
Zápis a usnesení 

2. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov po 

ustavujícím zasedání 
 

Podle ustanovení § 96 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, 

svolané na pondělí dne 17. 12. 2018 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. 

 

Přítomno:  7 členů zastupitelstva obce  

Omluveni:    2 členové zastupitelstva obce (Ing. Ráža, paní Chládková) 

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. Návrh rozpočtu obce Proboštov na rok 2019 

 

7. Rozpočtové opatření – změny závazných ukazatelů do výše 10 % v závěru roku 2018 

 

8. Stanovení pravomoci starostce obce k provádění rozpočtových opatření s platností 

do konce funkčního období v roce 2022 

 

9. Výsledky výběrového řízení na akci: ZŠ Proboštov – přístavba školní tělocvičny a 

stavební úpravy jídelny dle Protokolu o odtajnění nabídek a hodnocení nabídek 

 

10. Smlouva o dílo na akci: ZŠ Proboštov – přístavba školní tělocvičny a stavební 

úpravy jídelny, část A) Přístavba školní tělocvičny 

 

11. Smlouva o dílo na akci: ZŠ Proboštov – přístavba školní tělocvičny a stavební 

úpravy jídelny, část B) Stavební úpravy jídelny 

 

12. Výsledky výběrového řízení na akci: Proboštov – vybudování odstavných ploch 

v ulici Zemská dle Protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek 

 

13. Smlouva o dílo na akci: Proboštov – vybudování odstavných ploch v ulici Zemská 

 



14. Výsledky výběrového řízení na akci: Proboštov – Oprava střechy tělovýchovného 

zařízení, Proboštovská 267/3, Proboštov 

 

15. Smlouva o dílo na akci: Oprava střechy tělovýchovného zařízení, Proboštovská 

267/3, Proboštov 

 

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

12-4014746/VB002 pro stavbu: TP_Proboštov, Olšová, ppč. 1259/9 – nové OM 

 

17. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemen a 

dohoda o umístění stavby č. IZ-12-4000687/002 TP-TPC, TRNOVANY, PPČ. 2420-

PŘEKL. KVN, SŽDC 

 

18. ČEZ Distribuce, a.s. – Nájemní smlouva pro movité věci: dvě klasické elektrokobky 

č. 1 a 2 umístěné v budově trafostanice TP_0818 Proboštov-Geoindustrie na 

pozemku p.č. 1263/4 k.ú. Proboštov 

 

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

služebnosti inženýrské sítě pro stavbu: Proboštov – Dělnická – vodovod na p.p.č. 

441 pro 4 RD 

 

20. Kupní smlouva na pozemek p.č. 297/4 o výměře 165 m2, jehož součástí je stavba 

občanské vybavenosti č.p. 50 a pozemek p.č. 116/16 o výměře 55 m2, vše k.ú. 

Proboštov u Teplic 

 

21. Kupní smlouva na těleso komunikace umístěného na pozemku p.č. 1236/5 k.ú. 

Proboštov u Teplic za Kč 1,- 

 

22. Kupní smlouva na pozemky p.č. 1236/5 o výměře 5547 m2 a 1237/35 o výměře 621 

m2, vše k.ú. Proboštov u Teplic 

 

23. Kupní smlouva na pozemek p.č. 788/54 o výměře 63 m2 (odděleno GP č. 1713-

177/2018 z pozemku p.č. 788/1) k.ú. Proboštov u Teplic 

 

24. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem části pozemku p.č. 788/1 k.ú. 

Proboštov u Teplic 

 

25. Pachtovní smlouva na pozemek p.č. 550/3 o výměře 29973 m2 k.ú. Přítkov 

 

26. Spolek Anidef, z.s. – Smlouva o zajišťování služeb zvířecího útulku pro rok 2019 

 

27. VSM Teplice – Darovací smlouva ve výši Kč 20 000,- na činnost Jednotky sboru 

dobrovolných hasičů Proboštov 

 

28. Prohlášení vlastníka nemovité věci ve smyslu § 1164 a následujících zákona č. 

89/2012 Sb., v platném znění, o vlastnictví bytů v Proboštově, U Vodrány 423 

 

29. Směrnice č. 1/2018 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

 

30. TJ Proboštov, z.s. – žádost o uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě 



31. Záměr prodeje pozemku p.č.  1331/19 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

32. Opětovná žádost o prodej či pronájem části pozemku p.č. 1205/3 k.ú. Proboštov u 

Teplic (první žadatel) 

 

33. Opětovná žádost o prodej či pronájem části pozemku p.č. 1205/3 k.ú. Proboštov u 

Teplic (druhý žadatel) 

 

34. Žádost o koupi části pozemku p.č. 1261/3 k.ú. Proboštov, ulice Angerová 

 

35. Žádost o koupi pozemku p.č. 731/25 o výměře 438 m2, k.ú. Proboštov u Teplic, Pod 

Hrází 

 

36. Žádost o pronájem části pozemku p.č. 1324 o výměře 125 m2, k.ú. Proboštov u 

Teplic 

 

37. SMS ČR – Sdružení místních samospráv – návrh na vstoupení pro obec Proboštov 

 

38. Ceník prodeje a pronájmu obecních pozemků pro období 2019 – 2021 (na vědomí) 

 

39. Různé 

 

40. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 

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

 

Usnesení 201/018:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

 návrh programu 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce po ustavujícím zasedání 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 202/018:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

            do návrhové komise: Alenku Antošovou a Ing. Jaroslava Pokorného, Ph.D. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 203/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ověřovatele zápisu: Romana Nešetřila a Stanislava Jordána. 

 

5. Kontrola usnesení 

 

6. Návrh rozpočtu obce Proboštov na rok 2019 

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

 

Usnesení 204/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

vyrovnaný rozpočet obce Proboštov na rok 2019 ve výši Kč 55 581 000,-. 

 

7. Rozpočtové opatření – změny závazných ukazatelů do výše 10 % v závěru roku 2018 

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

 

Usnesení 205/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje 

starostku obce k provedení rozpočtového opatření ve smyslu § 16 zákona č. 250/2000 

Sb., ke změnám závazných ukazatelů rozpočtu ve výši 10 % objemu schváleného 

rozpočtu v daném roce. Jedná se o rozpočtové opatření po posledním zasedání 

zastupitelstva obce.  

 

 

 

 

 



8. Stanovení pravomoci starostce obce k provádění rozpočtových opatření s platností do 

konce funkčního období v roce 2022 

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

 

Usnesení 206/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

stanovuje 

v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah pravomocí starostovi obce 

k provádění rozpočtových opatření s platností do konce funkčního období v roce 2022 

takto: 

1. Na straně výdajů změnu závazného ukazatele, popř. doplnit dalšího nového závazného 

ukazatele, až do výše Kč 100 000,- s tím, že navýšení bude vyrovnáno snížením jiného 

závazného ukazatele na straně výdajů nebo navýšením či doplněním dalšího 

závazného ukazatele na straně příjmů. Stejně tak lze provést změnu závazného 

ukazatele na straně příjmů. 

2. Zastupitelstvo obce si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření, 

provedeném starostkou obce, a to vždy na nejbližším zasedání zastupitelstva obce. 

 

9. Výsledky výběrového řízení na akci: ZŠ Proboštov – přístavba školní tělocvičny a 

stavební úpravy jídelny dle Protokolu o odtajnění nabídek a hodnocení nabídek 

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

 

Usnesení 207/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

výsledky výběrového řízení na akci: ZŠ Proboštov - přístavba školní tělocvičny a 

stavební úpravy jídelny dle Protokolu o odtajnění nabídek. 

 

10. Smlouva o dílo na akci: ZŠ Proboštov – přístavba školní tělocvičny a stavební 

úpravy jídelny, část A) Přístavba školní tělocvičny 

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

 

Usnesení 208/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o dílo s firmou Reader & Falge s.r.o., Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice, IČ: 

28714989, která podala nabídku s nejnižší cenou ve výši Kč 28 768 634,82 bez DPH 

na akci: ZŠ Proboštov - přístavba školní tělocvičny a stavební úpravy jídelny, část A) 

Přístavba školní tělocvičny 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Smlouva o dílo na akci: ZŠ Proboštov – přístavba školní tělocvičny a stavební 

úpravy jídelny, část B) Stavební úpravy jídelny 

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

 

Usnesení 209/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o dílo s firmou Reader & Falge s.r.o., Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice, IČ: 

28714989, která podala nabídku s nejnižší cenou ve výši Kč 7 739 247,12 bez DPH na 

akci: ZŠ Proboštov - přístavba školní tělocvičny a stavební úpravy jídelny, část B) 

Stavební úpravy jídelny 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy.  

 

12. Výsledky výběrového řízení na akci: Proboštov – vybudování odstavných ploch 

v ulici Zemská dle Protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek 

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

 

Usnesení 210/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

výsledky výběrového řízení na akci: Proboštov - vybudování odstavných ploch v ulici 

Zemská 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. V-Building, s.r.o. 01474979 636 784,41  

2. RAVEK s.r.o. 25432141 633 635,38  

3. STOSTAV s.r.o. 25032437 552 324,10 1. 

4. BAJGER s.r.o. 28701101 560 645,-  

5. GRATSY s.r.o. 029 90 610 625 112,39  

6. TELKONT s.r.o. 25467069 579 536,60  

7. 

Vodohospodářské stavby, 

společnost s ručením 

omezeným 

402 333 08 719 946,32  

 

13. Smlouva o dílo na akci: Proboštov – vybudování odstavných ploch v ulici Zemská 

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

 

Usnesení 211/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o dílo s firmou STOSTAV s.r.o., adresou Proboštovská 1972, 415 02 

Teplice, která podala nabídku s nejnižší nabídkovou cenou ve výši Kč 552 324,10 

s DPH na akci: Proboštov - vybudování odstavných ploch v ulici Zemská 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy.  

 

 

 

 

 



14. Výsledky výběrového řízení na akci: Proboštov – Oprava střechy tělovýchovného 

zařízení, Proboštovská 267/3, Proboštov 

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

 

Usnesení 212/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

výsledky výběrového řízení na akci: Proboštov - Oprava střechy tělovýchovného 

zařízení, Proboštovská 267/3, Proboštov 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. FAST střechy s.r.o. 27537676 5 049 376,63  

2. Ing. Jan Zelenka 727 517 62 4 382 124,96  

3. RN Střechy Radek Nový 666839045 5 288 426,-  

4. Izolace Ústí s.r.o. 287 52 007 3 968 800,- 1. 

5. Střechy Šanda s.r.o. 25 44 94 51 4 821 158,-  

6. Čečrle – střecha s.r.o. 27270670 5 918 552,44  

7. PRO URBAN s.r.o. 28409434 6 807 665,28  

8. ALPIN MONT SERVIS, s.r.o. 25491270 5 175 651,31  

 

15. Smlouva o dílo na akci: Oprava střechy tělovýchovného zařízení, Proboštovská 

267/3, Proboštov 

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

 

Usnesení 213/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o dílo s firmou Izolace Ústí s.r.o., adresou Božtěšická 144/40, 400 01 Ústí 

nad Labem, Bukov, která podala nabídku s nejnižší nabídkovou cenou ve výši Kč 

3 968 800,- s DPH na akci: Oprava střechy tělovýchovného zařízení, Proboštovská 

267/3, Proboštov 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy.  

 

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

12-4014746/VB002 pro stavbu: TP_Proboštov, Olšová, ppč. 1259/9 – nové OM 

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

 

Usnesení 214/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

4014746/VB002 pro stavbu: TP_Proboštov, Olšová, ppč. 1259/9 - nové OM 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy.  

 

 

 

 



17. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemen a 

dohoda o umístění stavby č. IZ-12-4000687/002 TP-TPC, TRNOVANY, PPČ. 2420-

PŘEKL. KVN, SŽDC 

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

 

Usnesení 215/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

dohodu o umístění stavby č. IZ-12-4000687/002 TP-TPC, TRNOVANY, PPČ. 2420-

PŘEKL. KVN, SŽDC  

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

  

18. ČEZ Distribuce, a.s. – Nájemní smlouva pro movité věci: dvě klasické elektrokobky 

č. 1 a 2 umístěné v budově trafostanice TP_0818 Proboštov-Geoindustrie na 

pozemku p.č. 1263/4 k.ú. Proboštov 

Odloženo 

 

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

služebnosti inženýrské sítě pro stavbu: Proboštov – Dělnická – vodovod na p.p.č. 

441 pro 4 RD 

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

 

Usnesení 216/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Severočeská vodárenská společnost a.s. - Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě pro stavbu: Proboštov - Dělnická - vodovod na p.p.č. 441 

pro 4 RD 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy starostku obce k podpisu smlouvy po úpravě 

smlouvy dle zápisu. 

 

20. Kupní smlouva na pozemek p.č. 297/4 o výměře 165 m2, jehož součástí je stavba 

občanské vybavenosti č.p. 50 a pozemek p.č. 116/16 o výměře 55 m2, vše k.ú. 

Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 217/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu na pozemek p.č. 297/4 o výměře 165 m
2
, jehož součástí je stavba 

občanské vybavenosti č.p. 50 a pozemek p.č. 116/16 o výměře 55 m
2
, vše k.ú. 

Proboštov u Teplic  za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši Kč 1.629.140,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 

 



21. Kupní smlouva na těleso komunikace umístěného na pozemku p.č. 1236/5 k.ú. 

Proboštov u Teplic za Kč 1,- 

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

 

Usnesení 218/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu na těleso komunikace umístěného na pozemku p.č. 1236/5 k.ú. 

Proboštov u Teplic za Kč 1,- bez DPH 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy.  

 

22. Kupní smlouva na pozemky p.č. 1236/5 o výměře 5547 m2 a 1237/35 o výměře 621 

m2, vše k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 219/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu na pozemky p.č. 1236/5 o výměře 5547 m
2
 a 1237/35 o výměře 621 

m
2
, vše k.ú. Proboštov u Teplic za cenu Kč 308 400,- bez DPH 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy.  

 

23. Kupní smlouva na pozemek p.č. 788/54 o výměře 63 m2 (odděleno GP č. 1713-

177/2018 z pozemku p.č. 788/1) k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 220/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu na pozemek p.č. 788/54 o výměře 63 m
2
 (odděleno GP č. 1713-

177/2018 z pozemku p.č. 788/1) k.ú. Proboštov u Teplic za cenu Kč 37 800,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy.  

 

24. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem části pozemku p.č. 788/1 k.ú. 

Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 221/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem části pozemku p.č. 788/1 k.ú. Proboštov 

u Teplic 

pověřuje 

starostku obce k podpisu dodatku smlouvy.  

 

 

 

 

 

 

 



25. Pachtovní smlouva na pozemek p.č. 550/3 o výměře 29973 m2 k.ú. Přítkov 

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

 

Usnesení 222/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Pachtovní smlouvu na pozemek p.č. 550/3 o výměře 29973 m
2
 k.ú. Přítkov 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy.  

 

26. Spolek Anidef, z.s. – Smlouva o zajišťování služeb zvířecího útulku pro rok 2019 

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

 

Usnesení 223/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Spolek Anidef, z.s. - Smlouvu o zajišťování služeb zvířecího útulku pro rok 2019 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy.  

 

27. VSM Teplice – Darovací smlouva ve výši Kč 20 000,- na činnost Jednotky sboru 

dobrovolných hasičů Proboštov 

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

 

Usnesení 224/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

VSM Teplice - Darovací smlouvu ve výši Kč 20 000,- na činnost Jednotky sboru 

dobrovolných hasičů Proboštov 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy.  

 

28. Prohlášení vlastníka nemovité věci ve smyslu § 1164 a následujících zákona č. 

89/2012 Sb., v platném znění, o vlastnictví bytů v Proboštově, U Vodrány 423 

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

 

Usnesení 225/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Prohlášení vlastníka nemovité věci ve smyslu § 1164 a následujících zákona č. 

89/2012 Sb., v platném znění, o vlastnictví bytů v Proboštově, U Vodárny 423 

 

29. Směrnice č. 1/2018 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

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

 

Usnesení 226/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Směrnici č. 1/2018 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

 

30. TJ Proboštov, z.s. – žádost o uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě 

Odloženo 

 

 

 



31. Záměr prodeje pozemku p.č.  1331/19 k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 227/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr prodeje pozemku p.č. 1331/19 k.ú. Proboštov u Teplic za cenu stanovenou 

ceníkem obce 

pověřuje 

 vedení obce k oslovení majitelů přilehlých nemovitostí. 

 

32. Opětovná žádost o prodej či pronájem části pozemku p.č. 1205/3 k.ú. Proboštov u 

Teplic (první žadatel) 

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

 

Usnesení 228/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr pronájmu části pozemku p.č. 1205/3 k.ú. Proboštov u Teplic za cenu 

stanovenou ceníkem obce. Záměr pronájmu bude vyvěšen po vypracování 

oddělovacího GP a zpracování studie řešící rozšíření parkovacích míst se zachováním 

vjezdu na budoucí pronajímaný pozemek. 

 

33. Opětovná žádost o prodej či pronájem části pozemku p.č. 1205/3 k.ú. Proboštov u 

Teplic (druhý žadatel) 

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

 

Usnesení 229/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr pronájmu části pozemku p.č. 1205/3 k.ú. Proboštov u Teplic za cenu 

stanovenou ceníkem obce. Záměr pronájmu bude vyvěšen po vypracování 

oddělovacího GP a zpracování studie řešící rozšíření parkovacích míst se zachováním 

vjezdu na budoucí pronajímaný pozemek. 

 

34. Žádost o koupi části pozemku p.č. 1261/3 k.ú. Proboštov, ulice Angerová 

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

 

Usnesení 230/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

žádost o koupi části pozemku p.č. 1261/3 k.ú. Proboštov u Teplic, ulice Angerová. 

 

35. Žádost o koupi pozemku p.č. 731/25 o výměře 438 m2, k.ú. Proboštov u Teplic, Pod 

Hrází 

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

 

Usnesení 231/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

žádost o koupi pozemku p.č. 731/25 o výměře 438 m
2
, k.ú. Proboštov u Teplic, Pod 

Hrází. 

 

 



36. Žádost o pronájem části pozemku p.č. 1324 o výměře 125 m2, k.ú. Proboštov u 

Teplic 

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

 

Usnesení 232/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Nájemní smlouvu na pronájem části pozemku p.č. 1324 o výměře 125 m
2
, k.ú. 

Proboštov u Teplic od 1. 1. 2019 za cenu 6,-/1 m
2
 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

37. SMS ČR – Sdružení místních samospráv – návrh na vstoupení pro obec Proboštov 

Odloženo 

 

38. Ceník prodeje a pronájmu obecních pozemků pro období 2019 – 2021 (na vědomí) 

 

Doplnění programu: 

 

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

„ROZ Proboštov, NTL plynovod a přípojka (RD na p.p.č. 440/1), číslo stavby: 

9900096936 

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

 

Usnesení 233/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

„ROZ Proboštov, NTL plynovod a přípojka (RD na p.p.č. 440/1), číslo stavby: 

9900096936 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy po úpravě smlouvy dle zápisu. 

 

40. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě – Přípojky V + 

K k RD na p.p.č. 419 – ul. Panský les 

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

 

Usnesení 234/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě - Přípojky V + 

K k RD na p.p.č. 419 - ul. Panský les 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy po úpravě smlouvy dle zápisu. 

 

41. Hudební skupina Totální nasazení – Smlouva o veřejném provozování díla 

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

 

Usnesení 235/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Hudební skupina Totální nasazení - Smlouvu o veřejném provozování díla 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 



 

42. Opakovaná žádost MAS Cínovecko o úhradu členských příspěvků 

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

 

Usnesení 236/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

revokuje   

usnesení č. 173/018. 

 

Starostka obce navrhla schválit žádost. 

 

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

 

Usnesení 237/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

žádost MAS Cínovecko o úhradu členských příspěvků ve výši Kč 26 840,-. 

 

43. Žádost pana Chalupníka o prodloužení možnosti sníženého nájmu formou dodatku 

č. 2 k nájemní smlouvě 

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

 

Usnesení 238/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Dodatek č. 2 ke smlouvě nájemní na objekt restaurace Sokolovna se Sokolovna Laura 

s.r.o. do 31. 3. 2019 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu dodatku č. 2 smlouvy 

pověřuje 

 vedení obce k jednání s panem XXX o možnosti uzavření nové nájemní smlouvy dle 

zápisu.  

 

44. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - slib odškodnění 

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

 

Usnesení 239/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - slib odškodnění 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu slibu odškodnění. 

 

45.  Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - Smlouva o spolupráci  

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

 

Usnesení 240/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - Smlouvu o spolupráci 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 



46. Darovací smlouva STRABAG a.s. – společnost daruje obci částku ve výši Kč 

100 000,- na opravu kaple sv. Antonína 

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

 

Usnesení 241/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Darovací smlouvu STRABAG a.s. - společnost daruje obci částku ve výši Kč 

100 000,- na opravu kaple sv. Antonína  

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

47. Různé 

- Informace starostky a místostarosty obce a zodpovězení dotazů z minulého 

zasedání 

 

48. Závěr 
 


