
Zápis a usnesení 

10. 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. 9. 2017 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu 

 

Přítomno:  8 členů zastupitelstva obce  

Omluveni:    1 člen zastupitelstva obce (paní Antošová) 

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. Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným – žádost o prodloužení 

termínu dokončení prací pro stavbu: Výměna povrchů v obci Přítkov  

 

7. Kupní smlouva pro pozemky p.č. 731/81 o výměře 304 m2 a 731/106 o výměře 7 m2 

k.ú. Proboštov u Teplic (zahrada) 

 

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

01017/17 (KEO4 Majetek oceňování pozemků) 

 

9. Ateliér Maur s.r.o. – Kupní smlouva (vánoční výzdoba obce) 

 

10. ČEZ Distribuce a.s. – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IP-12-4007464/SOBS01 

pro stavbu: TP-Proboštov, Panský les, pč. 422/1 – nové OM, IP-4007464 

 

11. ČEZ Distribuce a.s. – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-4015588/SOBS01 

pro stavbu: TP_Proboštov, Růžová, ppč. 1237/38 – nové OM, IV-12-4015588 

 

12. ČEZ Distribuce a.s. – Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-

4012972/VB/002 pro stavbu: TP-Proboštov, Přítkov, ppč. 678/28, Zušťák 

 

13. ČEZ Distribuce a.s. – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IP-12-4006653/VB/1 pro 

stavbu: TP_Proboštov, Angerová, ppč. 1261/4 – nové OM 

 



14. Severočeská vodárenská společnost a.s. – Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě č. 366/88/OI/OSM/2017 

 

15. Žádost o prodej pozemku z majetku obce (stavební parcelu) 

 

16. Žádost o výměnu a odprodej pozemku (p.p.č. 672 a 673/1 k.ú. Proboštov u Teplic) 

 

17. Žádost o dlouhodobý pronájem části pozemku p.č. 923/1 v k.ú. Přítkov 

 

18. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy pro pozemek p.č. 1208/1 o výměře 190 m2 (U 

Vodárny) 

 

19. Nájemní smlouva na reklamní plochu 

 

20. Různé 

 

21. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 

 
1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění  
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 0 proti, 0 zdržel  

 

Usnesení 162/017:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

program 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov včetně jeho doplnění. 

 

2. Vypořádání námitek proti předchozímu zápisu 

 

3. Volba návrhové komise 

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

 

Usnesení 163/017:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

            do návrhové komise: Zdeňku Chládkovou a Ing. Vandu Hadrabovou. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 164/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

             ověřovatele zápisu: Ing. Václava Betku a Bc. Josefa Djakova. 

 

5. Kontrola usnesení  

 

6. Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným – žádost o prodloužení 

termínu dokončení prací pro stavbu: Výměna povrchů v obci Přítkov (do 15. 11. 

2017 z původního termínu 30. 9. 2017) 

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

 

Usnesení 165/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným - žádost o prodloužení 

termínu dokončení prací pro stavbu: Výměna povrchů v obci Přítkov do 31. 10. 2017. 

 

7. Kupní smlouva pro pozemky p.č. 731/81 o výměře 304 m2 a 731/106 o výměře 7 m2 

k.ú. Proboštov u Teplic (zahrada) 

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

 

Usnesení 166/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu pro pozemky p.č. 731/81 o výměře 304 m
2
 a 731/106 o výměře 7 m

2
 

k.ú. Proboštov u Teplic (zahrada). Cena je stanovena platným ceníkem obce, tedy Kč 

200,-/1 m
2
. 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 



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

01017/17 (KEO4 Majetek oceňování pozemků) 

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

 

Usnesení 167/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

01017/17 (KEO4 Majetek oceňování pozemků) za cenu Kč 4 200,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

9. Ateliér Maur s.r.o. – Kupní smlouva (vánoční výzdoba obce) 

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

 

Usnesení 168/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Ateliér Maur s.r.o. - Kupní smlouvu (vánoční výzdoba obce) za cenu Kč 520 206,- 

s DPH. 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

10. ČEZ Distribuce a.s. – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IP-12-4007464/SOBS01 

pro stavbu: TP-Proboštov, Panský les, pč. 422/1 – nové OM, IP-4007464 

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

 

Usnesení 169/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ČEZ Distribuce a.s. - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene - služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IP-12-4007464/SOBS01 

pro stavbu: TP-Proboštov, Panský les, pč. 422/1 - nové OM, IP-4007464. Cena 

břemene je stanovena ve výši Kč 1 000,- bez DPH. 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

11. ČEZ Distribuce a.s. – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-4015588/SOBS01 

pro stavbu: TP_Proboštov, Růžová, ppč. 1237/38 – nové OM, IV-12-4015588 

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

 

Usnesení 170/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ČEZ Distribuce a.s. - Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4015588/SOBS01 

pro stavbu: TP_Proboštov, Růžová, ppč. 1237/38 - nové OM, IV-12-4015588. Cena 

břemene je stanovena ve výši Kč 1 000,- bez DPH. 

 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 



12. ČEZ Distribuce a.s. – Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-

4012972/VB/002 pro stavbu: TP-Proboštov, Přítkov, ppč. 678/28, Zušťák 

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

 

Usnesení 171/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

4012972/VB/002 pro stavbu: TP-Proboštov, Přítkov, ppč. 678/28, Zušťák. Cena 

břemene je stanovena ve výši Kč 1 000,- bez DPH. 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

13. ČEZ Distribuce a.s. – Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IP-12-4006653/VB/1 pro 

stavbu: TP_Proboštov, Angerová, ppč. 1261/4 – nové OM 

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

 

Usnesení 172/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ČEZ Distribuce a.s. - Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-4006653/VB/1 pro 

stavbu: TP_Proboštov, Angerová, ppč. 1261/4 - nové OM. Cena břemene je stanovena 

ve výši Kč 15 625,- bez DPH. 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

14. Severočeská vodárenská společnost a.s. a Město Krupka – Smlouva o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě č. 366/88/OI/OSM/2017 

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

 

Usnesení 173/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Severočeská vodárenská společnost a.s. a Město Krupka - Smlouva o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě č. 366/88/OI/OSM/2017. Cena břemene je stanovena ve 

výši Kč 47 854,- bez DPH. 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

15. Žádost o prodej pozemku z majetku obce (stavební parcelu) 

Na vědomí 

 

16. Žádost o výměnu a odprodej pozemku (p.p.č. 672 a 673/1 k.ú. Proboštov u Teplic) 

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

 

Usnesení 174/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

žádost o výměnu a odprodej pozemku (p.p.č. 672 a 673/1 k.ú. Proboštov u Teplic). 

 

 

 

 

 



17. Žádost o dlouhodobý pronájem části pozemku p.č. 923/1 v k.ú. Přítkov 

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

 

Usnesení 175/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr pronájmu části pozemku p.č. 923/1 k.ú. Přítkov. Záměr bude vyvěšen po 

předložení oddělovacího GP. 

 

18. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy pro pozemek p.č. 1208/1 o výměře 190 m2 (U 

Vodárny) 

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

 

Usnesení 176/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

nájemní smlouvu na pozemek p.č. 1208/1 o výměře 190 m
2
 k.ú. Proboštov u Teplic za 

cenu Kč 6,-/1 m
2
 na dobu neurčitou s výpovědí lhůtou 3 měsíce. Začátek účinnosti 

smlouvy je od 1. 1. 2018. 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

19. Nájemní smlouva na reklamní plochu 

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

 

Usnesení 177/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Starostové a nezávislí, politické hnutí - nájemní smlouvu na reklamní plochu na 

přístavbě objektu na p.p.č. 343/2 (nám. Svobody) na období od 1. 10. 2017 - 21. 10. 

2017 pro účely umístění reklamní plachty. Cena nájmu je stanovena ve výši Kč 500,-. 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

Doplnění programu: 

 

20. Rozpočtové opatření číslo 5/2017 

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

 

Usnesení 178/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Rozpočtové opatření číslo 5/2017. 

 

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

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

 

Usnesení 179/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Pachtovní smlouvu mezi obcí Proboštov a spolkem Tenis Proboštov, z.s. 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy zároveň s Darovací smlouvou. 

 

 

 

 



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

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

 

Usnesení 180/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Pachtovní smlouvu mezi obcí Proboštov a spolkem TJ Proboštov, z.s. 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy zároveň s Darovací smlouvou. 

 

23. GasNet, s.r.o. – Dohoda o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného 

plynového zařízení a o právu provést stavbu pro akci: Reko MS Proboštov – 

Proboštovská + 3, číslo 7700100321/72 

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

 

Usnesení 181/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

GasNet, s.r.o. - Dohoda o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného 

plynového zařízení a o právu provést stavbu pro akci: Reko MS Proboštov - 

Proboštovská + 3, číslo 7700100321/72 

pověřuje 

starostku obce k podpisu dohody. 

 

24. GasNet, s.r.o. – Dohoda o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného 

plynového zařízení a o právu provést stavbu pro akci: Reko MS Proboštov – 

Proboštovská + 3, číslo 7700100321/36 

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

 

Usnesení 182/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

GasNet, s.r.o. - Dohoda o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného 

plynového zařízení a o právu provést stavbu pro akci: Reko MS Proboštov - 

Proboštovská + 3, číslo 7700100321/36 

pověřuje 

starostku obce k podpisu dohody. 

 

25. GasNet, s.r.o. – Dohoda o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného 

plynového zařízení a o právu provést stavbu pro akci: Reko MS Proboštov – 

Proboštovská + 3, číslo 7700100321/12 

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

 

Usnesení 183/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

GasNet, s.r.o. - Dohoda o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného 

plynového zařízení a o právu provést stavbu pro akci: Reko MS Proboštov - 

Proboštovská + 3, číslo 7700100321/12 

pověřuje 

starostku obce k podpisu dohody. 

 

 

 

 



26. GasNet, s.r.o. – Dohoda o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného 

plynového zařízení a o právu provést stavbu pro akci: Reko MS Proboštov – 

Proboštovská + 3, číslo 7700100321/02 

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

 

Usnesení 184/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

GasNet, s.r.o. - Dohoda o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného 

plynového zařízení a o právu provést stavbu pro akci: Reko MS Proboštov - 

Proboštovská + 3, číslo 7700100321/02 

pověřuje 

starostku obce k podpisu dohody. 

 

27. Výlep na vývěsních plochách obce 

Na vědomí 

 

28. Podání dovolání ve věci historického majetku obce Proboštov 

Na vědomí 

 

29. Žádost KDU-ČSL o pronájem reklamní plochy 

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

 

Usnesení 185/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

KDU-ČSL, politická strana - nájemní smlouvu na reklamní plochu na přístavbě 

objektu na p.p.č. 343/2 (nám. Svobody) na období od 1. 10. 2017 - 21. 10. 2017 pro 

účely umístění reklamní plachty. Cena nájmu je stanovena ve výši Kč 500,-. 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

30. Různé 

- Informace starostky a místostarostky obce a zodpovězení dotazů z minulého 

zasedání 

 

31. Závěr 


