
Zápis a usnesení 

3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

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

svolané na středu dne 27. 4. 2016 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu 

 

Přítomno:  9 členů zastupitelstva obce  

Omluveni:    0 člen zastupitelstva obce  

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 číslo 1/2016 

 

7. Dopravní obslužnost obce Proboštov 

 

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

sítě č……/2015/TPČ pro akci: „Krupka, Vrchoslav – vodovod, VDJ a kanalizace“ 

 

9. Žádost obce o bezúplatný převod zemědělského pozemku podle § 7 odst. 1 písm. e) 

zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů – pozemek p.č. 1381/1 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

10. Žádost obce o bezúplatný převod zemědělského pozemku podle § 7 odst. 1 písm. e) 

zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů – pozemek p.č. 649/3 k.ú. Přítkov 

 

11. Smlouva o dílo - Zajištění revizí, správy a údržby plynových zařízení v obci 

Proboštov pro rok 2016  

 

12. Dispoziční návrh objektu Beseda – návrh smlouvy o dílo (projektová příprava) 

 

13. OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., licenční smlouva 

o veřejném provozování VP_2016_55958 

 



14. Ministerstvo financí České republiky – Dohoda o naplnění podmínek žádosti o 

úhradu nákladů spojených s realizací záměrů ekologické revitalizace pro akci: 

„Sanace, revitalizace a rekonstrukce porostu“ 

 

15. Smlouva o zřízení věcného břemene – uložení, provozování a údržba inženýrských 

sítí (vodoměrná šachta, vodovodní přípojka, kanalizační přípojka) na p.p.č. 677/4 

k.ú. Přítkov 

 

16. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace (podpora sportu) TOP TEN Teplice, z.s. 

ve výši Kč 4 000,- 

 

17. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace (podpora sportu) VIVAjump, z.s. ve výši 

Kč 14 000,- 

 

18. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace (podpora sportu) LTC Panorama Teplice, 

z.s. ve výši Kč 6 000,- 

 

19. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace (podpora sportu) Český rybářský svaz, 

z.s., Místní organizace ve výši Kč 10 000,- 

 

20. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace (podpora sportu) TJ Proboštov oddíl 

tenisu, ve výši Kč 14 000,- 

 

21. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace (podpora sportu) KLUB KL Sport 

Teplice, o.s. ve výši Kč 15 000,- 

 

22. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace (podpora sportu) TJ Proboštov oddíl 

kopané ve výši Kč 26 000,- (děti a mládež) 

 

23. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace (podpora sportu) TJ Proboštov oddíl 

kopané ve výši Kč 11 000,- (dospělí) 

 

24. Kontrolní výbor – předložení zprávy o činnosti výboru dle pověření zastupitelstva 

obce 

  

25. Konkurzní řízení na ředitelku Mateřské školy Pastelka Proboštov 

 

26. Různé 

 

27. Diskuze 

 

28. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 

 
1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění  
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel  

 

Usnesení 27/016:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

         program 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov včetně jeho doplnění.        

 

2. Vypořádání námitek proti předchozímu zápisu 

 

3. Volba návrhové komise 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel  

 

Usnesení 28/016:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 29/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

             ověřovatele zápisu: Bc. Josefa Djakova a Miroslava Kočího.  

 

5. Kontrola usnesení 

 

6. Rozpočtové opatření č. 1/2016 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 30/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

             Rozpočtové opatření č. 1/2016. 

 

7. Dopravní obslužnost v obci 

Na vědomí 

 

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

sítě č……/2015/TPČ pro akci: „Krupka, Vrchoslav – vodovod, VDJ a kanalizace“ 

Odloženo 

 

Starostka obce poděkovala panu Ing. Dubskému za účast na dnešním zasedání zastupitelstva. 

 

 

 

 

 

 



9. Žádost obce o bezúplatný převod zemědělského pozemku podle § 7 odst. 1 písm. e) 

zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů – pozemek p.č. 1381/1 k.ú. Proboštov u Teplic 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 31/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

bezúplatný převod zemědělského pozemku podle § 7 odst. 1 písm. e) zákona 

č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o některých souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů - pozemek p.č. 1381/1 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 

368 m
2
. 

 

10. Žádost obce o bezúplatný převod zemědělského pozemku podle § 7 odst. 1 písm. e) 

zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů – pozemek p.č. 649/3 k.ú. Přítkov 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 32/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

bezúplatný převod zemědělského pozemku podle § 7 odst. 1 písm. e) zákona 

č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o některých souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů – pozemek p.č. 649/3 k.ú. Přítkov o výměře 1739 m
2
. 

 

11. Smlouva o dílo - Zajištění revizí, správy a údržby plynových zařízení v obci 

Proboštov pro rok 2016  

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 33/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o dílo - Zajištění revizí, správy a údržby plynových zařízení v obci 

Proboštov pro rok 2016 

pověřuje 

  starostku k podpisu smlouvy. 

 

12. Dispoziční návrh objektu Beseda – návrh smlouvy o dílo (projektová příprava) 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro, 3 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 34/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Výjimku ze Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2014 dle 

zápisu 

schvaluje 

Dispoziční návrh objektu Beseda. 

 

 

 

 

 

 

 



Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 5 pro, 4 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 35/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o dílo na projektovou přípravu včetně inženýrské činnosti s Jiřím Pazourem 

ve výši Kč 220 000,-  

pověřuje 

 starostku k podpisu smlouvy. 

 

13. OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. číslo 

VP_2016_55958 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 36/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. číslo 

VP_2016_55958 za cenu Kč 12 702,- vč. DPH 

pověřuje 

  starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

14. Ministerstvo financí České republiky – Dohoda o naplnění podmínek žádosti o 

úhradu nákladů spojených s realizací záměrů ekologické revitalizace pro akci: 

„Sanace, revitalizace a rekonstrukce porostu“ 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 37/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Ministerstvo financí České republiky - Dohoda o naplnění podmínek žádosti o úhradu 

nákladů spojených s realizací záměrů ekologické revitalizace pro akci: „Sanace, 

revitalizace a rekonstrukce porostu“. 

 

15. Smlouva o zřízení věcného břemene – uložení, provozování a údržba inženýrských 

sítí (vodoměrná šachta, vodovodní přípojka, kanalizační přípojka) na p.p.č. 677/4 

k.ú. Přítkov 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 38/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o zřízení věcného břemene s panem XXX a YYY 

pověřuje 

  starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace (podpora sportu) TOP TEN Teplice, z.s. 

ve výši Kč 4 000,- 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 39/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace (podpora sportu) TOP TEN Teplice, z.s. ve 

výši Kč 4 000,- 

pověřuje 

  starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

17. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace (podpora sportu) VIVAjump, z.s. ve výši 

Kč 14 000,- 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 40/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace (podpora sportu) VIVAjump, z.s. ve výši Kč 

14 000,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

18. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace (podpora sportu) LTC Panorama Teplice, 

z.s. ve výši Kč 6 000,- 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 41/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace (podpora sportu) LTC Panorama Teplice, 

z.s. ve výši Kč 6 000,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

19. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace (podpora sportu) Český rybářský svaz, 

z.s., Místní organizace ve výši Kč 10 000,- 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 0 proti, 1 zdržel 

 

Usnesení 42/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace (podpora sportu) Český rybářský svaz, z.s., 

Místní organizace ve výši Kč 10 000,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 

 

 



20. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace (podpora sportu) TJ Proboštov oddíl 

tenisu, ve výši Kč 14 000,- 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 43/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace (podpora sportu) TJ Proboštov, oddíl tenisu 

ve výši Kč 14 000,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

21. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace (podpora sportu) KLUB KL Sport 

Teplice, o.s. ve výši Kč 15 000,- 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 44/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace (podpora sportu) KLUB KL Sport Teplice, 

o.s. ve výši Kč 15 000,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

22. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace (podpora sportu) TJ Proboštov oddíl 

kopané ve výši Kč 26 000,- (děti a mládež) 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 45/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace (podpora sportu) TJ Proboštov, oddíl 

kopané (děti a mládež) ve výši Kč 26 000,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

23. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace (podpora sportu) TJ Proboštov oddíl 

kopané ve výši Kč 11 000,- (dospělí) 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 46/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace (podpora sportu) TJ Proboštov, oddíl 

kopané (dospělí) ve výši Kč 11 000,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

24. Kontrolní výbor – předložení zprávy o činnosti výboru dle pověření zastupitelstva 

obce  

Zastupitelé tuto zprávu berou na vědomí.  

 

 

 



25. Konkurzní řízení na ředitelku Mateřské školy Pastelka Proboštov 
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 47/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

  zrušení konkurzního řízení na pozici ředitele/ky Mateřské školy Pastelka Proboštov. 

 

Doplnění programu: 

 

26. Úprava územního plánu obce Proboštov – cenová nabídka Ateliér Aurea Ing. Arch. 

Panuščík 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 0 proti, 1 zdržel  

 

Usnesení 48/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Výjimku ze Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2014 dle 

zápisu 

schvaluje 

Cenovou nabídku Ateliéru Aurea, Ing. Arch. Panuščíka na úpravu Územního plánu 

obce Proboštov ve výši Kč 340 000,- bez DPH (Kč 411 400,- s DPH) 

pověřuje 

starostku obce k vystavení a podpisu objednávky. 

 

27. Komerční banka, a.s. - Smlouva o přijímání platebních karet – Profi platební 

terminál 

Odloženo 

 

28. Záměr směny pozemků p.č. 863/3 a 866/6 k.ú. Proboštov u Teplic (ulice Na 

Pěnkavce) 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 49/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Záměr směny pozemků p.č. 863/3 o výměře 63 m
2
 a 866/6 o výměře 74 m

2
 k.ú. 

Proboštov u Teplic (ulice Na Pěnkavce) za cenu Kč 100,-/1 m
2
. 

 

Starostka obce požádala návrhovou komisi o rekapitulaci přijatých usnesení. Pan Ing. Opacki 

přečetl přijatá usnesení. 

 

29. Různé 

- Informace starostky a místostarostky obce a zodpovězení dotazů z minulého 

zasedání. 

 

30. Diskuze 

 

31. Závěr 


