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Zápis a usnesení 

4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

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

svolané na pondělí dne 28. 5. 2018 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu 

 

Přítomno:  9 členů zastupitelstva obce  

Omluveni:    0 členové zastupitelstva obce   

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. 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 

 

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

12-4002970/VB001 pro stavbu: TP_Proboštov, ppč. 1236/4 – přeložení kNN 

 

8. Ústecký kraj – smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na projekt: Podpora obecní 

policie 

 

9. Česká pošta, s.p. – Smlouva o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. 

 

10. Marius Pedersen a.s. - dodatek č. 1 ke Smlouvě o správě, údržbě a obnově veřejného 

osvětlení na území obce Proboštov 

 

11. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 104 o výměře 209 m2 a příslušné stavby na p.p.č. 

103 o výměře 40 m2, vše k.ú. Proboštov u Teplic 

 

12. Žádost o odkup nemovitosti v majetku obce Proboštov– bytový dům, adresou 

Sobědružská 2, 417 12 Proboštov 

 

13. Žádost o pronájem parkoviště u bytového domu adresou U Vodárny 422/4, 

Proboštov 

 

14. Linka bezpečí, z.s. – žádost o finanční podporu 
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15. Výsledky výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu na stavební práce: 

„Proboštov ul. Na Kukačce a Na Pěnkavce – komunikace, chodníky a VO“ 

 

16. Smlouva o dílo na akci: „Proboštov ul. Na Kukačce a Na Pěnkavce – komunikace, 

chodníky a VO“ 

 

17. Výsledky výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu na stavební práce: 

„Chodník Proboštov-Přítkov – chodník a VO“ 

 

18. Smlouva o dílo na akci: „Chodník Proboštov-Přítkov – chodník a VO“ 

 

19. Výsledky výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu na stavební práce: 

„Proboštov – výměna povrchu v ul. Proboštovská“ 

 

20. Smlouva o dílo na akci: „Proboštov – výměna povrchu v ul. Proboštovská“ 

 

21. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu: 

Kanalizační přípojka pro RD č.p. 715 na p.p.č. 1259/6, 1259/107, 1274/10 a 1277/3“ 

 

22. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu: 

Přípojka kanalizace pro RD č.p. 76 na p.p.č. 690/4, 690/11, 690/5, 922/9 a p.p.č. 954“ 

 

23. Domov důchodců Bystřany – žádost o poskytnutí finanční pomoci ve výši Kč 5 000,- 

na pořádání oslavy 50 let provozu 

 

24. Žádost o koupi části pozemku p.č. 399/3 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře cca 5 m2 

 

25. Různé 

 

26. Závěr 
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Průběh zasedání zastupitelstva obce: 
1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění  
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel  

 

Usnesení 77/018:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

program 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov včetně jeho doplnění a 

změn. 

  

2. Vypořádání námitek proti předchozímu zápisu 

 

3. Volba návrhové komise 

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

 

Usnesení 78/018:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

            do návrhové komise: Ing. Radomíra Rážu a Miroslava Kočího. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 79/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

             ověřovatele zápisu: Alenku Antošovou a Zdeňku Chládkovou. 

 

5. Kontrola usnesení  

 

6. 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 

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

 

Usnesení 80/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Severočeská vodárenská společnost a.s. - Smlouvu 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, cena: Kč 2.750,- bez DPH. 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

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

12-4002970/VB001 pro stavbu: TP_Proboštov, ppč. 1236/4 – přeložení kNN 

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

 

Usnesení 81/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ČEZ Distribuce, a.s. - Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti číslo: EP-12-

4002970/VB001 pro stavbu: TP_Proboštov, ppč. 1236/4 - přeložení kNN. Cena 

břemene činí Kč 2375,- bez DPH. 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 
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8. Ústecký kraj – smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na projekt: Podpora obecní 

policie 

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

 

Usnesení 82/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Ústecký kraj - smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na projekt: Podpora obecní 

policie 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

9. Česká pošta, s.p. – Smlouva o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. 

Odloženo 

 

10. Marius Pedersen a.s. - dodatek č. 1 ke Smlouvě o správě, údržbě a obnově veřejného 

osvětlení na území obce Proboštov 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 5 pro, 0 proti, 4 zdržel 

 

Usnesení 83/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Marius Pedersen a.s. - dodatek č. 1 ke Smlouvě o správě, údržbě a obnově veřejného 

osvětlení na území obce Proboštov 

pověřuje 

starostku obce k podpisu dodatku č. 1 smlouvy. 

 

11. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 104 o výměře 209 m2 a příslušné stavby na p.p.č. 

103 o výměře 40 m2, vše k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 84/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Žádost o odkoupení pozemku p.č. 104 o výměře 209 m
2
 a příslušné stavby na p.p.č. 

103 o výměře 40 m
2
, vše k.ú. Proboštov u Teplic. 

 

12. Žádost o odkup nemovitosti v majetku obce Proboštov– bytový dům, adresou 

Sobědružská 2, 417 12 Proboštov 

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

 

Usnesení 85/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Žádost o odkup nemovitosti v majetku obce Proboštov - bytový dům, adresou 

Sobědružská 2, 417 12 Proboštov. 

 

13. Žádost o pronájem parkoviště u bytového domu adresou U Vodárny 422/4, 

Proboštov 

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

 

Usnesení 86/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

žádost o pronájem parkoviště u bytového domu adresou U Vodárny 422/4, Proboštov.  

pověřuje 

vedení obce k umístění dopravní značky dle zápisu.  
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14. Linka bezpečí, z.s. – žádost o finanční podporu 

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

 

Usnesení 87/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

žádost o finanční podporu ve výši Kč 10 000,- Lince bezpečí, z.s.. 

 

15. Výsledky výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu na stavební práce: 

„Proboštov ul. Na Kukačce a Na Pěnkavce – komunikace, chodníky a VO“ 

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

 

Usnesení 88/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Výsledky výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu na stavební práce: 

„Proboštov ul. Na Kukačce a Na Pěnkavce - komunikace, chodníky a VO“ dle 

Protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek. 

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

Číslo 

obálky 

Název právnické nebo fyzické 

osoby 
IČ 

Nabídková 

cena v Kč 

s DPH 

Pořadí 

nabídky 

1. 

Vodohospodářské stavby, 

společnost s ručením 

omezeným 

40233308 - - 

2. Marius Pedersen a.s. 42194920 2 538 487,41 1. 

3. TELKONT s.r.o. 25467069 - - 

 

16. Smlouva o dílo na akci: „Proboštov ul. Na Kukačce a Na Pěnkavce – komunikace, 

chodníky a VO“ 

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

 

Usnesení 89/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o dílo na akci: „Proboštov ul. Na Kukačce a Na Pěnkavce - komunikace, 

chodníky a VO“ s firmou Marius Pedersen a.s., Průběžná 1904/3, 500 09 Hradec 

Králové, IČ: 42194920, která podala nabídku s nejnižší nabídkovou cenou ve výši Kč 

2 538 487,41 s DPH. 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

17. Výsledky výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu na stavební práce: 

„Chodník Proboštov-Přítkov – chodník a VO“ 

Vypuštěno 

 

18. Smlouva o dílo na akci: „Chodník Proboštov-Přítkov – chodník a VO“ 

Vypuštěno 

 

 

 

 

 

 



6 

 

19. Výsledky výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu na stavební práce: 

„Proboštov – výměna povrchu v ul. Proboštovská“ 

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

 

Usnesení 90/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Výsledky výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu na stavební práce: 

„Proboštov - výměna povrchu v ul. Proboštovská“ dle Protokolu o otevírání obálek a 

hodnocení nabídek: 

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

Číslo 

obálky 

Název právnické nebo fyzické 

osoby 
IČ 

Nabídková 

cena v Kč 

s DPH 

Pořadí 

nabídky 

1. STRABAG a.s. 60838744 1 833 118,19 1. 

2. 

Vodohospodářské stavby, 

společnost s ručením 

omezeným 

40233308  - 

3. SaM silnice a mosty Děčín a.s. 25042751 - - 

 

20. Smlouva o dílo na akci: „Proboštov – výměna povrchu v ul. Proboštovská“ 

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

 

Usnesení 91/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o dílo na akci: „Proboštov - výměna povrchu v ul. Proboštovská“ s firmou 

STRABAG a.s., Odštěpný závod České Budějovice, Mírová 284/26, 417 03 Dubí, 

která podala nabídku s nejnižší nabídkovou cenou ve výši Kč 1 833 118,19,- s DPH 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

21. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu: 

„Kanalizační přípojka pro RD č.p. 715 na p.p.č. 1259/6, 1259/107, 1274/10 a 1277/3“ 

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

 

Usnesení 92/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu: 

„Kanalizační přípojka pro RD č.p. 715 na p.p.č. 1259/6, 1259/107, 1274/10 a 1277/3“ 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy po úpravě smluvních ujednání a stanoviska 

stavebního úřadu. 

 

22. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu: 

„Přípojka kanalizace pro RD č.p. 76 na p.p.č. 690/4, 690/11, 690/5, 922/9 a p.p.č. 

954“ 

Odloženo 
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23. Domov důchodců Bystřany – žádost o poskytnutí finanční pomoci ve výši Kč 5 000,- 

na pořádání oslavy 50 let provozu 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 4 pro, 1 proti, 4 zdržel  

 

Usnesení 93/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Domov důchodců Bystřany - žádost o poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč 

5 000,- na pořádání oslavy 50 let provozu. 

 

24. Žádost o koupi části pozemku p.č. 399/3 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře cca 5 m2 

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

 

Usnesení 94/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Žádost o koupi části pozemku p.č. 399/3 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře cca 5 m
2
. 

 

Doplnění programu: 

 

25. Smlouva o nájmu části pozemku p.č. 1397/6 k.ú. Proboštov u Teplic (Jabloňová) 

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

 

Usnesení 95/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o nájmu části pozemku p.č. 1397/6 k.ú. Proboštov u Teplic za cenu Kč 600,-

/1 rok 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

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

na valné hromadě  

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

 

Usnesení 96/018:    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 21. 6. 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. 
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27. Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů dle pokynů 

MMR ČR 

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

 

Usnesení 97/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

bere na vědomí 

Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů dle pokynů 

MMR ČR. 

 

28. Různé 

- Informace starostky a místostarostky obce a zodpovězení dotazů z minulého 

zasedání 

 

29. Závěr 

 


