
Zápis a usnesení 

8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

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

svolané na čtvrtek dne 30. 7. 2015 v 15 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. 

 

Přítomno:  6 členů zastupitelstva obce  

Omluveni:    3 členové zastupitelstva obce (pan Kočí, Ing. Ráža a paní Antošová)  

Neomluveni:  0 člen zastupitelstva obce 

  

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu 

 

Program: 

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

 

2. Vypořádání námitek proti předchozímu zápisu 

 

3. Volba návrhové komise 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

 

5. Kontrola usnesení 

 

6. Rozpočtové opatření číslo 2/2015 

 

7. Výsledky výběrového řízení na akci: „Zateplení objektu školy v Proboštově ul. 

Meziškolská č.p. 145 na p.p.č. 65“ dle protokolu o otevírání obálek a hodnocení 

nabídek 

 

8. Smlouva o dílo na akci: „Zateplení objektu školy v Proboštově ul. Meziškolská č.p. 

145 na p.p.č. 65“ 

 

9. Výsledky výběrového řízení na akci: „Úprava komunikací, lokalita Přítkov“ dle 

protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek 

 

10. Smlouva o dílo na akci: „Úprava komunikací, lokalita Přítkov“ 

 

11. Výsledky výběrového řízení na akci: „Proboštov – úprava ulice Zahradní a K 

Hrázi“ dle protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek 

 

12. Smlouva o dílo na akci: „Proboštov – úprava ulice Zahradní a K Hrázi“ 

 

13. Výsledky výběrového řízení na akci: „Odstranění vad pronikání vlhkosti do stěn u 

paty zdiva 1. NP, U Vodárny 423, Proboštov“ dle protokolu o otevírání obálek a 

hodnocení nabídek 

 

14. Smlouva o dílo na akci: „Odstranění vad pronikání vlhkosti do stěn u paty zdiva 1. 

NP, U Vodárny 423, Proboštov“ 



 

15. Revokace usnesení číslo 89/015 (Zastupitelstvo obce schvaluje - Státní pozemkový úřad 

- Žádost obce o bezúplatný převod majetku dle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách 

převodu majetku státu na jiné osoby – pozemky p.č. 1274/5 k.ú. Proboštov u Teplic, 

1274/6 k.ú. Proboštov u Teplic, 933/2 k.ú. Přítkov) 

 

16. Státní pozemkový úřad – bezúplatný převod majetku dle zákona č. 92/1991 Sb., o 

podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby – pozemky p.č. 1274/5 k.ú. 

Proboštov u Teplic, 1274/6 k.ú. Proboštov u Teplic, 933/2 k.ú. Přítkov 

 

17. Exekutorský úřad Plzeň – město – Dodatek k Rámcové smlouvě o provádění 

exekuční a další činnosti 

 

18. Různé 

 

19. Diskuze 

 

20. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 

 
1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění  
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro, 0 proti, 0 zdržel  

 

Usnesení 103/015:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

         návrh programu 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov včetně jeho   

         doplnění. 

 

2. Vypořádání námitek proti předchozímu zápisu 

 

3. Volba návrhové komise 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro, 0 proti, 0 zdržel  

 

Usnesení 104/015:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

            do návrhové komise: Ing. Martina Opackého a Milana Černíka. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 105/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ověřovatele zápisu: Bc. Janu Čermákovou a Ing. Václava Betku. 

 

5. Kontrola usnesení 

 

6. Rozpočtové opatření číslo 2/2015 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 106/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Rozpočtové opatření číslo 2/2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Výsledky výběrového řízení na akci: „Zateplení objektu školy v Proboštově ul. 

Meziškolská č.p. 145 na p.p.č. 65“ dle protokolu o otevírání obálek a hodnocení 

nabídek 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 107/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Výsledky výběrového řízení na akci: „Zateplení objektu školy v Proboštově ul. 

Meziškolská č.p. 145 na p.p.č. 65“ dle protokolu o otevírání obálek a hodnocení 

nabídek. 

 

Číslo 

obálky 

Název právnické nebo fyzické 

osoby 
IČ 

Nabídková 

cena v Kč 

s DPH 

Pořadí 

nabídky 

1. 1. Pražská stavební s.r.o. 29011671 3 026 210,- 1. 

2. Teplotechna-Prima, s.r.o. 41327888 4 555 979,20 5. 

3. Stavební firma NAO s.r.o. 477 84 776 3 662 176,- 2. 

5. První izolační ALFA s.r.o. 254 05 403 3 808 548,73 3. 

6. SSG s.r.o. 28666178 4 467 688,05 4. 

 

8. Smlouva o dílo na akci: „Zateplení objektu školy v Proboštově ul. Meziškolská č.p. 

145 na p.p.č. 65“ 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 108/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o dílo na akci: „Zateplení objektu školy v Proboštově ul. Meziškolská č.p. 

145 na p.p.č. 65“ s firmou 1. Pražská stavební s.r.o., adresou Prokopova 148/15, 130 

00 Praha 3, IČ: 29011671, která podala nabídku s nejnižší cenou, a to Kč 3 026 210,- s 

DPH 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

9. Výsledky výběrového řízení na akci: „Úprava komunikací, lokalita Přítkov“ dle 

protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 109/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Výsledky výběrového řízení na akci: „Úprava komunikací, lokalita Přítkov“ dle 

protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek. 

 

Číslo 

obálky 

Název právnické nebo fyzické 

osoby 
IČ 

Nabídková 

cena v Kč 

s DPH 

Pořadí 

nabídky 

1. EKOSTAVBY Louny s.r.o. 10442481 2 097 898,- 3. 

2. 
Vodohospodářské stavby, 

společnost s ručením omezeným 
40233308 1 935 271,98 2. 

3. STRABAG a.s. 60838744 1 304 543,08 1. 

 



10. Smlouva o dílo na akci: „Úprava komunikací, lokalita Přítkov“ 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 110/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu 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 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

11. Výsledky výběrového řízení na akci: „Proboštov – úprava ulice Zahradní a K 

Hrázi“ dle protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 111/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Výsledky výběrového řízení na akci: „Proboštov – úprava ulice Zahradní a K Hrázi“ 

dle protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek. 

 

Číslo 

obálky 

Název právnické nebo fyzické 

osoby 
IČ 

Nabídková 

cena v Kč 

s DPH 

Pořadí 

nabídky 

1. STRABAG, a.s. 60838744 1 192 067,61 2. 

2. 

Vodohospodářské stavby, 

společnost s ručením 

omezeným 

40233308 1 008 860,56 1. 

3. EKOSTAVBY Louny s.r.o. 10442481 1 398 518,- 3. 

 

12. Smlouva o dílo na akci: „Proboštov – úprava ulice Zahradní a K Hrázi“ 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 112/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o dílo na akci: „Proboštov – úprava ulice Zahradní a K Hrázi“ s firmou 

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

415 01 Teplice, která podala nabídku s nejnižší cenou, a to Kč 1 008 860,56,- s DPH 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

13. Výsledky výběrového řízení na akci: „Odstranění vad pronikání vlhkosti do stěn u 

paty zdiva 1. NP, U Vodárny 423, Proboštov“ dle protokolu o otevírání obálek a 

hodnocení nabídek 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 113/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Výsledky výběrového řízení na akci: „Odstranění vad pronikání vlhkosti do stěn u 

paty zdiva 1. NP, U Vodárny 423, Proboštov“ dle protokolu o otevírání obálek a 

hodnocení nabídek. 



14. Pověření vedení OÚ k opakovanému vypsání výběrového řízení pro zakázku malého 

rozsahu: „Odstranění vad pronikání vlhkosti do stěn u paty zdiva 1. NP, U Vodárny 

423, Proboštov“ 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 114/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje 

vedení OÚ k opakovanému vypsání výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu: 

„Odstranění vad pronikání vlhkosti do stěn u paty zdiva 1. NP, U Vodárny 423, 

Proboštov“. 

 

15. Revokace usnesení číslo 89/015 (Zastupitelstvo obce schvaluje - Státní pozemkový úřad 

- Žádost obce o bezúplatný převod majetku dle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách 

převodu majetku státu na jiné osoby – pozemky p.č. 1274/5 k.ú. Proboštov u Teplic, 

1274/6 k.ú. Proboštov u Teplic, 933/2 k.ú. Přítkov) 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 115/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

revokuje 

Usnesení číslo 89/2015. 

 

16. Státní pozemkový úřad – bezúplatný převod majetku dle zákona č. 92/1991 Sb., o 

podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby – pozemky p.č. 1274/5 k.ú. 

Proboštov u Teplic, 1274/6 k.ú. Proboštov u Teplic, 933/2 k.ú. Přítkov 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro, 0 proti, 0 zdržel. 

 

Usnesení 116/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Státní pozemkový úřad - bezúplatný převod majetku dle zákona č. 92/1991 Sb., o 

podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby – pozemky p.č. 1274/5 k.ú. 

Proboštov u Teplic, 1274/6 k.ú. Proboštov u Teplic, 933/2 k.ú. Přítkov. 

 

17. Exekutorský úřad Plzeň – město – Dodatek k Rámcové smlouvě o provádění 

exekuční a další činnosti 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 117/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Dodatek k Rámcové smlouvě o provádění exekuční a další činnosti s Exekutorským 

úřadem Plzeň - město 

pověřuje 

starostku obce k podpisu dodatku smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doplnění programu: 

 

18. Výsledky poptávkového řízení na akci: „Proboštov – Kpt. Jaroše – přechod pro 

chodce“ 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 118/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Výsledky výběrového řízení na akci: „Proboštov – Kpt. Jaroše – přechod pro chodce“ 

dle protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek. 

 

Číslo 

obálky 

Název právnické nebo fyzické 

osoby 
IČ 

Nabídková 

cena v Kč 

s DPH 

Pořadí 

nabídky 

1. TELKONT s.r.o. 25467069 324 413,33 1. 

2. 

Vodohospodářské stavby, 

společnost s ručením 

omezeným 

40233308 328 300,43 2. 

 

19. Smlouva o dílo na akci: „Proboštov – Kpt. Jaroše – přechod pro chodce“  

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 119/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o dílo na akci: „Proboštov – Kpt. Jaroše – přechod pro chodce“ s firmou 

TELKONT s.r.o., adresou U Pivovaru 136, 415 01 Teplice, která podala nabídku s 

nejnižší cenou, a to Kč 324 413,33,- s DPH 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy 

pověřuje 

místostarostku obce k obchodnímu jednání se zhotovitelem stavby o možnosti 

zkrácení termínu dokončení díla. 

 

20. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva číslo: Z_S14_12_8120050769 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 120/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouvu číslo: Z_S14_12_8120050769 s cenou Kč 77 360,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

  

 

 

 

 

 

 

 



21. Úprava komunikace v ulici Krátká – spoluúčast obce na investici SČVK a 

dodělávka k MŠ 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 121/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

rekonstrukci komunikace v ulici Krátká následovně: 

a) Spoluúčast na akci SČVK ve výši Kč 247 000,- bez DPH 

b) Dokončení komunikace a vystavení objednávky témuž zhotoviteli ve výši Kč 

214 079,68,- bez DPH. 

 

22. Revokace usnesení číslo 97/015 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 122/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

revokuje 

 usnesení číslo 97/015. 

 

23. Příkazní smlouva o výkonu činnosti technického dozora stavebníka na akci: 

Stavební úpravy školy v Proboštově ul. Meziškolská č.p. 145 na p.p.č. 65 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 123/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Příkazní smlouvu o výkonu činnosti technického dozora stavebníka na akci: Stavební 

úpravy školy v Proboštově ul. Meziškolská č.p. 145 na p.p.č. 65 za smluvní cenu Kč 

18 112,-/ kalendářní měsíc 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

24. Příkazní smlouva o výkonu činnosti technického dozora stavebníka na akci: Úprava 

ulice Horská SO 101 Komunikace, SO 102 Rekonstrukce komunikace, Přítkov ulice 

Příčná 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 124/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Příkazní smlouvu o výkonu činnosti technického dozora stavebníka na akci: Úprava 

ulice Horská SO 101 Komunikace, SO 102 Rekonstrukce komunikace, Přítkov ulice 

Příčná za smluvní cenu Kč 10 572,-/ kalendářní měsíc 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 



25. Příkazní smlouva o výkonu činnosti technického dozora stavebníka na akci: 

Proboštov – úprava ulice Zahradní a K Hrázi 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 125/015:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Příkazní smlouvu o výkonu činnosti technického dozora stavebníka na akci: Proboštov 

– úprava ulice Zahradní a K Hrázi za smluvní cenu Kč 9 537,-/ kalendářní měsíc 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

26. Smlouva o dílo na rekonstrukci dětského hřiště u rybníka s firmou Benjamin s.r.o. 

Odloženo.      

 

27. Různé 

- Informace starostky a místostarostky obce a zodpovězení dotazů z minulého 

zasedání. 

 

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

přečetl přijatá usnesení. 

 

28. Diskuze 

 

29. Závěr 

 

 

 


