
Zápis a usnesení 

1. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

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

svolané na pondělí dne 29. 1. 2018 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu 

 

Přítomno:  8 členů zastupitelstva obce  

Omluveni:    0 člen zastupitelstva obce  

Neomluveni:  1 člen zastupitelstva obce (Ing. Ráža) 

 

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. Výroční zpráva za rok 2017 

 

7. Rozpočtové opatření číslo 1/2018 

 

8. Střednědobý rozpočtový výhled Základní školy Proboštov pro období 2019 – 2020 

 

9. Střednědobý rozpočtový výhled Mateřské školy Pastelka Proboštov pro období     

2019 – 2020 

 

10. Marius Pedersen a.s. – Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí služeb při svozu a 

nakládání s odpady v obci Proboštov 

 

11. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti na vodovodní a kanalizační 

přípojku - RD Přítkov pro pozemky p.č. 690/1 a 920/1 k.ú. Přítkov 

 

12. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group – Pojistná smlouva 

číslo 0021758557 

 

13. GasNet, s.r.o. – Dohoda o úhradě výdajů pro stavbu: „Rekonstrukce plynovodu 

v ulici Proboštovská“ 

 

14. Dům kultury Teplice – Dohoda o poskytnutí senior slevy pro rok 2018 

 

15. GasNet, s.r.o. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro akci: 

„REKO MS Proboštov – Proboštovská + 3, číslo stavby: 7700100321“ 

 

16. ATLAS consulting spol. s.r.o. – Dodatek č. 3 k Servisní smlouvě č. 490110801 

programového vybavení CODEXIS pro období 4 roky, cena Kč 20 000,-/1 rok 



 

17. ATLAS consulting spol. s.r.o. – Smlouva č. 493180025 o dodávce doplňku Monitor 

Obecní samospráva k programovému vybavení CODEXIS a jeho aktualizaci pro 

období 4 roky. Cena za licenci činí Kč 15 000,- a aktualizace Kč 5 000,-/ 1 rok 

 

18. Žádost o stanovisko obce – zřízení věcného břemene právo chůze a jízdy pro 

pozemek 935/5 k.ú. Proboštov u Teplic v majetku obce Proboštov 

 

19. Spolek Lungta – žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka 

pro Tibet“ 

 

20. Žádost o dlouhodobý pronájem pozemku p.č. 673/1 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

21. Podkrušnohorské domovy sociálních služeb – žádost o finanční příspěvek ve výši Kč 

10 000,- 

 

22. Pohoda – sdružení pro podporu zdravotně postižených dětí, z.s. – žádost o 

poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč 2 000,- na zajištění dopravy 

 

23. Spolek Leonidas Gym Muay Thai Teplice - Smlouva o poskytnutí neinvestiční 

dotace ve výši Kč 2 000,- 

 

24. Český svaz včelařů – žádost o poskytnutí dotace ve výši Kč 3 000,- 

 

25. Zpráva o činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Proboštov a Novosedlice 

– na vědomí 

 

26. Česká asociace odpadového hospodářství – Informace k rizik navýšení nákladů za 

odpadové hospodářství obcí/měst 

 

27. Různé 

 

28. Závěr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 

 
1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění  
 

V 17:03 hodin dorazil zastupitel pan Ing. Ráža, celkem: 9. 

 

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

 

Usnesení 1/018:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

program 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov včetně jeho změn a 

doplnění. 

 

2. Vypořádání námitek proti předchozímu zápisu 

 

3. Volba návrhové komise 

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

 

Usnesení 2/018:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

            do návrhové komise: Zdeňku Chládkovou a Ing. Václava Betku. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 3/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

             ověřovatele zápisu: Ing. Martina Opackého a Miroslava Kočího. 

 

5. Kontrola usnesení  

 

6. Výroční zpráva za rok 2017 

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

 

Usnesení 4/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

             Výroční zprávu za rok 2017. 

 

7. Rozpočtové opatření číslo 1/2018 

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

 

Usnesení 5/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Rozpočtové opatření číslo 1/2018. 

 

8. Střednědobý rozpočtový výhled Základní školy Proboštov pro období 2019 – 2020 

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

 

Usnesení 6/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Střednědobý rozpočtový výhled Základní školy Proboštov pro období 2019 - 2020. 

 



9. Střednědobý rozpočtový výhled Mateřské školy Pastelka Proboštov pro období 2019 

– 2020 

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

 

Usnesení 7/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Střednědobý rozpočtový výhled Mateřské školy Pastelka Proboštov pro období 2019 -

2020. 

 

10. Marius Pedersen a.s. – Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí služeb při svozu a 

nakládání s odpady v obci Proboštov 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro, 1 proti, 1 zdržel  

 

Usnesení 8/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

revokuje 

             usnesení číslo 195/2017 

schvaluje 

Marius Pedersen a.s. - Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí služeb při svozu a 

nakládání s odpady v obci Proboštov a Dodatek č. 1 Smlouvy o sběru a svozu 

vytříděných složek odpadu z duo nádob 

pověřuje 

starostku obce k podpisu dodatku. 

 

11. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti na vodovodní a kanalizační 

přípojku - RD Přítkov pro pozemky p.č. 690/1 a 920/1 k.ú. Přítkov 

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

 

Usnesení 9/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti na vodovodní a kanalizační přípojku 

- RD Přítkov pro pozemky p.č. 690/1 a 920/1 k.ú. Přítkov po doložení situačního 

plánku 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

12. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group – Pojistná smlouva 

číslo 0021758557 

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

 

Usnesení 10/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group - Pojistná smlouva číslo 

0021758557 v částce Kč 149 980,-/ročně 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

13. GasNet, s.r.o. – Dohoda o úhradě výdajů pro stavbu: „Rekonstrukce plynovodu 

v ulici Proboštovská“ 

Odloženo z jednání 

 

 

 



14. Dům kultury Teplice – Dohoda o poskytnutí senior slevy pro rok 2018 

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

 

Usnesení 11/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Dům kultury Teplice - Dohodu o poskytnutí senior slevy pro rok 2018 ve výši Kč 

50 000,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu dohody. 

 

15. GasNet, s.r.o. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro akci: 

„REKO MS Proboštov – Proboštovská + 3, číslo stavby: 7700100321“ 

Odloženo 

 

16. ATLAS consulting spol. s.r.o. – Dodatek č. 3 k Servisní smlouvě č. 490110801 

programového vybavení CODEXIS pro období 4 roky, cena Kč 20 000,-/1 rok 

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

 

Usnesení 12/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ATLAS consulting spol. s.r.o. - Dodatek č. 3 k Servisní smlouvě č. 490110801 

programového vybavení CODEXIS pro období 4 roky, cena Kč 20 000,-/1 rok (bez 

DPH) 

pověřuje 

starostku obce k podpisu dodatku. 

 

17. ATLAS consulting spol. s.r.o. – Smlouva č. 493180025 o dodávce doplňku Monitor 

Obecní samospráva k programovému vybavení CODEXIS a jeho aktualizaci pro 

období 4 roky. Cena za licenci činí Kč 15 000,- a aktualizace Kč 5 000,-/ 1 rok 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro, 0 proti, 2 zdržel 

 

Usnesení 13/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ATLAS consulting spol. s.r.o. - Smlouva č. 493180025 o dodávce doplňku Monitor 

Obecní samospráva k programovému vybavení CODEXIS a jeho aktualizaci pro 

období 4 roky. Cena za licenci činí Kč 15 000,- a aktualizace Kč 5 000,-/1 rok (bez 

DPH) 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

18. Žádost o stanovisko obce – zřízení věcného břemene právo chůze a jízdy pro 

pozemek 935/5 k.ú. Proboštov u Teplic v majetku obce Proboštov  

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

 

Usnesení 14/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Žádost o zřízení věcného břemene právo chůze a jízdy pro pozemek 935/5 k.ú. 

Proboštov u Teplic v majetku obce Proboštov 

pověřuje 

vedení obce k jednání s majiteli přilehlých nemovitostí. 

 



19. Spolek Lungta – žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka 

pro Tibet“ 

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

 

Usnesení 15/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Spolek Lungta - připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. 

 

20. Žádost o dlouhodobý pronájem pozemku p.č. 673/1 k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 16/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr pronájmu pozemků p.č. 673/1, 673/2 a 673/3 k.ú. Proboštov u Teplic. 

 

21. Podkrušnohorské domovy sociálních služeb – žádost o finanční příspěvek ve výši Kč 

10 000,- 

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

 

Usnesení 17/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Podkrušnohorské domovy sociálních služeb - finanční příspěvek ve výši Kč 10 000,-. 

 

22. Pohoda – sdružení pro podporu zdravotně postižených dětí, z.s. – žádost o 

poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč 2 000,- na zajištění dopravy 

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

 

Usnesení 18/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Pohoda - sdružení pro podporu zdravotně postižených dětí, z.s. - žádost o poskytnutí 

finančního příspěvku ve výši Kč 2 000,- na zajištění dopravy. 

 

23. Spolek Leonidas Gym Muay Thai Teplice - Smlouva o poskytnutí neinvestiční 

dotace ve výši Kč 2 000,- 

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

 

Usnesení 19/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Spolek Leonidas Gym Muay Thai Teplice - Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace 

ve výši Kč 2 000,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

24. Český svaz včelařů – žádost o poskytnutí dotace ve výši Kč 3 000,- 

Odloženo 

 

25. Zpráva o činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Proboštov a Novosedlice 

– na vědomí 

 

 

 



26. Česká asociace odpadového hospodářství – Informace k rizik navýšení nákladů za 

odpadové hospodářství obcí/měst 

Na vědomí 

 

Doplnění programu: 

 

27. Schválení podání žádosti o dotaci v rámci Programu 2018 na podporu nové 

techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a 

veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany 

obyvatelstva a ostatních složek IZS dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 

záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z 

rozpočtu Ústeckého kraje, Podprogram: Podpora obecní policie 

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

 

Usnesení 20/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

podání žádosti o dotaci na akci/projekt Podpora obecní policie z Programu 2018 pro 

poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje a závazek spolufinancování akce/projektu 

v minimální výši 10% z celkových uznatelných nákladů akce/projektu. 

 

28. Schválení podání žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality na místní 

úrovni 2018 Ministerstva vnitra ČR 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro, 1 proti, 1 zdržel  

 

Usnesení 21/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

podání žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2018 

Ministerstva vnitra ČR na pořízení kamerového systému obce Proboštov. 

 

29. Různé 

- Informace starostky a místostarostky obce a zodpovězení dotazů z minulého 

zasedání 

 

30. Závěr 
 


