
Zápis a usnesení 

2. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

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

svolané na pondělí dne 26. 3. 2018 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu 

 

Přítomno:  7 členů zastupitelstva obce  

Omluveni:    2 členové zastupitelstva obce (paní Antošová, pan Miroslav 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. Souhlas s užíváním služebního vozidla obce Stavebním úřadem Proboštov 

 

7. Rozpočtové opatření číslo 2/2018 

 

8. Odpisový plán obce Proboštov na rok 2018 

 

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

v ulici Proboštovská“ 

 

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

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

 

11. Nájemní smlouva na pozemky p.č. 673/1, 673/2 a 673/3 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

12. Schválení záměru prodeje pozemku p.č. 935/5 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

13. Schválení výsledků výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu na stavební 

práce s názvem: „Hřiště Na Pěnkavce, Proboštov“ dle Protokolu o otevírání obálek 

a hodnocení nabídek 

 

14. Smlouva o dílo na akci: „Hřiště Na Pěnkavce, Proboštov“ 

 

15. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s ELA Litvínov, spol. s.r.o. na akci: „Stavební 

úpravy a přístavba objektu Beseda, č.p. 39 v Proboštově, II. etapa“ 

 

16. Darovací smlouva mezi UNIFRAX s.r.o. a obcí Proboštov – peněžní dar pro 

Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Proboštov ve výši Kč 5 000,- 



17. ECOBAT s.r.o. – Smlouva o zřízení místa zpětného odběru přenosných baterií a 

akumulátorů 

 

18. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti číslo: IE-

12-4004731/VB001 pro stavbu: TP_Proboštov, TS Výkup – řešení DPCZ na NN 

 

19. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

smlouva o právu provést stavbu č. IE-12-4005653/VB/1 

 

20. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-

4015588/SOVB01 pro stavbu: TPProboštov, Růžová, ppč. 1237/38-nové OM, IV-12-

4015588 

 

21. Severočeská vodárenská společnost a.s. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě č. 24/B/2018/TPČ pro stavbu: „Proboštov, U Vodárny, 

p.p.č. 1202/1 – vodovod“ číslo stavby TP 031 029 

 

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

„Reko MS Proboštov Okružní +1, číslo stavby: 7700072831“ 

 

23. Žádost o koupi pozemků p.č. 1035/1 o výměře 359 m2 a 1033/8 o výměře 49 m2 

 

24. Žádost o prodej částí pozemků p.č. 1259/6, 1273/6 a 1274/4 v k.ú. Proboštov u Teplic 

 

25. Žádost o prodej části pozemku p.č. 641/45 v k.ú. Přítkov 

 

26. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu LTC Panorama 

Teplice, z.s. ve výši Kč 10 000,- 

 

27. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu VIVAjump, z.s. ve výši 

Kč 18 000,- 

 

28. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu TOP TEN Teplice, z.s., 

cyklistický oddíl ve výši Kč 4 000,- 

 

29. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu TJ LOKOMOTIVA 

Teplice, z.s. ve výši Kč 12 000,- 

 

30. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu Tenis Proboštov, z.s. 

ve výši Kč 14 000,- 

 

31. Různé 

 

32. Závěr 
 

 

 

 

 

 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 

 
1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění  
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro, 0 proti, 0 zdržel  

 

Usnesení 23/018:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

program 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov včetně jeho doplnění. 

  

2. Vypořádání námitek proti předchozímu zápisu 

 

3. Volba návrhové komise 

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

 

Usnesení 24/018:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

            do návrhové komise: Bc. Josefa Djakova a Ing. Vandu Hadrabovou. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 25/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

             ověřovatele zápisu: Ing. Radomíra Rážu a Ing. Václava Betku. 

 

5. Kontrola usnesení  

 

6. Souhlas s užíváním služebního vozidla obce Stavebním úřadem Proboštov 

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

 

Usnesení 26/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

             užívání služebního vozidla obce paní Bc. Jitkou Královou (Stavební úřad Proboštov). 

 

7. Rozpočtové opatření číslo 2/2018 

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

 

Usnesení 27/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Rozpočtové opatření číslo 2/2018. 

 

8. Odpisový plán obce Proboštov na rok 2018 

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

 

Usnesení 28/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

odpisový plán obce Proboštov na rok 2018. 

 

 

 

 



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

v ulici Proboštovská“ 

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

 

Usnesení 29/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

GasNet, s.r.o. - Dohoda o úhradě výdajů pro stavbu: „Rekonstrukce plynovodu v ulici 

Proboštovská“ 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu dohody. 

 

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

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

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

 

Usnesení 30/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

GasNet, s.r.o. - Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro akci: 

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

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

11. Pachtovní smlouva na pozemky p.č. 673/1, 673/2 a 673/3 k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 31/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Pachtovní smlouvu na pozemky p.č. 673/1, 673/2 a 673/3 k.ú. Proboštov u Teplic za 

cenu 6,- Kč/1 m
2
 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců   

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

12. Schválení záměru prodeje pozemku p.č. 935/5 k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 32/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr prodeje pozemku p.č. 935/5 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 166 m
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. Schválení výsledků výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu na stavební 

práce s názvem: „Hřiště Na Pěnkavce, Proboštov“ dle Protokolu o otevírání obálek 

a hodnocení nabídek 

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

 

Usnesení 33/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

výsledky výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: 

„Hřiště Na Pěnkavce, Proboštov“ dle Protokolu o otevírání obálek a hodnocení 

nabídek: 

Nabídky, které byly hodnoceny, posuzovány a jejich výsledné pořadí: 

Číslo 

obálky 

Název právnické nebo fyzické 

osoby 
IČ 

Nabídková 

cena v Kč 

s DPH 

Pořadí 

nabídky 

1. Stavební firma NAO s.r.o. 47784776 -  

2. STOSTAV s.r.o. 25032437 -  

3. S-Vision s.r.o. 04474694 1 581 470,12 1. 

 

14. Smlouva o dílo na akci: „Hřiště Na Pěnkavce, Proboštov“ 

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

 

Usnesení 34/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o dílo s firmou S-Vision s.r.o., adresou Staňkov 16, 50782 Pecka, IČ 

04474694 pro zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Hřiště Na 

Pěnkavce, Proboštov“ s nejnižší nabídkovou cenou ve výši Kč 1 581 470,12 s DPH  

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy po vypořádání možných námitek proti Rozhodnutí o 

 výběru nejlepšího uchazeče. 

 

15. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s ELA Litvínov, spol. s.r.o. na akci: „Stavební 

úpravy a přístavba objektu Beseda, č.p. 39 v Proboštově, II. etapa“ 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro, 1 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 35/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s ELA Litvínov, spol. s.r.o. na akci: „Stavební úpravy 

a přístavba objektu Beseda, č.p. 39 v Proboštově, II. etapa“ 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě. 

 

16. Darovací smlouva mezi UNIFRAX s.r.o. a obcí Proboštov – peněžní dar pro 

Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Proboštov ve výši Kč 5 000,- 

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

 

Usnesení 36/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Darovací smlouvu mezi UNIFRAX s.r.o. a obcí Proboštov - peněžní dar pro Jednotku 

sboru dobrovolných hasičů obce Proboštov ve výši Kč 5 000,- 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 



17. ECOBAT s.r.o. – Smlouva o zřízení místa zpětného odběru přenosných baterií a 

akumulátorů 

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

 

Usnesení 37/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ECOBAT s.r.o. - Smlouvu o zřízení místa zpětného odběru přenosných baterií a 

akumulátorů  

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

18. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti číslo: IE-

12-4004731/VB001 pro stavbu: TP_Proboštov, TS Výkup – řešení DPCZ na NN 

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

 

Usnesení 38/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ČEZ Distribuce, a.s. - Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti číslo: IE-12-

4004731/VB001 pro stavbu: TP_Proboštov, TS Výkup - řešení DPCZ na NN 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

19. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

smlouva o právu provést stavbu č. IE-12-4005653/VB/1 

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

 

Usnesení 39/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ČEZ Distribuce, a.s. - Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-4005653/VB/1 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

20. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-

4015588/SOVB01 pro stavbu: TPProboštov, Růžová, ppč. 1237/38-nové OM, IV-12-

4015588 

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

 

Usnesení 40/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ČEZ Distribuce, a.s. - Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti IV-12-

4015588/SOVB01 pro stavbu: TPProboštov, Růžová, ppč. 1237/38-nové OM, IV-12-

4015588 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 

 



21. Severočeská vodárenská společnost a.s. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě č. 24/B/2018/TPČ pro stavbu: „Proboštov, U Vodárny, 

p.p.č. 1202/1 – vodovod“ číslo stavby TP 031 029 

Odloženo 

 

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

„Reko MS Proboštov Okružní +1, číslo stavby: 7700072831“ 

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

 

Usnesení 41/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

GasNet, s.r.o. - Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti 

pro akci: „Reko MS Proboštov Okružní +1, číslo stavby: 7700072831“ 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

23. Žádost o koupi pozemků p.č. 1035/1 o výměře 359 m2 a 1033/8 o výměře 49 m2 

Odloženo 

 

24. Žádost o prodej částí pozemků p.č. 1259/6, 1273/6 a 1274/4 v k.ú. Proboštov u Teplic 

Odloženo 

 

25. Žádost o prodej části pozemku p.č. 641/45 v k.ú. Přítkov 

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

 

Usnesení 42/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

žádost o prodej části pozemku p.č. 641/45 v k.ú. Přítkov. 

 

26. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu LTC Panorama 

Teplice, z.s. ve výši Kč 10 000,- 

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

 

Usnesení 43/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu LTC Panorama Teplice, 

z.s. ve výši Kč 10 000,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy po předložení registrační listiny. 

 

27. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu VIVAjump, z.s. ve výši 

Kč 18 000,- 

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

 

Usnesení 44/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu VIVAjump, z.s. ve výši 

Kč 18 000,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 



28. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu TOP TEN Teplice, z.s., 

cyklistický oddíl ve výši Kč 4 000,- 

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

 

Usnesení 45/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu TOP TEN Teplice, z.s., 

cyklistický oddíl ve výši Kč 4 000,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

29. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu TJ LOKOMOTIVA 

Teplice, z.s. ve výši Kč 12 000,- 

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

 

Usnesení 46/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu TJ LOKOMOTIVA 

Teplice, z.s. ve výši Kč 12 000,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

30. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu Tenis Proboštov, z.s. 

ve výši Kč 14 000,- 

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

 

Usnesení 47/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu Tenis Proboštov, z.s., ve 

výši Kč 14 000,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

Doplnění programu: 

 

31. Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 

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

 

Usnesení 48/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32. Severočeská vodárenská společnost a.s. – delegování zastupitelstvem obce k jednání 

na valné hromadě 

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

 

Usnesení 49/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

rozhodlo 

ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o delegaci paní Bc. Jany Čermákové k jednání 

na valné hromadě společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO: 

49099469, se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, konané dne 19. 4. 2018 

od 10 hodin v Krušnohorském divadle v Teplicích, kdy paní Bc. Jana Čermáková je na 

základě této delegace oprávněna k účasti na jednání a hlasování jménem obce 

Proboštov na předmětné valné hromadě  

a 

ukládá 

paní Bc. Janě Čermákové, aby se zúčastnila předmětné valné hromady a jednala na 

této valné hromadě v zájmu obce Proboštov. 

 

33. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu s TJ Proboštov, z.s., 

oddíl kopané ve výši Kč 15 000,- (mimořádná dotace) 

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

 

Usnesení 50/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu s TJ Proboštov, z.s., 

oddíl kopané ve výši Kč 15 000,- (mimořádná dotace) 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

34. Výsledky výběrového řízení na akci: Sanace, revitalizace a rekonstrukce porostu -

následná péče 

Odloženo 

 

35. Smlouva o dílo na akci: Sanace, revitalizace a rekonstrukce porostu - následná péče 

Odloženo 

 

36. Různé 

- Informace starostky a místostarostky obce a zodpovězení dotazů z minulého  

 

37. Závěr 
 


