
Zápis a usnesení 

8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

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

svolané na pondělí dne 24. 9. 2018 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu 

 

Přítomno:  7 členů zastupitelstva obce  

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

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 6/2018 

 

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

 

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

„Chodník Proboštov-Přítkov – chodník a VO 

  

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

 

10. Kupní smlouva na pozemek p.č. 135/2 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 5 m2 

 

11. Nájemní smlouva pro Kulturní dům, Dělnická 52 

 

12. Kupní smlouva na pozemky p.č. 1208/110 o výměře 849 m2 a 1208/119 o výměře 849 

m2 k.ú. Proboštov u Teplic (U Vodárny – dražba) 

 

13. Kupní smlouva na pozemek p.č. 731/56 o výměře 307 m2 k.ú. Proboštov u Teplic 

(zahrada Pod Hrází – dražba) 

 

14. Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – Smlouva o 

bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 135/18/4120 

 

15. Žádost o odkoupení pozemku 1331/19 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

16. MAS Cínovecko – žádost poskytnutí členských příspěvků na rok 2018 

 



17. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro pozemek p.č. 

866/1 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

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

les, pč.422/1-nové OM, IP-12-4007464 

 

19. Žádost o odkoupení přidruženého objektu jídelny 

 

20. Různé 

 

21. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 

 
1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění  
 

V 17:06 hodin dorazil zastupitel pan Ing. Ráža, celkem: 8. 

 

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

 

Usnesení 161/018:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

program 8. 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 8 pro, 0 proti, 0 zdržel  

 

Usnesení 162/018:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

            do návrhové komise: Alenku Antošovou a Ing. Martina Opackého. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 163/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

             ověřovatele zápisu: Bc. Josefa Djakova a Ing. Vandu Hadrabovou. 

 

5. Kontrola usnesení  

 

6. Rozpočtové opatření číslo 6/2018 

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

 

Usnesení 164/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

             rozpočtové opatření číslo 6/2018. 

 

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

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

 

Usnesení 165/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy, kdy odkladný účinek smlouvy je 1. 2. 2020. 

 

 

 

 

 



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

„Chodník Proboštov-Přítkov – chodník a VO 

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

 

Usnesení 166/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Zrušení zadávacího řízení pro zakázku malého rozsahu na stavební práce: „Chodník 

Proboštov-Přítkov - chodník a VO“ 

pověřuje 

k obeslání uchazečů výběrového řízení. 

 

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

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

 

Usnesení 167/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu na pozemek p.č. 656/3 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 26 m
2
 za 

cenu Kč 100,-/1 m
2
 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

10. Kupní smlouva na pozemek p.č. 135/2 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 5 m2 

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

 

Usnesení 168/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu na pozemek p.č. 135/2 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 5 m
2 

za cenu 

Kč 100,-/1 m
2
 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

11. Nájemní smlouva pro Kulturní dům, Dělnická 52 

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

 

Usnesení 169/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Nájemní smlouvu pro Kulturní dům, Dělnická 52 dle zápisu 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

12. Kupní smlouva na pozemky p.č. 1208/110 o výměře 849 m2 a 1208/119 o výměře 849 

m2 k.ú. Proboštov u Teplic (U Vodárny – dražba) 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro, 0 proti, 2 zdržel  

 

Usnesení 170/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu na pozemky p.č. 1208/110 o výměře 849 m
2
 a 1208/119 o výměře 849 

m
2
 k.ú. Proboštov u Teplic, kdy kupní cena je Kč 2 150 000,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu doplněné smlouvy. 

 



13. Kupní smlouva na pozemek p.č. 731/56 o výměře 307 m2 k.ú. Proboštov u Teplic 

(zahrada Pod Hrází – dražba) 

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

 

Usnesení 171/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu na pozemek p.č. 731/56 o výměře 307 m
2
 k.ú. Proboštov u Teplic 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

14. Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – Smlouva o 

bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 135/18/4120 

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

 

Usnesení 172/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Smlouvu o 

bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 135/18/4120 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

15. Žádost o odkoupení pozemku 1331/19 k.ú. Proboštov u Teplic 

Odloženo 

 

16. MAS Cínovecko – žádost o poskytnutí členských příspěvků na rok 2018 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 0 pro, 7 proti, 1 zdržel  

 

Usnesení 173/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

MAS Cínovecko - žádost o poskytnutí členských příspěvků na rok 2018 ve výši Kč 

26 840,-.  

 

17. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro pozemek p.č. 

866/1 k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 174/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro pozemek p.č. 

866/1 k.ú. Proboštov u Teplic 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy po předložení situace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

les, pč.422/1-nové OM, IP-12-4007464 

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

 

Usnesení 175/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ČEZ Distribuce, a.s. - Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti: TP-Panský 

les, pč.422/1-nové OM, IP-12-4007464 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy po prověření, zda není v rozporu se stavbou 

kanalizace a chodníku dle projektu Báňských projektů. 

 

19. Žádost o odkoupení přidruženého objektu jídelny 

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

 

Usnesení 176/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Žádost o odkoupení přidruženého objektu jídelny. 

 

Doplnění programu: 

 

20. RONICA, s.r.o. – Smlouva o zpracování osobních údajů 

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

 

Usnesení 177/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

RONICA, s.r.o. - Smlouvu o zpracování osobních údajů 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

21. SČVK a.s. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

Odloženo 

 

22. VITA software, s.r.o. – Smlouva o technické podpoře 

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

 

Usnesení 178/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

VITA software, s.r.o. - Smlouvu o technické podpoře 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

23. Schindler CZ, a.s. – Servisní smlouva číslo HS 41 384 E 

Odloženo 

 

 

 

 

 

 



24. ČEZ Distribuce, a.s. – Kupní smlouva o převodu vlastnického práva 

k energetickému zařízení a o zřízení věcného břemene – služebnosti číslo 

KSK/3029/2018 

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

 

Usnesení 179/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

ČEZ Distribuce, a.s. - Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k energetickému 

zařízení a o zřízení věcného břemene - služebnosti číslo KSK/3029/2018. 

 

25. S-Vision s.r.o. – Dodatek č. 3 (prodloužení termínu dokončení díla) 

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

 

Usnesení 180/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

S-Vision s.r.o. - Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo: Hřiště Na Pěnkavce, Proboštov 

pověřuje 

starostku obce k podpisu dodatku č. 3 smlouvy po doplnění údajů o termínu dokončení 

prací společností S-Vision. 

 

26. ALIS spol. s.r.o. – Smlouva o poskytnutí práv k užívání software číslo: SML-

01101/18 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro, 0 proti, 1 zdržel  

 

Usnesení 181/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ALIS spol. s.r.o. - Smlouvu o poskytnutí práv k užívání software číslo: SML-01101/18 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

27. Marius Pedersen a.s. – prodloužení termínu dokončení díla: Proboštov ulice Na 

Kukačce a Na Pěnkavce – komunikace, chodníky a VO 

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

 

Usnesení 182/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

Kukačce a Na Pěnkavce - komunikace, chodníky a VO (prodloužení termínu 

dokončení díla do 30. 9. 2018 na základě relevantně předložených údajů). Zhotovitel 

se vypořádá i s vícepracemi. 

pověřuje 

starostku obce k podpisu dodatku smlouvy. 

 

28. Různé 

 

29. Závěr 


