
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 27. 3. 2017 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu 

 

Přítomno:  7 členů zastupitelstva obce  

Omluveni:    2 členové zastupitelstva obce (paní Antošová, Bc. Djakov) 

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. Darovací smlouva TJ Proboštov 

 

7. Pachtovní smlouva mezi obcí Proboštov a spolkem Tenis Proboštov, z.s. 

 

8. Pachtovní smlouva mezi obcí Proboštov a spolkem TJ Proboštov, z.s. 

 

9. Žádost o uzavření nové smlouvy na technologii mobilní sítě TPPRO s firmou Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s. - Nájemní smlouva  

 

10. Žádost o uzavření nové smlouvy na technologii mobilní sítě TP8808 s firmou Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s. - Nájemní smlouva 

 

11. Zpráva kontrolního výboru k prověření smluvních vztahů k podání žaloby na 

určení vlastnictví nemovitosti č.p. 10/1 se stavební parcelou p.č. 641/3 a 641/4 k.ú. 

Proboštov u Teplic 

 

12. Směrnice 1/2017 – Zajištění výkonu vnitřní kontroly 

 

13. Revokace usnesení 182/016 - Smlouva o zřízení služebnosti na pozemcích p.č. 

1208/107, 1204 a 1236/3 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

14.  Smlouva o zřízení služebnosti na pozemcích p.č. 1208/107 k.ú. Proboštov u Teplic 

(U Vodárny) 

 

15. Smlouva o zřízení služebnosti na pozemcích p.č.  1204 k.ú. Proboštov u Teplic 

(U Vodárny) 



16. Smlouva o zřízení služebnosti na pozemcích p.č. 1236/3 k.ú. Proboštov u Teplic 

(U Vodárny) 

 

17. Kupní smlouva na pozemky p.č. 788/2, 788/4 a 788/5 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

18. Smlouva o nájmu dopravního prostředku Multicar M 26 Profiline s firmou M-JVK 

s.r.o. 

 

19. Smlouva o nájmu dopravního prostředku Multicar M 30 FUMO Carrier s firmou 

M-JVK s.r.o. 

 

20. Schválení výsledků výběrového řízení dle Protokolu o otevírání obálek a hodnocení 

nabídek pro akci: „Proboštov – Výstavba komunikace na p.p.č. 1236/4“ 

 

21. Smlouva o dílo na akci: „Proboštov – Výstavba komunikace na p.p.č. 1236/4“ 

 

22. Záměr koupě nemovitostí – varianta 1: objekt č.p. 531 na p.p.č. 1265/6, část 

pozemku p.č. 1265/1, varianta 2: objekt č.p. 531 na p.p.č. 1265/6, p.p.č. 1265/1, 

objekty na p.p.č. 1265/4, 1265/2, 1265/3 k.ú. Proboštov u Teplic (Geoindustrie) 

 

23. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 1196/42 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 658 m2 

 

24. Žádost o odkoupení zahrady p.p.č. 1029/2, 1029/3, 1028/2 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

25. Základní škola Proboštov – žádost o souhlas zřizovatele s účastí PO v projektu 

financovaném z OP VVV 

 

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

roku 2016 dle předloženého návrhu 

 

27. Mateřská škola Pastelka – žádost o rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za 

rok 2016 

 

28. Mateřská škola Pastelka – žádost o souhlas zřizovatele s použitím finančních 

prostředků 

 

29. Žádost o prodej bytových jednotek adresou U Vodárny 423 

 

30. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu TJ Proboštov, oddíl 

Tenisu ve výši Kč 15 000,- 

 

31. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu Spolku Leonidas Gym 

Muay Thai Teplice ve výši Kč 3 000,- 

 

32. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu LTC Panorama 

Teplice, z.s. ve výši Kč 6 000,- 

 

33. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu TJ Lokomotiva 

Teplice, z.s. ve výši Kč 10 000,- 

 



34. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu TOP TEN Teplice, z.s., 

cyklistický oddíl ve výši Kč 4 000,- 

 

35. Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu – mimořádné a 

významné akce Spolku Leonidas Gym Muay Thai Teplice (mládež reprezentující 

obec) 

 

36. Český svaz včelařů, z.s. Teplice – žádost o poskytnutí dotace ve výši Kč 3 000,- 

 

37. Odpisový plán obce Proboštov 

 

38. Odpisový plán Základní školy Proboštov 

 

39. Různé 

 

40. Diskuze 

 

41. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Usnesení 28/017:              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 7 pro, 0 proti, 0 zdržel  

 

Usnesení 29/017:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

            do návrhové komise: Zdeňku Chládkovou a Miroslava Kočího. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 30/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

             ověřovatele zápisu: Ing. Vandu Hadrabovou a Ing. Radomíra Rážu. 

 

5. Kontrola usnesení  

 

6. Darovací smlouva TJ Proboštov 

Odloženo 

 

7. Pachtovní smlouva mezi obcí Proboštov a spolkem Tenis Proboštov z.s. 

Odloženo 

 

8. Pachtovní smlouva mezi obcí Proboštov a spolkem TJ Proboštov z.s. 

Odloženo 

 

9. Žádost o uzavření nové smlouvy na technologii mobilní sítě TPPRO s firmou Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s. - Nájemní smlouva  

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

 

Usnesení 31/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Nájemní smlouvu se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na umístění 

základnové stanice veřejné radiotelefonní sítě v budově Radnice  

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 



10. Žádost o uzavření nové smlouvy na technologii mobilní sítě TP8808 s firmou Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s. - Nájemní smlouva 

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

 

Usnesení 32/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Nájemní smlouvu se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na 

telefonní ústřednu v budově Radnice 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy.  

 

11. Zpráva kontrolního výboru k prověření smluvních vztahů k podání žaloby na 

určení vlastnictví nemovitosti č.p. 10/1 se stavební parcelou p.č. 641/3 a 641/4 k.ú. 

Proboštov u Teplic 

Na vědomí 

 

12. Směrnice 1/2017 – Zajištění výkonu vnitřní kontroly 

Odloženo 

 

13. Revokace usnesení 182/016 - Smlouva o zřízení služebnosti na pozemcích p.č. 

1208/107, 1204 a 1236/3 k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 33/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

revokuje 

Usnesení číslo 182/016 - Smlouvu o zřízení služebnosti na pozemcích p.č. 1208/107, 

1204 a 1236/3 k.ú. Proboštov u Teplic  

 

14.  Smlouva o zřízení služebnosti na pozemcích p.č. 1208/107, 1204 a 1236/3 k.ú. 

Proboštov u Teplic (U Vodárny) 

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

 

Usnesení 34/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o zřízení služebnosti na pozemcích p.č. 1208/107, 1204 a 1236/3 k.ú. 

Proboštov u Teplic (U Vodárny). Cena služebnosti činí Kč 10 659,- jednorázově. 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

15. Smlouva o zřízení služebnosti na pozemcích p.č. 1208/107, 1204 a 1236/3 k.ú. 

Proboštov u Teplic (U Vodárny) 

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

 

Usnesení 35/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o zřízení služebnosti na pozemcích p.č. 1208/107, 1204 a 1236/3 k.ú. 

Proboštov u Teplic (U Vodárny). Cena služebnosti činí Kč 10 041,90,- jednorázově. 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 



16. Smlouva o zřízení služebnosti na pozemcích p.č. 1208/107, 1204 a 1236/3 k.ú. 

Proboštov u Teplic (U Vodárny) 

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

 

Usnesení 36/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o zřízení služebnosti na pozemcích p.č. 1208/107, 1204 a 1236/3 k.ú. 

Proboštov u Teplic (U Vodárny). Cena služebnosti činí Kč 2 505,80,- jednorázově. 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

17. Kupní smlouva na pozemky p.č. 788/2, 788/4 a 788/5 k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 37/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu na pozemky p.č. 788/2, 788/4 a 788/5 k.ú. Proboštov u Teplic za cenu 

Kč 100,-/1 m
2
 včetně nákladů na vypracování GP, smlouvy a vložení na KN 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

18. Smlouva o nájmu dopravního prostředku Multicar M 26 Profiline s firmou M-JVK 

s.r.o. 

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

 

Usnesení 38/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouva o nájmu dopravního prostředku Multicar M 26 Profiline s firmou M-JVK 

s.r.o. 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

19. Smlouva o nájmu dopravního prostředku Multicar M 30 FUMO Carrier s firmou 

M-JVK s.r.o. 

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

 

Usnesení 39/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouva o nájmu dopravního prostředku Multicar M 30 FUMO Carrier s firmou M-

JVK s.r.o. 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 



20. Schválení výsledků výběrového řízení dle Protokolu o otevírání obálek a hodnocení 

nabídek pro akci: „Proboštov – Výstavba komunikace na p.p.č. 1236/4“ 

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

 

Usnesení 40/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

výsledky výběrového řízení dle Protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek pro 

akci: „Proboštov - Výstavba komunikace na p.p.č. 1236/4“. 

 

21. Smlouva o dílo na akci: „Proboštov – Výstavba komunikace na p.p.č. 1236/4“ 

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

 

Usnesení 41/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouva o dílo na akci: „Proboštov - Výstavba komunikace na p.p.č. 1236/4“ s firmou 

Stostav s.r.o., Proboštovská 1972, 415 02 Teplice, která předložila nejnižší nabídku ve 

výši Kč 699 999,99 s DPH 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

22. Záměr koupě nemovitostí – varianta 1: objekt č.p. 531 na p.p.č. 1265/6, část 

pozemku p.č. 1265/1, varianta 2: objekt č.p. 531 na p.p.č. 1265/6, p.p.č. 1265/1, 

objekty na p.p.č. 1265/4, 1265/2, 1265/3 k.ú. Proboštov u Teplic (Geoindustrie) 

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

 

Usnesení 42/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Záměr koupě nemovitostí - objekt administrativní budova č.p. 531 na p.p.č. 1265/6, 

část pozemku p.č. 1265/1, p.p.č. 1265/4 (trafostanice) k.ú. Proboštov u Teplic za cenu 

7 milionů Kč 

pověřuje 

vedení obce do příštího jednání připravit kupní smlouvu nebo kupní smlouvu o 

smlouvě budoucí, oddělovací GP a aktualizaci znaleckého posudku. 

 

23. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 1196/42 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 658 m2 

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

 

Usnesení 43/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

zařazení pozemku p.č. 1196/42 k.ú. Proboštov u Teplic do seznamu pozemků pro 

prodej formou dražby. 

 

24. Žádost o odkoupení zahrady p.p.č. 1029/2, 1029/3, 1028/2 k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 44/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

žádost o odkoupení pozemků p.č. 1029/2 o výměře 721 m
2
, 1029/3 o výměře 9 m

2
 a 

1028/2 o výměře 380 m
2
 k.ú. Proboštov u Teplic. 

 



25. Základní škola Proboštov – žádost o souhlas zřizovatele s účastí PO v projektu 

financovaném z OP VVV 

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

 

Usnesení 45/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Zřizovatel souhlasí, aby se jeho příspěvková organizace Základní škola Proboštov, 

okres Teplice, zapojila do projektu pod výzvou „Podpora škol formou projektů 

zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I“. Finanční prostředky budou 

čerpány z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy č. 

02_16_22 22. 

 

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

roku 2016 dle předloženého návrhu – na vědomí (bude schvalováno až 

s hospodářským výsledkem obce). 

Na vědomí 

 

27. Mateřská škola Pastelka – žádost o rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za 

rok 2016 - na vědomí (bude schvalováno až s hospodářským výsledkem obce). 

Na vědomí 

 

28. Mateřská škola Pastelka – žádost o souhlas zřizovatele s použitím finančních 

prostředků 

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

 

Usnesení 46/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Žádost Mateřské školy Pastelka Proboštov o souhlas zřizovatele s použitím finančních 

prostředků. 

 

29. Žádost o prodej bytových jednotek adresou U Vodárny 423 – na vědomí 

Na vědomí 

  

30. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu TJ Proboštov, oddíl 

Tenisu ve výši Kč 15 000,- 

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

 

Usnesení 47/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu TJ Proboštov, oddíl 

tenisu ve výši Kč 15 000,- 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 

 

 



31. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu Spolku Leonidas Gym 

Muay Thai Teplice ve výši Kč 3 000,- 

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

 

Usnesení 48/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu Spolku Leonidas Gym 

Muay Thai Teplice ve výši Kč 3 000,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

32. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu LTC Panorama 

Teplice, z.s. ve výši Kč 6 000,- 

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

 

Usnesení 49/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu LTC Panorama Teplice, 

z.s. ve výši Kč 5 000,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

33. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu TJ Lokomotiva 

Teplice, z.s. ve výši Kč 10 000,- 

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

 

Usnesení 50/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu TJ Lokomotiva Teplice, 

z.s. ve výši Kč 10 000,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

34. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu TOP TEN Teplice, z.s., 

cyklistický oddíl ve výši Kč 4 000,- 

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

 

Usnesení 51/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu TOP TEN Teplice, z.s., 

cyklistický oddíl ve výši Kč 4 000,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 

 



35. Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu – mimořádné a 

významné akce Spolku Leonidas Gym Muay Thai Teplice (mládež reprezentující 

obec) 

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

 

Usnesení 52/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu - mimořádné a významné 

akce Spolku Leonidas Gym Muay Thai Teplice (mládež reprezentující obec) 

pověřuje 

vedení obce k vyzvání zákonných zástupců. 

 

36. Český svaz včelařů, z.s. Teplice – žádost o poskytnutí dotace ve výši Kč 3 000,- 

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

 

Usnesení 53/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

finanční příspěvek Českému svazu včelařů, z.s. Teplice ve výši Kč 3 000,-. 

 

37. Odpisový plán obce Proboštov 

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

 

Usnesení 54/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Odpisový plán obce Proboštov. 

 

38. Odpisový plán Základní školy Proboštov 

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

 

Usnesení 55/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Odpisový plán Základní školy Proboštov. 

 

Doplnění programu: 

 

39. Smlouva o poskytování certifikačních služeb 

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

 

Usnesení 56/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o poskytování certifikačních služeb s Českou poštou, s.p. 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

40. Různé 

 

41. Diskuze 

 

42. Závěr 
 


