
Zápis a usnesení 

7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

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

svolané na pondělí dne 26. 6. 2017 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu 

 

Přítomno:  7 členů zastupitelstva obce  

Omluveni:    2 členové zastupitelstva obce (Ing. Ráža, paní Chládková)  

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. Smlouva o smlouvě budoucí kupní pro nemovitostí: objekt – administrativní budova 

č.p. 531 na p.p.č. 1265/6, pozemek p.č. 1265/26 (odděleno GP z pozemku p.č. 1265/1), 

p.p.č. 1265/4 (trafostanice) k.ú. Proboštov u Teplic 

 

7. Výsledky podlimitního výběrového řízení na akci: Stavební úpravy a přístavba 

objektu Beseda, č.p. 39 v Proboštově, II. etapa 

 

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

v Proboštově, II. Etapa 

 

9. Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině Základní školy Proboštov 

 

10. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Mateřské školy Pastelka Proboštov  

 

11. Rozpočtové opatření č. 2/2017 

 

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

roku 2016 dle předloženého návrhu 

 

13. Mateřská škola Pastelka – žádost o schválení hospodářského výsledku za rok 2016 

dle předloženého návrhu 

 

14. Účetní závěrka obce Proboštov za rok 2016 

 

15. Účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola Proboštov za rok 2016 



 

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

2016 

 

17. Závěrečný účet obce Proboštov za rok 2016 

 

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

 

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

 

20. Pachtovní smlouva na část pozemku p.č. 690/1 (zahrádkářská kolonie Přítkov) 

 

21. Pachtovní smlouva na část pozemku p.č. 690/1 (zahrádkářská kolonie Přítkov) 

 

22. Pachtovní smlouva na část pozemku p.č. 690/1 (zahrádkářská kolonie Přítkov) 

 

23. Subiton, spol. s.r.o. – Smlouva o zajištění uměleckého výkonu č. 28/2017 

 

24. Subiton, spol. s.r.o. – Smlouva o zajištění uměleckého výkonu č. 29/2017 

 

25. Subiton, spol. s.r.o. – Smlouva o zajištění uměleckého výkonu č. 30/2017 

 

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

4005654/VB/001 

 

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

4014785/VB/01 

 

28. GasNet, s.r.o. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

 

29. Ochranný svaz autorský – licenční smlouva o veřejném provozování 

VP_2017_113793 

 

30. Česká pojišťovna a.s. – Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 899-24198-28 o pojištění 

majetku podnikatelů (doložka V107 Veřejná služba) 

 

31. Žádost o koupi části pozemku p.č. 1290/1 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

32. Žádost o koupi části pozemku p.č. 1287 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

33. Žádost o koupi části pozemku p.č. 656/1 k.ú. Proboštov u Teplic (ulice Sobědružská) 

 

34. Schválení plánu odpadového hospodářství obce Proboštov pro období 2017 až 2021 

 

35. Různé 

 

36. Diskuze 

 

37. Závěr 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 

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

 

Usnesení 97/017:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

program 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov včetně jeho doplnění a 

úprav. 

 

2. Vypořádání námitek proti předchozímu zápisu 

 

3. Volba návrhové komise 

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

 

Usnesení 98/017:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

            do návrhové komise: Alenku Antošovou a Ing. Martina Opackého. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 99/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

             ověřovatele zápisu: Bc. Josefa Djakova a Miroslava Kočího. 

 

5. Kontrola usnesení  

 

6. Smlouva o smlouvě budoucí kupní pro nemovitostí: objekt – administrativní budova 

č.p. 531 na p.p.č. 1265/6, pozemek p.č. 1265/26 (odděleno GP z pozemku p.č. 1265/1), 

p.p.č. 1265/4 (trafostanice) k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 100/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouva o smlouvě budoucí kupní pro nemovitosti: objekt - administrativní budova 

č.p. 531 na p.p.č. 1265/6, pozemek p.č. 1265/26 (odděleno GP z pozemku p.č. 

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

pověřuje 

            starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Výsledky podlimitního výběrového řízení na akci: Stavební úpravy a přístavba 

objektu Beseda, č.p. 39 v Proboštově, II. Etapa (dle Protokolu o otevírání obálek a 

hodnocení nabídek) 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 5 pro, 1 proti, 1 zdržel 

 

Usnesení 101/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Výsledky podlimitního výběrového řízení na akci: Stavební úpravy a přístavba objektu 

Beseda, č.p. 39 v Proboštově, II. Etapa dle Protokolu o otevírání obálek a hodnocení 

nabídek. 

 

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

v Proboštově, II. Etapa 

Odloženo 

 

9. Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině Základní školy Proboštov 

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

 

Usnesení 102/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině Základní školy Proboštov 

pověřuje 

            starostku obce k podpisu dodatku. 

 

10. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Mateřské školy Pastelka Proboštov  

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

 

Usnesení 103/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Mateřské školy Pastelka Proboštov 

pověřuje 

starostku obce k podpisu dodatku. 

 

11. Rozpočtové opatření č. 2/2017 

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

 

Usnesení 104/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 2/2017. 

 

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

roku 2016 dle předloženého návrhu 

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

 

Usnesení 105/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Žádost Základní školy Proboštov o schválení rozdělení hospodářského výsledku roku 

2016 dle předloženého návrhu. 

 



13. Mateřská škola Pastelka – žádost o schválení hospodářského výsledku za rok 2016 

dle předloženého návrhu 

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

 

Usnesení 106/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Žádost Mateřské školy Pastelka Proboštov o schválení hospodářského výsledku za rok 

2016 dle předloženého návrhu. 

 

14. Účetní závěrka obce Proboštov za rok 2016 

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

 

Usnesení 107/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Účetní závěrku obce Proboštov za rok 2016. 

 

15. Účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola Proboštov za rok 2016 

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

 

Usnesení 108/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy Proboštov za rok 2016. 

 

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

2016 

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

 

Usnesení 109/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřské školy Pastelka Proboštov za rok 

2016. 

 

17. Závěrečný účet obce Proboštov za rok 2016 

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

 

Usnesení 110/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Závěrečný účet obce Proboštov za rok 2016. 

 

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

Vypuštěno 

 

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

Vypuštěno 

 

 

 

 

 

 



20. Pachtovní smlouva na část pozemku p.č. 690/1 (zahrádkářská kolonie Přítkov) 

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

 

Usnesení 111/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Pachtovní smlouvu mezi obcí Proboštov a panem XX na část pozemku p.č. 690/1 

(zahrádkářská kolonie Přítkov) o výměře 100 m
2
 za cenu Kč 6,-/1 m

2
 na dobu 

neurčitou s výpovědní lhůtou tří měsíců 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

21. Pachtovní smlouva na část pozemku p.č. 690/1 (zahrádkářská kolonie Přítkov) 

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

 

Usnesení 112/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Pachtovní smlouvu mezi obcí Proboštov a panem YY na část pozemku p.č. 690/1 

(zahrádkářská kolonie Přítkov) o výměře 100 m
2
 za cenu Kč 6,-/1 m

2
 na dobu 

neurčitou s výpovědní lhůtou tří měsíců 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

22. Pachtovní smlouva na část pozemku p.č. 690/1 (zahrádkářská kolonie Přítkov) 

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

 

Usnesení 113/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Pachtovní smlouvu mezi obcí Proboštov a panem XY na část pozemku p.č. 690/1 

(zahrádkářská kolonie Přítkov) o výměře 100 m
2
 za cenu Kč 6,-/1 m

2
 na dobu 

neurčitou s výpovědní lhůtou tří měsíců 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

23. Subiton, spol. s.r.o. – Smlouva o zajištění uměleckého výkonu č. 28/2017 

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

 

Usnesení 114/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Subiton, spol. s.r.o. - Smlouvu o zajištění uměleckého výkonu č. 28/2017 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

24. Subiton, spol. s.r.o. – Smlouva o zajištění uměleckého výkonu č. 29/2017 

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

 

Usnesení 115/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Subiton, spol. s.r.o. - Smlouvu o zajištění uměleckého výkonu č. 29/2017 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 



25. Subiton, spol. s.r.o. – Smlouva o zajištění uměleckého výkonu č. 30/2017 

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

 

Usnesení 116/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Subiton, spol. s.r.o. - Smlouvu o zajištění uměleckého výkonu č. 30/2017 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

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

4005654/VB/001 

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

 

Usnesení 117/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

4005654/VB/001. Cena služebnosti je stanovena Metodickým postupem obce ve výši 

Kč 1 161,25 bez DPH. 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

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

4014785/VB/01 

Odloženo 

 

28. GasNet, s.r.o. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

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

 

Usnesení 118/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

GasNet, s.r.o. - Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle zápisu 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

29. Ochranný svaz autorský – licenční smlouva o veřejném provozování 

VP_2017_113793 

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

 

Usnesení 119/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Ochranný svaz autorský - licenční smlouvu o veřejném provozování 

VP_2017_113793 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 

 



30. Česká pojišťovna a.s. – Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 899-24198-28 o pojištění 

majetku podnikatelů (doložka V107 Veřejná služba) 

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

 

Usnesení 120/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Česká pojišťovna a.s. - Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 899-24198-28 o pojištění 

majetku podnikatelů (doložka V107 Veřejná služba) na částku Kč 1 125,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu dodatku č. 2 ke smlouvě. 

 

31. Žádost o koupi části pozemku p.č. 1290/1 k.ú. Proboštov u Teplic (fialově 

vyznačeno) 

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

 

Usnesení 121/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Žádost o koupi části pozemku p.č. 1290/1 k.ú. Proboštov u Teplic.  

 

32. Žádost o koupi části pozemku p.č. 1287 k.ú. Proboštov u Teplic (fialově vyznačeno) 

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

 

Usnesení 122/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Žádost o koupi části pozemku p.č. 1287 k.ú. Proboštov u Teplic viz zápis. 

 

33. Žádost o koupi části pozemku p.č. 656/1 k.ú. Proboštov u Teplic (ulice Sobědružská) 

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

 

Usnesení 123/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Záměr prodeje pozemku p.č. 656/1 k.ú. Proboštov u Teplic. Bude jednáno s majitelem 

přilehlé další nemovitosti. Záměr bude vyvěšen až po vypracování oddělovacího GP. 

 

34. Schválení plánu odpadového hospodářství obce Proboštov pro období 2017 až 2021 

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

 

Usnesení 124/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Plán odpadového hospodářství obce Proboštov pro období 2017 - 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doplnění programu: 

 

35. Smlouva o péči o opuštěná, ztracená a týraná zvířata odchycená a nalezená v obci 

Proboštov a poskytnutí finančních prostředků obce Proboštov pro rok 2017 

s Fousek, o.s. 

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

 

Usnesení 125/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o péči o opuštěná, ztracená a týraná zvířata odchycená a nalezená v obci 

Proboštov a poskytnutí finančních prostředků obce Proboštov pro rok 2017 s Fousek, 

o.s. ve výši Kč 10 000,-. 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

36. Žádost Mateřské školy Pastelka Proboštov o mimořádné financování mezd 

zaměstnanců 

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

 

Usnesení 126/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Žádost Mateřské školy Pastelka Proboštov o mimořádné financování mezd 

zaměstnanců ve výši Kč 150 000,-. 

 

37. MAS Cínovecko, o.p.s. žádost o uhrazení členského příspěvku 

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

 

Usnesení 127/017:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

MAS Cínovecko, o.p.s. žádost o uhrazení členského příspěvku ve výši Kč 26 640,-. 

 

38. Různé 

 

39. Diskuze 

 

40. Závěr 

 

 

 


