
Zápis a usnesení 

11. 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. 11. 2017 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. Rozpočtové opatření č. 6/2017 

 

7. Schválení provádění rozpočtových opatření  

 

8. Odměňování uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva (nové Nařízení vlády 

č. 318/2017 Sb. v platném znění) 

 

9. Smlouva o poskytování poradenství ve věci financování projektů ze strukturálních 

fondů Evropské unie s PGM Consulting s.r.o.  

 

10. Stavební firma NAO s.r.o. – Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo akce: „Bytový dům 

Proboštov, Sobědružská 173, Bytový dům Proboštov, Sobědružská 174“ 

 

11. Marius Pedersen a.s. – Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí služeb při svozu a 

nakládání s odpady v obci Proboštov 

 

12. GasNet, s.r.o. – Dohoda o úhradě výdajů pro akci: „Rekonstrukce plynovodu v ulici 

Proboštovská“ (finanční spoluúčast rekonstrukce komunikace) 

 

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

břemene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IP-12-4007741/001 – TP 

– Proboštov 

 

14. Česká pojišťovna a.s. – dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č. 899-24198-28 o pojištění 

majetku podnikatelů (pojištění živelní, pojištění odcizení, pojištění elektronických 

zařízení) a o pojištění odpovědnosti 

 



15. Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje – Darovací smlouva 

číslo 2017509 

 

16. Nájemní smlouva na část pozemku p.č. 923/1 o výměře 69 m2 k.ú. Přítkov 

 

17. Český rybářský svaz z.s. – Místní organizace – Žádost o odprodej obecního 

pozemku rybníka Jaroslav 

 

18. Žádost o odprodej pozemku pod stavbou pro rodinnou rekreaci p.p.č. 519 na 

zahradě p.č. 407/15, o prodej 1/8 pozemku přístupové cesty p.č. 407/3 a prodej 1/8 

pozemku přístupové cesty p.č. 407/26 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

19. Žádost o odkoupení obecního pozemku p.č. 641/45 k.ú. Přítkov o výměře 1367 m2 

 

20. Žádost o odkoupení obecního pozemku p.č. 641/1 k.ú. Přítkov o výměře 1000 m2 

 

21. Žádost o odkoupení obecního pozemku p.č. 649/3 k.ú. Přítkov o výměře 940 m2 

 

22. Domov důchodců Bystřany – žádost o dotaci ve výši Kč 5 000,- na „smyslový 

chodník“ 

 

23. Tělovýchovná jednota Proboštov, z.s. – žádost o proplacení části příspěvku na 

činnost TJ Proboštov 

 

24. Okresní soud v Teplicích – zvolení přísedících  

 

25. Různé 

 

26. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 

 
1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění  
 

V 17:02 hodin dorazil zastupitel pan Kočí, celkem: 8. 

 

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

 

Usnesení 186/017:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

program 11. 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 8 pro, 0 proti, 0 zdržel  

 

Usnesení 187/017:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

            do návrhové komise: Ing. Vandu Hadrabovou a Ing. Martina Opackého. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 188/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

             ověřovatele zápisu: Zdeňku Chládkovou a Miroslava Kočího. 

 

5. Kontrola usnesení  

 

6. Rozpočtové opatření č. 6/2017 

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

 

Usnesení 189/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

             rozpočtové opatření č. 6/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Schválení provádění rozpočtových opatření 

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

 

Usnesení 190/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

stanovuje 

v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) a § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozsah pravomocí starostovi obce k provádění 

rozpočtových opatření s platností do konce funkčního období v roce 2018 takto: 

1. Na straně výdajů lze provést změnu závazného ukazatele, popř. doplnit dalšího nového 

závazného ukazatele, až do výše 150.000,- Kč s tím, že navýšení bude vyrovnáno buď 

snížením jiného závazného ukazatele na straně výdajů nebo navýšením či doplněním 

dalšího závazného ukazatele na straně příjmů. 

Stejně tak lze provést změnu závazného ukazatele na straně příjmů. Rozpočtovými 

opatřeními však nedojde ke změně objemu rozpočtu. 

2. V jednom měsíci lze provést pouze jedno rozpočtové opatření a souhrn změn na straně 

příjmů i výdajů - navýšení či snížení, nesmí překročit částku 150.000,- Kč upraveného 

rozpočtu. 

3. Zastupitelstvo obce si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření, 

provedeném starostou obce, a to vždy na nejbližším zasedání zastupitelstva obce. 

 

8. Odměňování uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva (nové Nařízení vlády 

č. 318/2017 Sb. v platném znění) 

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

 

Usnesení 191/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

             měsíční odměnu neuvolněného zastupitele s účinností od 1. 1. 2018, který vykonává 

nejvyšší funkci následovně: 

místostarosta/ka     20 000,- Kč 

předseda výboru nebo komise    3 068,- Kč 

člen výboru nebo komise     2 557,- Kč 

neuvolněný zastupitel      1 534,- Kč. 

 

9. Smlouva o poskytování poradenství ve věci financování projektů ze strukturálních 

fondů Evropské unie s PGM Consulting s.r.o. 

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

 

Usnesení 192/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Podání předběžné žádosti o dotaci v programu „Regenerace a podnikatelské využití 

brownfieldů“ vyhlášeného Ministerstvem průmyslu a obchodu pro objekt bývalé 

Geoindustrie. Předmětem dotace je pořízení a následná demolice objektu. 

pověřuje 

 starostku obce k podání této žádosti. 

 

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

 

Usnesení 193/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Smlouvu o poskytování poradenství ve věci financování projektů ze strukturálních 

fondů Evropské unie s PGM Consulting s.r.o. 

 



10. Stavební firma NAO s.r.o. – Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo akce: „Bytový dům 

Proboštov, Sobědružská 173, Bytový dům Proboštov, Sobědružská 174“ 

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

 

Usnesení 194/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Stavební firma NAO s.r.o. - Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo akce: „Bytový dům 

Proboštov, Sobědružská 173, Bytový dům Proboštov, Sobědružská 174“. Cena vč. 

DPH: 400 134,-. 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě. 

 

11. Marius Pedersen a.s. – Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí služeb při svozu a 

nakládání s odpady v obci Proboštov 

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

 

Usnesení 195/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Marius Pedersen a.s. - Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí služeb při svozu a 

nakládání s odpady v obci Proboštov. 

 

12. GasNet, s.r.o. – Dohoda o úhradě výdajů pro akci: „Rekonstrukce plynovodu v ulici 

Proboštovská“ (finanční spoluúčast rekonstrukce komunikace) 

Vypuštěno z jednání 

 

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

břemene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IP-12-4007741/001 – TP 

– Proboštov 

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

 

Usnesení 196/017:    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-12-4007741/001 - TP- 

Proboštov za jednorázovou úplatu 4 375,- Kč 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

14. Česká pojišťovna a.s. – dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č. 899-24198-28 o pojištění 

majetku podnikatelů (pojištění živelní, pojištění odcizení, pojištění elektronických 

zařízení) a o pojištění odpovědnosti 

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

 

Usnesení 197/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Česká pojišťovna a.s. - dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č. 899-24198-28 o pojištění 

majetku podnikatelů (pojištění živelní, pojištění odcizení, pojištění elektronických 

zařízení) a o pojištění odpovědnosti 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu dodatku. 

 



15. Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje – Darovací smlouva 

číslo 2017509 

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

 

Usnesení 198/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje - Darovací smlouvu číslo 

2017509 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

16. Nájemní smlouva na část pozemku p.č. 923/1 o výměře 69 m2 k.ú. Přítkov 

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

 

Usnesení 199/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Nájemní smlouvu na část pozemku p.č. 923/1 o výměře 69 m
2
 k.ú. Přítkov za cenu Kč 

6,-/1 m
2
 dle platného ceníku obce 

pověřuje 

 starostku obce k doplnění a podpisu smlouvy. 

 

17. Český rybářský svaz z.s. – Místní organizace – Žádost o odprodej obecního 

pozemku rybníka Jaroslav 

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

 

Usnesení 200/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Český rybářský svaz z.s. - Místní organizace - Žádost o odprodej obecního pozemku 

rybníka Jaroslav. 

 

18. Žádost o odprodej pozemku pod stavbou pro rodinnou rekreaci p.p.č. 519 na 

zahradě p.č. 407/15, o prodej 1/8 pozemku přístupové cesty p.č. 407/3 a prodej 1/8 

pozemku přístupové cesty p.č. 407/26 k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 201/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Záměr prodeje pozemku pod stavbou pro rodinnou rekreaci p.p.č. 519 na zahradě p.č. 

407/15, 1/8 pozemku přístupové cesty p.č. 407/3 a 1/8 pozemku přístupové cesty p.č. 

407/26 k.ú. Přítkov. 

 

19. Žádost o odkoupení obecního pozemku p.č. 641/45 k.ú. Přítkov o výměře 1367 m2 

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

 

Usnesení 202/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

  Žádost o odkoupení obecního pozemku p.č. 641/45 k.ú. Přítkov o výměře 1367 m
2
. 

 

 

 

 

 



20. Žádost o odkoupení obecního pozemku p.č. 641/1 k.ú. Přítkov o výměře 1000 m2 

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

 

Usnesení 203/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Žádost o odkoupení obecního pozemku p.č. 641/1 k.ú. Přítkov o výměře 1000 m
2
. 

 

21. Žádost o odkoupení obecního pozemku p.č. 649/3 k.ú. Přítkov o výměře 940 m2 

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

 

Usnesení 204/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Žádost o odkoupení obecního pozemku p.č. 649/3 k.ú. Přítkov o výměře 940 m
2
. 

 

22. Domov důchodců Bystřany – žádost o dotaci ve výši Kč 5 000,- na „smyslový 

chodník“ 

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

 

Usnesení 205/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Finanční příspěvek Domovu důchodců Bystřany ve výši Kč 5 000,- na 

spolufinancování „smyslového chodníku“ v rámci projektu Smyslová zahrada. 

 

23. Tělovýchovná jednota Proboštov, z.s. – žádost o proplacení části příspěvku na 

činnost TJ Proboštov 

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

 

Usnesení 206/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Tělovýchovná jednota Proboštov, z.s. - žádost o proplacení části příspěvku na činnost 

TJ Proboštov ve výši Kč 75 000,-. 

 

24. Okresní soud v Teplicích – zvolení přísedících  

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

 

Usnesení 207/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

volí 

přísedící u soudu kandidáty: AA, BB, CC, DD, EE, FF a GG. 

 

Doplnění programu: 

 

25. Žádost Mateřské školy Pastelka Proboštov o ponechání finanční částky 150 000,- 

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

 

Usnesení 208/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Žádost Mateřské školy Pastelka Proboštov o ponechání finanční částky 150 000,- 

s tím, že tato položka a její účelové využití bude proúčtováno do konce letošního roku. 

 

 

 

 



26. Kupní smlouva – malotraktor 

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

 

Usnesení 209/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouva - malotraktor v hodnotě 598 950,- Kč s DPH 

pověřuje 

            starostku obce k jejímu doplnění a podpisu dle zápisu. 

 

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

břemene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. IE-12-4005619/VB/044 

TP-Proboštov, Proboštovská-kabelizace NN 

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

 

Usnesení 210/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-4005619/VB/044 

TP-Proboštov, Proboštovská-kabelizace NN. Cena břemene je stanovena ve výši Kč 

132 500,-. 

pověřuje 

            starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

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

4014908/VB/02 

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

 

Usnesení 211/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

4014908/VB/02. Cena břemene je stanovena ve výši Kč 3 875,- 

pověřuje 

            starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

29. Různé 

- Informace starostky a místostarostky obce a zodpovězení dotazů z minulého 

zasedání 

 

V 18:20 hodin odešla zastupitelka paní Antošová, celkem: 7  

 

30. Závěr 

 

 


