
Zápis a usnesení 

4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

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

svolané na pondělí dne 30. 5. 2016 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu 

 

Přítomno:  8 členů zastupitelstva obce  

Omluveni:    1 člen zastupitelstva obce (Bc. Djakov) 

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. Nabídka odprodeje nemovitosti p.č. 531 na pozemku p.č. 1265/6 a části pozemku p.č. 

1265/4 k.ú. Proboštov u Teplic  

 

7. Česká republika – Státní pozemkový úřad – Smlouva o bezúplatném převodu 

pozemku č. 1007991669 (p.p.č. 1381/1 k.ú. Proboštov u Teplic) 

 

8. Česká republika – Státní pozemkový úřad – Smlouva o bezúplatném převodu 

pozemku č. 1008991669 (p.p.č. 649/3 k.ú. Přítkov) 

 

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

břemene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. EP-12-4002970/001 – TP 

– Proboštov, ppč. 12364 – přeložení kNN 

 

10. Smlouva o zániku věcného břemene – užívání nebytového prostoru (knihovna 

Přítkov) v přízemí domu č.p. 34 

 

11. Smlouva o zániku předkupního práva pro vlastníka pozemku p.č. 343 spolu se 

stavbou č.p. 7 (nám. Svobody, Proboštov) 

 

12. Směnná smlouva pro pozemky p.č. 863/3 a 866/6 k.ú. Proboštov u Teplic (Na 

Pěnkavce) 

 

13. Schválení výsledků výběrového řízení zadávaného ve zjednodušeném podlimitním 

řízení pro akci: „Komunikace ulice Dělnická a Na Lučinách v Proboštově, k.ú. 

Proboštov u Teplic“ dle Protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek 



 

14. Smlouva o dílo na akci: „Komunikace ulice Dělnická a Na Lučinách v Proboštově, 

k.ú. Proboštov u Teplic“ 

 

15. Schválení výsledků poptávkového řízení (VZMR) pro akci: „Proboštov – úprava 

ulice U Parku“ dle Protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek 

 

16. Smlouva o dílo na akci: „Proboštov – úprava ulice U Parku“ 

 

17. Schválení výsledků výběrového řízení zadávaného ve zjednodušeném podlimitním 

řízení pro akci: „Zajištění správy, údržby a obnovy veřejného osvětlení pro období 

2016 – 2019 v obci Proboštov“ dle Protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek 

 

18. Smlouva o správě, údržbě a obnově veřejného osvětlení na území obce Proboštov na 

akci: „Zajištění správy, údržby a obnovy veřejného osvětlení pro období 2016 – 

2019 v obci Proboštov“ 

 

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

roku 2015 dle předloženého návrhu 

 

20. Mateřská škola Pastelka Proboštov – žádost o schválení rozdělení hospodářského 

výsledku roku 2015 dle předloženého návrhu 

 

21. Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky č. 

6/2004 a 3/2010 

 

22. Žádost o odprodej pozemku pod chatkou umístěnou na pozemku p.č. 523 k.ú. 

Proboštov u Teplic 

 

23. Žádost o prodej nebo pronájem pozemku p.č. 731/51 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

24. Severočeská vodárenská společnost a.s. – delegování k jednání na valné hromadě 

 

25. Různé 

 

26. Diskuze 

 

27. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 

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

 

Usnesení 50/016:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

program 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov včetně jeho změn a 

doplnění. 

 

2. Vypořádání námitek proti předchozímu zápisu 

 

3. Volba návrhové komise 

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

 

Usnesení 51/016:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

            do návrhové komise: Ing. Václava Betku a Bc. Janu Čermákovou. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 52/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

 

5. Kontrola usnesení 

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

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

 

Usnesení 53/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o přijímání platebních karet - Profi platební terminál s Komerční bankou a.s. 

na období 1 rok 

pověřuje 

           starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 Žádost o dlouhodobý pronájem části obecního pozemku p.č. 328/1 k.ú. Proboštov u 

Teplic 

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

 

Usnesení 54/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Žádost o dlouhodobý pronájem části obecního pozemku p.č. 328/1 k.ú. Proboštov u 

Teplic. 

 

 

 



6.  Nabídka odprodeje nemovitosti p.č. 531 na pozemku p.č. 1265/6 a části pozemku p.č. 

1265/4 k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 55/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

odkup nemovitosti p.č. 531 na pozemku p.č. 1265/6 a části pozemku p.č. 1265/4 k.ú. 

Proboštov u Teplic. 

 

7. Česká republika – Státní pozemkový úřad – Smlouva o bezúplatném převodu 

pozemku č. 1007991669 (p.p.č. 1381/1 k.ú. Proboštov u Teplic) 

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

 

Usnesení 56/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Česká republika - Státní pozemkový úřad - Smlouvu o bezúplatném převodu pozemku 

č. 1007991669 (p.p.č. 1381/1 k.ú. Proboštov u Teplic) o výměře 368 m
2
 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

8. Česká republika – Státní pozemkový úřad – Smlouva o bezúplatném převodu 

pozemku č. 1008991669 (p.p.č. 649/3 k.ú. Přítkov) 

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

 

Usnesení 57/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Česká republika - Státní pozemkový úřad - Smlouvu o bezúplatném převodu pozemku 

č. 1008991669 (p.p.č. 649/3 k.ú. Přítkov) o výměře 1739 m
2
 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

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

břemene – služebnosti a smlouva o právu provést stavbu č. EP-12-4002970/001 – TP 

– Proboštov, ppč. 12364 – přeložení kNN 

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

 

Usnesení 58/016:    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. EP-12-4002970/001 - TP - 

Proboštov, ppč. 12364 - přeložení kNN 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 

 

 



10. Smlouva o zániku věcného břemene – užívání nebytového prostoru (knihovna 

Přítkov) v přízemí domu č.p. 34 

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

 

Usnesení 59/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o zániku věcného břemene - užívání nebytového prostoru (knihovna Přítkov) 

v přízemí domu č.p. 34 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

11. Smlouva o zániku předkupního práva pro vlastníka pozemku p.č. 343 spolu se 

stavbou č.p. 7 (nám. Svobody, Proboštov) 

Odloženo 

 

12. Směnná smlouva pro pozemky p.č. 863/3 a 866/6 k.ú. Proboštov u Teplic (Na 

Pěnkavce) 

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

 

Usnesení 60/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Směnnou smlouvu pro pozemky p.č. 863/3 a 866/6 k.ú. Proboštov u Teplic. 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

13. Schválení výsledků výběrového řízení zadávaného ve zjednodušeném podlimitním 

řízení pro akci: „Komunikace ulice Dělnická a Na Lučinách v Proboštově, k.ú. 

Proboštov u Teplic“ dle Protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek 

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

 

Usnesení 61/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Výsledky výběrového řízení zadávaného ve zjednodušeném podlimitním řízení pro 

akci: „Komunikace ulice Dělnická a Na Lučinách v Proboštově, k.ú. Proboštov u 

Teplic“ dle Protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek. 

 

14. Smlouva o dílo na akci: „Komunikace ulice Dělnická a Na Lučinách v Proboštově, 

k.ú. Proboštov u Teplic“ 

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

 

Usnesení 62/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o dílo na akci: „Komunikace ulice Dělnická a Na Lučinách v Proboštově, 

k.ú. Proboštov u Teplic s firmou HERKUL akciová společnost, IČ 25004638, adresou 

Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, doručovací adresa: Obrnice 228, 435 21 

Obrnice s nejnižší nabídkovou cenou ve výši Kč 7 003 063,50,- s DPH 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy po doložení dokladů. 

 



15. Schválení výsledků poptávkového řízení (VZMR) pro akci: „Proboštov – úprava 

ulice U Parku“ dle Protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek 

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

 

Usnesení 63/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Výsledky výběrového řízení pro akci: „Proboštov - úprava ulice U Parku“ dle 

Protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek. 

 

16. Smlouva o dílo na akci: „Proboštov – úprava ulice U Parku“ 

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

 

Usnesení 64/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o dílo na akci: „Proboštov - úprava ulice U Parku“ s firmou TELKONT 

s.r.o., adresou U Pivovaru 136, 415 01 Teplice, IČ: 25467069, která podala 

nejvýhodnější nabídku s cenou Kč 324 140,18,- s DPH  

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy po doložení dokladů. 

 

17. Schválení výsledků výběrového řízení zadávaného ve zjednodušeném podlimitním 

řízení pro akci: „Zajištění správy, údržby a obnovy veřejného osvětlení pro období 

2016 – 2019 v obci Proboštov“ dle Protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek 

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

 

Usnesení 65/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Výsledky výběrového řízení pro akci: „Zajištění správy, údržby a obnovy veřejného 

osvětlení pro období 2016 - 2019 v obci Proboštov“ dle Protokolu o otevírání obálek a 

hodnocení nabídek. 

 

18. Smlouva o správě, údržbě a obnově veřejného osvětlení na území obce Proboštov na 

akci: „Zajištění správy, údržby a obnovy veřejného osvětlení pro období 2016 – 

2019 v obci Proboštov“ 

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

 

Usnesení 66/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o správě, údržbě a obnově veřejného osvětlení na území obce Proboštov na 

akci: „Zajištění správy, údržby a obnovy veřejného osvětlení pro období 2016 - 2019 

v obci Proboštov“ s firmou Marius Pedersen a.s., adresou Průběžná 1904/3, 500 09 

Hradec Králové IČO: 42194920, která podala ekonomicky nejvýhodnější nabídku 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy po doložení dokladů. 

 

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

roku 2015 dle předloženého návrhu 

Na vědomí. 

 



20. Mateřská škola Pastelka Proboštov – žádost o schválení rozdělení hospodářského 

výsledku roku 2015 dle předloženého návrhu 

Na vědomí. 

 

21. Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky č. 

6/2004 a 3/2010 

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

 

Usnesení 67/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky č. 

6/2004 a 3/2010. 

 

22. Žádost o odprodej pozemku pod chatkou umístěnou na pozemku p.č. 523 k.ú. 

Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 68/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Záměr prodeje pozemku p.č. 523 k.ú. Přítkov o výměře 22 m
2
 za cenu Kč 100,-/1 m

2
. 

 

23. Žádost o prodej nebo pronájem pozemku p.č. 731/51 k.ú. Proboštov u Teplic 

Odloženo 

 

V 18:00 h. dorazil zastupitel Bc. Josef Djakov. Celkový počet přítomných: 9. 

 

24. Severočeská vodárenská společnost a.s. – delegování k jednání na valné hromadě 

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

 

Usnesení 69/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

rozhodlo 

ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o delegaci paní Bc. Jany Čermákové k jednání 

na valné hromadě společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO: 

490099469, se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, konané dne 16. 6. 2016 

od 10 hodin v Krušnohorském divadle v Teplicích, kdy paní Bc. Jana Čermáková je na 

základě této delegace oprávněna k účasti na jednání a hlasování jménem obce 

Proboštov na předmětné valné hromadě  

a 

ukládá 

paní Bc. Janě Čermákové, aby se zúčastnila předmětné valné hromady a jednala na 

této valné hromadě v zájmu obce Proboštov. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doplnění programu: 

 

25. Povolení výjimky z Obecně závazné vyhlášky č. 7/2010 o místním poplatku za 

užívání veřejného prostranství pro účely stánkového prodeje Antonínské pouti  
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 70/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Výjimku z Obecně závazné vyhlášky č. 7/2010 o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství pro účely stánkového prodeje Antonínské pouti - zrušení 

poplatku pro rok 2016. 

 

26. Smlouva o dílo č. 147/2016 s CASTOR plus s.r.o. 

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

 

Usnesení 71/016:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o dílo č. 147/2016 s CASTOR plus s.r.o. 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

27. Žádost o pronájem pozemku p.č. 560/1 o výměře 1,2483 ha k.ú. Přítkov (paní 

Pospíchalová) 

Na vědomí 

 

28. Různé 

- Informace starostky a místostarostky obce a zodpovězení dotazů z minulého 

zasedání. 

 

V 18:45 h. odešla zastupitelka Ing. Vanda Hadrabová. Celkový počet přítomných: 8. 

 

Starostka oznámila, že se vzdává funkce uvolněné starostky k 30. 6. 2016, vyčerpá dovolenou 

a na základě dohadů, co se týká konkurzního řízení na školku, odstupuje z funkce uvolněné 

starostky a vrací se zpět. 

 

29. Diskuze 

 

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

přečetl přijatá usnesení. 

 

30. Závěr 

 

V Proboštově, 9. 6. 2016 

 


