov“ s firmou 

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, adresou Křižíkova 2393, 

415 01 Teplice za cenu Kč 1 935 271,92,- s DPH 

pověřuje 

            starostku obce k podpisu smlouvy. 



8. Směnná smlouva na pozemky p.č. 641/1 a 641/4 k.ú. Proboštov u Teplic dle 

vyvěšeného záměru 

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

 

Usnesení 131/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Směnnou smlouvu na pozemky p.č. 641/1 a 641/4 k.ú. Proboštov u Teplic dle 

vyvěšeného záměru 

pověřuje 

            starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

9. Smlouva o dílo na akci: Dětské hřiště – obec Proboštov s firmou Benjamin s.r.o. 

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

 

Usnesení 132/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o dílo s Benjamin s.r.o. na akci: Dětské hřiště – Proboštov za cenu Kč 

595 229,60,- s DPH 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

10. Kupní smlouva č. 51/960/2015 se Státním statkem Jeneč na pozemek p.č. 956/1 k.ú. 

Proboštov u Teplic o výměře 3064 m2 za cenu Kč 306 400,- 

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

 

Usnesení 133/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouva č. 51/960/2015 se Státním statkem Jeneč na pozemek p.č. 956/1 k.ú. 

Proboštov u Teplic o výměře 3064 m
2 

za cenu Kč 306 400,- 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

Doplnění programu: 

 

11. Regionální muzeum v Teplicích, Smlouva o pronájmu výstavních panelů č. 37/2015 

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

 

Usnesení 134/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Regionální muzeum v Teplicích, Smlouva o pronájmu výstavních panelů č. 37/2015 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

12. Různé 

- Informace starostky a místostarostky obce a zodpovězení dotazů z minulého 

zasedání. 

 

13. Diskuze 

 



Starostka obce požádala návrhovou komisi o rekapitulaci přijatých usnesení. Pan Ing. Betka 

přečetl přijatá usnesení. 

 

14. Závěr 

 

 


