
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 pátek dne 28. 7. 2017 v 13 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu 

 

Přítomno:  6 členů zastupitelstva obce  

Omluveni:    3 členové zastupitelstva obce (pan Kočí, paní Antošová, Ing. Betka) 

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. Změna dispoziční studie objektu Beseda 

 

7. Smlouva o dílo na akci: Stavební úpravy a přístavba objektu Beseda, č.p. 39 

v Proboštově, II. Etapa 

 

8. Rozpočtové opatření č. 3/2017 

 

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

4014785/VB/01 

 

10. Ochranný svaz autorský – licenční smlouva o veřejném provozování 

VP_2017_117676 

 

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

břemene – služebnosti a smlouva o právu stavby číslo: IP-12-4007334/VB/SO01, 

akce „TP, Proboštov, Dělnická, p. Veselý – nové OM“ 

 

12. Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje – Smlouva o umístění koncového prvku 

varování č. 2017161 

 

13. Kupní smlouva na pozemek p.č. 428/3 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 363 m2 za 

cenu Kč 217 800,- (Panský les) 

 

14. Kupní smlouva na pozemky p.č. 428/5 a 422/3 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 315 

m2 za cenu Kč 189 000,- (Panský les) 



 

15. Kupní smlouva na pozemky p.č. 731/82 a 731/105 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 

236 m2 za cenu Kč 47 200,- (zahrada) 

 

16. Kupní smlouva na pozemek p.č. 1196/42 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 658 m2 za 

cenu Kč 394 800,- (ulice Proboštovská) 

 

17. Kupní smlouva na pozemek p.č. 116/15 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 131 m2 za 

cenu Kč 78 600,- (ulice Hasičská) 

 

18. Kupní smlouva na pozemek p.č. 116/3 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 179 m2 za 

cenu Kč 107 400,- (ulice Hasičská) 

 

19. Výsledky výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu na stavební práce 

s názvem: Výměna povrchu v obci Přítkov dle Protokolu o otevírání obálek a 

hodnocení nabídek 

 

20. Smlouva o dílo na akci: Výměna povrchu v obci Přítkov (zakázka malého rozsahu 

na stavební práce) 

 

21. Výsledky výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu na stavební práce 

s názvem: Bytový dům Proboštov, Sobědružská 173, Bytový dům Proboštov, 

Sobědružská 174 dle Protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek 

 

22. Smlouva o dílo na akci: Bytový dům Proboštov, Sobědružská 173, Bytový dům 

Proboštov, Sobědružská 174 (zakázka malého rozsahu na stavební práce) 

 

23. Výsledky výběrového řízení pro zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném 

podlimitním řízení s názvem: Lesopark v Proboštově 

 

24. Smlouva o dílo na akci: Lesopark v Proboštov (zakázka na služby zadaná ve 

zjednodušeném podlimitním řízení) 

 

25. Různé 

 

26. Diskuze 

 

27. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 

 
1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění  
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro, 0 proti, 0 zdržel  

 

Usnesení 128/017:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

program 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov včetně jeho změn. 

 

2. Vypořádání námitek proti předchozímu zápisu 

 

Ve 13:03 hodin dorazil zastupitel pan Ing. Betka, celkem: 7. 

 

3. Volba návrhové komise 

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

 

Usnesení 129/017:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

            do návrhové komise: Ing. Václava Betku a Bc. Josefa Djakova. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 130/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

 

5. Kontrola usnesení  

 

6. Změna dispoziční studie objektu Beseda 

Vypuštěno z jednání 

 

7. Smlouva o dílo na akci: Stavební úpravy a přístavba objektu Beseda, č.p. 39 

v Proboštově, II. Etapa 

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

 

Usnesení 131/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o dílo na akci: Stavební úpravy a přístavba objektu Beseda, č.p. 39 

v Proboštově, II. Etapa s firmou ELA LITVÍNOV, spol. s.r.o., adresou Hornická 337, 

435 42 Litvínov - Janov, IČ: 64653137, která podala nabídku s nejnižší nabídkovou 

cenou ve výši Kč 6 787 569,- bez DPH, DPH ve výši Kč 1 425 390,-, cena s DPH Kč 

8 212 959,-  

pověřuje 

            starostku obce k podpisu smlouvy a k rozeslání rozhodnutí o přidělení zakázky. 

 

 

 

 

 



8. Rozpočtové opatření č. 3/2017 

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

 

Usnesení 132/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 3/2017. 

 

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

4014785/VB/01 

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

 

Usnesení 133/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

4014785/VB/01 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

10. Ochranný svaz autorský – licenční smlouva o veřejném provozování 

VP_2017_117676 

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

 

Usnesení 134/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Ochranný svaz autorský - licenční smlouvu o veřejném provozování 

VP_2017_117676 

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 stavby číslo: IP-12-4007334/VB/SO01, 

akce „TP, Proboštov, Dělnická, p. Veselý – nové OM“ 

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

 

Usnesení 135/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

břemene - služebnosti a smlouvu o právu stavby číslo: IP-12-4007334/VB/SO01, akce 

„TP, Proboštov, Dělnická, p. Veselý - nové OM“. Cena břemene je stanovena ve výši 

Kč 5 000,- smluvně. 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 



12. Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje – Smlouva o umístění koncového prvku 

varování č. 2017161 

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

 

Usnesení 136/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje - Smlouvu o umístění koncového prvku 

varování č. 2017161 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

13. Kupní smlouva na pozemek p.č. 428/3 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 363 m2 za 

cenu Kč 217 800,- (Panský les) 

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

 

Usnesení 137/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu na pozemek p.č. 428/3 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 363 m
2
 za 

cenu Kč 217 800,- (Panský les) 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy s manželi XXX. 

 

14. Kupní smlouva na pozemky p.č. 428/5 a 422/3 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 315 

m2 za cenu Kč 189 000,- (Panský les) 

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

 

Usnesení 138/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu na pozemky p.č. 428/5 a 422/3 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 315 

m
2
 za cenu Kč 189 000,- (Panský les).  

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy s manželi YYY. 

 

15. Kupní smlouva na pozemky p.č. 731/82 a 731/105 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 

236 m2 za cenu Kč 47 200,- (zahrada) 

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

 

Usnesení 139/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu na pozemky p.č. 731/82 a 731/105 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 

236 m
2
 za cenu Kč 47 200,- (zahrada) 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy s panem XYX. 

 

 

 

 

 

 



16. Kupní smlouva na pozemek p.č. 1196/42 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 658 m2 za 

cenu Kč 394 800,- (ulice Proboštovská) 

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

 

Usnesení 140/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu na pozemek p.č. 1196/42 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 658 m
2
 za 

cenu Kč 394 800,- (ulice Proboštovská) 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy s panem YXY. 

 

17. Kupní smlouva na pozemek p.č. 116/15 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 131 m2 za 

cenu Kč 78 600,- (ulice Hasičská) 

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

 

Usnesení 141/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu na pozemek p.č. 116/15 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 131 m
2
 za 

cenu Kč 78 600,- (ulice Hasičská) 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy s panem XXY. 

 

18. Kupní smlouva na pozemek p.č. 116/3 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 179 m2 za 

cenu Kč 107 400,- (ulice Hasičská) 

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

 

Usnesení 142/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu na pozemek p.č. 116/3 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 179 m
2
 za 

cenu Kč 107 400,- (ulice Hasičská) 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy s panem YYX. 

 

19. Výsledky výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu na stavební práce 

s názvem: Výměna povrchu v obci Přítkov dle Protokolu o otevírání obálek a 

hodnocení nabídek 

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

 

Usnesení 143/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Výsledky výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: 

Výměna povrchu v obci Přítkov dle Protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek. 

 

 

 

 

 

 

 



20. Smlouva o dílo na akci: Výměna povrchu v obci Přítkov (zakázka malého rozsahu 

na stavební práce) 

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

 

Usnesení 144/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o dílo na akci: Výměna povrchu v obci Přítkov (zakázka malého rozsahu na 

stavební práce) s firmou Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, 

adresou Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, IČ 40233308, která podala nabídku s nejnižší 

nabídkovou cenou ve výši Kč 520 084,17,- s DPH 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

21. Výsledky výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu na stavební práce 

s názvem: Bytový dům Proboštov, Sobědružská 173, Bytový dům Proboštov, 

Sobědružská 174 dle Protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek 

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

 

Usnesení 145/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Výsledky výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: 

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

dle Protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek. 

 

22. Smlouva o dílo na akci: Bytový dům Proboštov, Sobědružská 173, Bytový dům 

Proboštov, Sobědružská 174 (zakázka malého rozsahu na stavební práce) 

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

 

Usnesení 146/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o dílo na akci: Bytový dům Proboštov, Sobědružská 173, Bytový dům 

Proboštov, Sobědružská 174 (zakázka malého rozsahu na stavební práce) s firmou 

Stavební firma NAO s.r.o., adresou K Vápence 448, Teplice, IČ 47784776, která 

podala nabídku s nejnižší nabídkovou cenou ve výši Kč 4 112 874,84,- s DPH 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

23. Výsledky výběrového řízení pro zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném 

podlimitním řízení s názvem: Lesopark v Proboštově 
 

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

 

Usnesení 147/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Výsledky výběrového řízení pro zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném 

podlimitním řízení s názvem: Lesopark v Proboštově dle Protokolu o otevírání obálek 

a hodnocení nabídek. 

 

 

 



24. Smlouva o dílo na akci: Lesopark v Proboštov (zakázka na služby zadaná ve 

zjednodušeném podlimitním řízení) 

 

Ve 13:45 hodin dorazila zastupitelka paní Antošová, celkem: 8. 

 

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

 

Usnesení 148/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o dílo na akci: Lesopark v Proboštově s firmou OK GARDEN s.r.o., adresou 

Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4, která podala nabídku s nejnižší nabídkovou 

cenou ve výši Kč 3 204 972,- s DPH (zakázka na služby zadaná ve zjednodušeném 

podlimitním řízení). 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

25. Různé 

 

26. Diskuze 

Vypuštěno 

 

27. Závěr 


