
Zápis a usnesení 

7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

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

svolané na pondělí dne 27. 8. 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. Rozpočtové opatření číslo 5/2018 

 

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

 

8. OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. -Licenční 

smlouva o veřejném provozování VP_2018_118429 

 

9. Nadace ČEZ – Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku č. STR 

22_18 

 

10. Kupní smlouva na pozemek p.č. 656/1 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 54 m2 

 

11. Kupní smlouva na pozemek p.č. 656/3 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 26 m2 

 

12. Kupní smlouva na pozemky p.č. 1259/139 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 32 m2 a 

1273/6 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 81 m2 

 

13. Kupní smlouva na pozemek p.č. 584/16 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 6 m2 

 

14. Severočeská vodárenská společnost a.s. – Dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci při 

realizaci staveb rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu v ulici 

Proboštovská v Proboštově ze dne 12. 6. 2017 

 

15. Severočeská vodárenská společnost a.s. – Dodatek č. 2 k Dohodě o spolupráci při 

realizaci staveb rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu v ulici 

Proboštovská v Proboštově ze dne 12. 6. 2017 

 



16. Severočeská vodárenská společnost a.s. – Smlouva o spolupráci při vymístění VHI 

číslo: TP 031 032 pro stavbu: „Proboštov, Na Pěnkavce, p.p.č. 787/19 – přeložka 

vodovodu“ 

 

17. Severočeská vodárenská společnost a.s. – Smlouva o spolupráci při realizaci staveb 

rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu v ulici Sobědružská v Proboštově 

 

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

služebnosti inženýrské sítě číslo TP 031 027 pro akci: TP 031 027 Proboštov, 

Sobědružská – rekonstrukce vodovodu, kanalizace a odstranění výusti TP63 

 

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

dohoda o umístění stavby č. IP-12-4008257/SOSB01 pro stavbu: TP-Proboštov, 

Panský les, ppč. 419-nové OM, IP-12-4008257 

 

20. Schválení výsledků výběrového řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby: 

„Svoz a nakládání s odpady v obci Proboštov 2018 – 2022“ dle Protokolu o otevírání 

obálek a hodnocení nabídek 

 

21. Smlouva o dílo pro akci: „Svoz a nakládání s odpady v obci Proboštov 2018 – 2022“ 

 

22. Zrušení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: 

„Oprava oplocení pozemku p.p.č. 2 v Proboštově“ dle Protokolu o otevírání obálek 

a hodnocení nabídek 

 

23. Zrušení zadávacího řízení pro zakázku malého rozsahu na stavební práce: 

„Chodník Proboštov-Přítkov – chodník a VO  

 

24. Žádost o koupi pozemku p.č. 135/2 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 5 m2 

 

25. Pronájem kulturního domu – schválení nájemní smlouvy 

 

26. Různé 

 

27. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 

 
1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění  
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel  

 

Usnesení 138/018:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

program 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov včetně jeho doplnění. 

  

2. Vypořádání námitek proti předchozímu zápisu 

 

3. Volba návrhové komise 

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

 

Usnesení 139/018:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 140/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

             ověřovatele zápisu: Ing. Martina Opackého a Alenku Antošovou. 

 

5. Kontrola usnesení  

 

6. Rozpočtové opatření číslo 5/2018 

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

 

Usnesení 141/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

             rozpočtové opatření číslo 5/2018. 

 

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

Na vědomí 

 

8. OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. -Licenční 

smlouva o veřejném provozování VP_2018_118429 

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

 

Usnesení 142/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. - Licenční smlouva o 

veřejném provozování VP_2018_118429 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 



9. Nadace ČEZ – Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku č. STR 

22_18 

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

 

Usnesení 143/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Nadace ČEZ - Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku č. STR 

22_18 

pověřuje 

starostku obce k podpisu dodatku smlouvy. 

 

10. Kupní smlouva na pozemek p.č. 656/1 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 54 m2 

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

 

Usnesení 144/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu na pozemek p.č. 656/1 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 54 m
2
 za 

cenu Kč 100,-/1 m
2
 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

11. Kupní smlouva na pozemek p.č. 656/3 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 26 m2 

Odloženo 

 

12. Kupní smlouva na pozemky p.č. 1259/139 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 32 m2 

a 1273/6 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 81 m2 

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

 

Usnesení 145/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu na pozemky p.č. 1259/139 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 32 m
2
 a 

1273/6 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 81 m
2
 za cenu Kč 200,-/1 m

2
 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

13. Kupní smlouva na pozemek p.č. 584/16 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 6 m2 

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

 

Usnesení 146/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu na pozemek p.č. 584/16 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 6 m
2
 za 

cenu Kč 100,-/1 m
2
 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 

 

 



14. Severočeská vodárenská společnost a.s. – Dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci při 

realizaci staveb rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu v ulici 

Proboštovská v Proboštově ze dne 12. 6. 2017 

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

 

Usnesení 147/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Severočeská vodárenská společnost a.s. - Dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci při 

realizaci staveb rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu v ulici 

Proboštovská v Proboštově ze dne 12. 6. 2017, přičemž do Dodatku č. 1 budou 

formulovány náležitosti Dodatku č. 2 

pověřuje 

starostku obce k podpisu dodatku č. 1. 

 

15. Severočeská vodárenská společnost a.s. – Dodatek č. 2 k Dohodě o spolupráci při 

realizaci staveb rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu v ulici 

Proboštovská v Proboštově ze dne 12. 6. 2017 

viz bod 14  

 

16. Severočeská vodárenská společnost a.s. – Smlouva o spolupráci při vymístění VHI 

číslo: TP 031 032 pro stavbu: „Proboštov, Na Pěnkavce, p.p.č. 787/19 – přeložka 

vodovodu“ 

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

 

Usnesení 148/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Severočeská vodárenská společnost a.s. - Smlouvu o spolupráci při vymístění VHI 

číslo: TP 031 032 pro stavbu: „Proboštov, Na Pěnkavce, p.p.č. 787/19 - přeložka 

vodovodu“ 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

17. Severočeská vodárenská společnost a.s. – Smlouva o spolupráci při realizaci staveb 

rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu v ulici Sobědružská v Proboštově 

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

 

Usnesení 149/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Severočeská vodárenská společnost a.s. - Smlouvu o spolupráci při realizaci staveb 

rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu v ulici Sobědružská v Proboštově 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

služebnosti inženýrské sítě číslo TP 031 027 pro akci: TP 031 027 Proboštov, 

Sobědružská – rekonstrukce vodovodu, kanalizace a odstranění výusti TP63 

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

 

Usnesení 150/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

služebnosti inženýrské sítě číslo TP 031 027 pro akci: TP 031 027 Proboštov, 

Sobědružská - rekonstrukce vodovodu, kanalizace a odstranění výusti TP63. Cena 

břemene činí Kč 10 659,-. 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

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

a dohoda o umístění stavby č. IP-12-4008257/SOSB01 pro stavbu: TP-Proboštov, 

Panský les, ppč. 419-nové OM, IP-12-4008257 

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

 

Usnesení 151/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

dohoda o umístění stavby č. IP-12-4008257/SOSB01 pro stavbu: TP-Proboštov, 

Panský les, ppč. 419-nové OM, IP-12-4008257 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

20. Schválení výsledků výběrového řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby: 

„Svoz a nakládání s odpady v obci Proboštov 2018 – 2022“ dle Protokolu o otevírání 

obálek a hodnocení nabídek 

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

 

Usnesení 152/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Výsledky výběrového řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby: „Svoz a 

nakládání s odpady v obci Proboštov 2018 - 2022“ dle Protokolu o otevírání obálek a 

hodnocení nabídek 

Nabídka, které byla hodnocena, posuzována a její výsledné pořadí: 

 

Číslo 

obálky 

Název právnické nebo 

fyzické osoby 
IČ 

Nabídková 

cena v Kč 

bez DPH 

Pořadí 

nabídky 

1. Marius Pedersen a.s 42194920 18 790 328,28 1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



21. Smlouva o dílo pro akci: „Svoz a nakládání s odpady v obci Proboštov 2018 – 2022“ 

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

 

Usnesení 153/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o dílo pro akci: „Svoz a nakládání s odpady v obci Proboštov 2018 - 2022“ 

s firmou Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, provozovna 

Teplice, Úprkova 3120, 415 01 Teplice, IČO: 42194920. Smlouva je účinná od 1. 10. 

2018 a cena díla činí Kč 18 790 328,28 bez DPH pro čtyřleté období. 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

22. Zrušení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: 

„Oprava oplocení pozemku p.p.č. 2 v Proboštově“  
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 154/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Zrušení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: 

„Oprava oplocení pozemku p.p.č. 2 v Proboštově“.  

 

23. Zrušení zadávacího řízení pro zakázku malého rozsahu na stavební práce: 

„Chodník Proboštov-Přítkov – chodník a VO 

Odloženo 

 

24. Žádost o koupi pozemku p.č. 135/2 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 5 m2 

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

 

Usnesení 155/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Záměr prodeje pozemku p.č. 135/2 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 5 m
2
. 

 

25. Pronájem kulturního domu – schválení nájemní smlouvy 

Na vědomí 

 

Doplnění programu: 

 

26. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

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

 

Usnesení 156/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro 

HECKL s.r.o. Proboštovská 1989, Teplice“ 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy (po doplnění výměry, ceny a termínu realizace). 

 

 

 

 

 



27. Marius Pedersen a.s. – Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo pro akci: Proboštov ulice Na 

Kukačce a Na Pěnkavce – komunikace, chodníky a VO 

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

 

Usnesení 157/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Marius Pedersen a.s. - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo pro akci: Proboštov ulice Na 

Kukačce a Na Pěnkavce - komunikace, chodníky a VO (změna termínu dokončení 

díla). 

 

28. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu (restaurace Sokolovna) snížení nájmu 

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

 

Usnesení 158/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu (restaurace Sokolovna) - dočasné snížení nájmu na 

částku Kč 4 320,- pro období 1. 9. 2018 - 31. 12. 2018 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu dodatku smlouvy. 

 

29. Revokace usnesení č. 119/018 

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

 

Usnesení 159/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

revokuje 

usnesení č. 119/018. 

 

30. Záměr prodeje objektu Kpt. Jaroše 50, Proboštov 

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

 

Usnesení 160/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Záměr prodeje objektu Kpt. Jaroše 50, 417 12 Proboštov za cenu stanovenou 

znaleckým posudkem č. 3203/51/17 ve výši Kč 1 629 140,- za podmínek, že v záměru 

prodeje budou uvedeny podmínky obce - nemovitost je určená pro sociálně-zdravotní 

služby, v blízkosti se nachází hasičská zbrojnice, po celou dobu trvání kupní smlouvy 

bude mít obec předkupní právo, které bude registrováno i v katastru nemovitostí. 
 

31. Různé 

 

32. Závěr 


