
Zápis a usnesení 

5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

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

svolané na pondělí dne 25. 6. 2018 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu 

 

Přítomno:  7 členů zastupitelstva obce  

Omluveni:    2 členové zastupitelstva obce (Ing. Ráža, pan 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. Česká pošta, s.p. – Smlouva o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p 

 

7. Potvrzení výkonu práce ředitelky Základní školy Proboštov 

 

8. Rozpočtové opatření č. 3/2018 

 

9. Základní škola Proboštov – žádost o schválení rozdělení hospodářského výsledku 

roku 2017 dle předloženého návrhu 

 

10. Účetní závěrka obce Proboštov za rok 2017 

 

11. Účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola Proboštov za rok 2017 

 

12. Účetní závěrka příspěvkové organizace Mateřská škola Pastelka Proboštov za rok 

2017 

 

13. Závěrečný účet obce Proboštov za rok 2017 

 

14. Pověření místostarostce obce k provádění slavnostních obřadů (svatby, vítání 

občánků aj.) 

 

15. 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 

 

16. Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 o místním poplatku z ubytovací kapacity 

 

17. Marius Pedersen a.s. – Smlouva o zpracování osobních údajů 



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

00630/18 (ALIS GDPRR) 

 

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

00631/18 (VITA stavební úřad) 

 

20. Nadace ČEZ – Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku č. STR 22_18 

 

21. Žádost o smlouvu o smlouvě budoucí k budoucímu záměru ke stavbě rodinného 

domu a připojení budoucího domu k distribuční síti SČVK a ČEZ přes obecní 

pozemky p.č. 580/2 a 1373/1 k.ú. Přítkov 

 

22. Žádost o prodej či pronájem části pozemku p.č. 1205/3 k.ú. Proboštov u Teplic (1. 

žadatel) 

 

23. Žádost o prodej či pronájem části pozemku p.č. 1205/3 k.ú. Proboštov u Teplic (2. 

žadatel) 

 

24. Žádost o odkup pozemku p.č. 1248/15 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

25. Žádost o pronájem části pozemku 1290/1 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

26. Žádost o majetkoprávní vypořádání nemovitostí v majetku obce Proboštov – 

odprodej části pozemků p.č. 471/1 a 584/9 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

27. Žádost o odprodej části pozemku p.č. 584/1 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

28. Záměr pronájmu kulturního domu, Dělnická 52, 417 12 Proboštov 

 

29. Záměr prodeje objektu Kpt. Jaroše 50, 417 12 Proboštov  

 

30. Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2018 – 2022 

 

31. Schválení výsledků výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu: 

„Úprava spojky ulic Meziškolská a Kpt. Jaroše včetně odstavných ploch – 

Proboštov“ 

 

32. Smlouva o dílo na akci: „Úprava spojky ulic Meziškolská a Kpt. Jaroše včetně 

odstavných ploch – Proboštov“ 

 

33. Vypsání výběrového řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby: „Svoz a 

nakládání s odpady v obci Proboštov pro období 2018 – 2022“ (na vědomí) 

 

34. Různé 

 

35. Závěr 

 

 

 

 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 

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

 

Usnesení 98/018:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

program 5. 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 7 pro, 0 proti, 0 zdržel  

 

Usnesení 99/018:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 100/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

             ověřovatele zápisu: Bc. Josefa Djakova a Ing. Martina Opackého. 

 

5. Kontrola usnesení  

 

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

Odloženo z jednání 

 

7. Potvrzení výkonu práce ředitelky Základní školy Proboštov 

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

 

Usnesení 101/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

pokračování výkonu práce ředitelky Základní školy Proboštov Mgr. Pavlíně 

Langerové pro další šestileté období. 

 

8. Rozpočtové opatření č. 3/2018 

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

 

Usnesení 102/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 3/2018. 

 

 

 

 

 

 



9. Základní škola Proboštov – žádost o schválení rozdělení hospodářského výsledku 

roku 2017 dle předloženého návrhu 

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

 

Usnesení 103/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Základní škola Proboštov - žádost o schválení rozdělení hospodářského výsledku roku 

2017 dle předloženého návrhu. 

 

10. Účetní závěrka obce Proboštov za rok 2017 

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

 

Usnesení 104/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Účetní závěrku obce Proboštov za rok 2017. 

 

11. Účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola Proboštov za rok 2017 

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

 

Usnesení 105/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy Proboštov za rok 2017. 

 

12. Účetní závěrka příspěvkové organizace Mateřská škola Pastelka Proboštov za rok 

2017 

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

 

Usnesení 106/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřské školy Pastelka Proboštov za rok 

2017. 

 

13. Závěrečný účet obce Proboštov za rok 2017 

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

 

Usnesení 107/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Závěrečný účet obce Proboštov za rok 2017 s výhradou. 

 

14. Pověření místostarostce obce k provádění slavnostních obřadů (svatby, vítání 

občánků aj.) 

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

 

Usnesení 108/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje 

místostarostku obce Ing. Vandu Hadrabovou k provádění slavnostních obřadů. 

 

15. 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 

Odloženo z jednání 

 

 



16. Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 o místním poplatku z ubytovací kapacity 

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

 

Usnesení 109/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018 o místním poplatku z ubytovací kapacity. 

 

17. Marius Pedersen a.s. – Smlouva o zpracování osobních údajů 

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

 

Usnesení 110/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Marius Pedersen a.s. - Smlouvu o zpracování osobních údajů 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

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

00630/18 (ALIS GDPRR) 

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

 

Usnesení 111/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ALIS spol. s.r.o. - Smlouvu o poskytnutí práv k užívání software číslo: SML-00630/18 

(ALIS GDPRR) za jednorázovou úplatu Kč 7 800,- a roční udržovací poplatek Kč 

1 720,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

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

00631/18 (VITA stavební úřad) 

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

 

Usnesení 112/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ALIS spol. s.r.o. - Smlouvu o poskytnutí práv k užívání software číslo: SML-00631/18 

za jednorázovou úplatu Kč 10 080,- a roční udržovací poplatek Kč 2 230,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

20. Nadace ČEZ – Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku č. STR 22_18 

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

 

Usnesení 113/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Nadace ČEZ - Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku č. STR 22_18  ve výši Kč 

110 250,-, 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 



21. Žádost o smlouvu o smlouvě budoucí k budoucímu záměru ke stavbě rodinného 

domu a připojení budoucího domu k distribuční síti SČVK a ČEZ přes obecní 

pozemky p.č. 580/2 a 1373/1 k.ú. Přítkov 

Na vědomí 

 

22. Žádost o prodej či pronájem části pozemku p.č. 1205/3 k.ú. Proboštov u Teplic (1. 

žadatel) 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 3 pro, 2 proti, 2 zdržel  

 

Usnesení 114/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

záměr pronájmu části pozemku p.č. 1205/3 k.ú. Proboštov u Teplic (1. žadatel). 

 

23. Žádost o prodej či pronájem části pozemku p.č. 1205/3 k.ú. Proboštov u Teplic (2. 

žadatel) 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 3 pro, 2 proti, 2 zdržel  

 

Usnesení 115/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

záměr pronájmu části pozemku p.č. 1205/3 k.ú. Proboštov u Teplic (2. žadatel). 

 

24. Žádost o odkup pozemku p.č. 1248/15 k.ú. Proboštov u Teplic 

Na vědomí 

 

25. Žádost o pronájem části pozemku 1290/1 k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 116/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr pronájmu části pozemku 1290/1 k.ú. Proboštov u Teplic. Záměr bude vyvěšen 

až po vypracování oddělovacího GP. 

 

26. Žádost o majetkoprávní vypořádání nemovitostí v majetku obce Proboštov – 

odprodej části pozemků p.č. 471/1 a 584/9 k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 117/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr prodeje části pozemků p.č. 471/1 a 584/9 k.ú. Proboštov u Teplic. Záměr bude 

vyvěšen až po vypracování oddělovacího GP. 

 

27. Žádost o odprodej části pozemku p.č. 584/1 k.ú. Proboštov u Teplic 

Na vědomí 

 

28. Záměr pronájmu kulturního domu, Dělnická 52, 417 12 Proboštov 

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

 

Usnesení 118/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr pronájmu Kulturního domu, adresou Dělnická 52, 417 12 Proboštov. 

 

 



29. Záměr prodeje objektu Kpt. Jaroše 50, 417 12 Proboštov  

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 4 pro, 2 proti, 1 zdržel  

 

Usnesení 119/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

záměr prodeje objektu Kpt. Jaroše 50, 417 12 Proboštov.  

 

30. Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2018 – 2022 

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

 

Usnesení 120/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

stanovuje 

počet členů zastupitelstva - 9 pro volební období 2018 - 2022. 

 

31. Schválení výsledků výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu: 

„Úprava spojky ulic Meziškolská a Kpt. Jaroše včetně odstavných ploch – 

Proboštov“ 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 5 pro, 0 proti, 2 zdržel  

 

Usnesení 121/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

výsledky výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu: „Úprava spojky 

ulic Meziškolská a Kpt. Jaroše včetně odstavných ploch - 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. 

Vodohospodářské stavby, 

společnost s ručením 

omezeným 

40233308 806 716,40 1. 

2. Telkont s.r.o. 25467069 - - 

3. HERKUL akciová společnost 25004638 - - 

 

32. Smlouva o dílo na akci: „Úprava spojky ulic Meziškolská a Kpt. Jaroše včetně 

odstavných ploch – Proboštov“ 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 5 pro, 0 proti, 2 zdržel  

 

Usnesení 122/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o dílo na akci: „Úprava spojky ulic Meziškolská a Kpt. Jaroše včetně 

odstavných ploch - Proboštov“ s firmou Vodohospodářské stavby, společnost 

s ručením omezeným, adresou Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, která podala nabídku 

s nejnižší nabídkovou cenou ve výši Kč 806 716,40 s DPH. 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

33. Vypsání výběrového řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby: „Svoz a 

nakládání s odpady v obci Proboštov pro období 2018 – 2022“ (na vědomí) 

Na vědomí 

 

 



Doplnění programu: 

 

34. Mateřská škola Pastelka Proboštov – žádost o schválení rozdělení hospodářského 

výsledku roku 2017 dle předloženého návrhu 

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

 

Usnesení 123/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Mateřská škola Pastelka Proboštov - žádost o schválení rozdělení hospodářského 

výsledku roku 2017 dle předloženého návrhu. 

 

35. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-

4007334/VB/1 Proboštov, Dělnická, p. Veselý-nové OM 

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

 

Usnesení 124/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ČEZ Distribuce, a.s. - Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-

4007334/VB/1 Proboštov, Dělnická, p. Veselý-nové OM. Cena bude stanovena dle 

Metodického postupu obce pro oceňování věcných břemen. 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

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

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

 

Usnesení 125/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Žádost o koupi pozemků p.č. 1035/1 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 359 m
2
 a 

1033/8 o výměře 49 m
2
 na základě stanoviska Ing. Arch. Panuščíka. 

 

37. 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“  

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

 

Usnesení 126/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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 k.ú. 

Přítkov“ 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

38. S-Vision s.r.o. – Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (prodloužení dokončení díla) 

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

 

Usnesení 127/018:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

S-Vision s.r.o. - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (prodloužení dokončení díla) do 31. 7. 

2018 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu dodatku č. 1 smlouvy. 



39. Různé 

 

V 18:25 hodin odešel zastupitel pan Ing. Betka, celkem: 6. 

 

40. Závěr 


