
Zápis a usnesení 

7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

 

Podle ustanovení § 96 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, 

svolané na pondělí dne 30. 9. 2019 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. 

Přítomno:  8 členů zastupitelstva obce  

Omluveni:    1 člen zastupitelstva obce (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. Rozpočtové opatření č. 6/2019 

 

7. Seznam nemovitostí pro zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku dle 

Pravidel pro prodej nemovitého majetku obce Proboštov výběrem nejvyšší nabídky 

 

8. Ochranný svaz autorský – licenční smlouva o veřejném provozování číslo 

VP_2019_109681 za cenu ve výši Kč 10 697,- s DPH  

 

9. Ochranný svaz autorský – licenční smlouva o veřejném provozování číslo 

VP_2019_129401 za cenu ve výši Kč 6 980,- (původně 7 348,- s DPH) 

 

10. Ochranný svaz autorský – licenční smlouva o veřejném provozování číslo 

VP_2019_131324 za cenu ve výši Kč 2 104,- s DPH 

 

11. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-4017960 

 

12. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby č. IP-12-4008257/SOSB01 pro stavbu: TP-Teplice, 

Zemská-propojení sítě NN, IE-12-4006295 

 

13. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby č. IP-12-4017634/SOSB01 pro stavbu: TP-Proboštov, 

Proboš.sad, ppč. 1033/13 – OM, IV-12-4017634 

 



14. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě – kanalizační přípojka na pozemku 

p.č. 1135 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

15. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu: 

vodovodní a kanalizační přípojky a přípojky NTL plynu na pozemku p.č. 328/1 k.ú. 

Proboštov u Teplic 

 

16. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu: 

kanalizační přípojky na pozemku p.č. 774/1 k.ú. Proboštov u Teplic  

 

17. Výsledky výběrového řízení na akci: „Proboštov ul. Angerova – komunikace, 

chodník a VO“ dle Protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek 

 

18. Smlouva o dílo na akci: „Proboštov ul. Angerova – komunikace, chodník a VO“ 

 

19. Smlouva o dílo na akci: „Lesopark Proboštov – oprava cest“ – informace k plnění 

smlouvy 

 

20. Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným – Dodatek č. 1 ke 

Smlouvě o dílo na akci: Chodníky a oprava povrchu v ulici Na Pěnkavce a oprava 

povrchu v ul. Sobědružská, část 2) ul. Sobědružská 

 

21. TJ Proboštov – Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě 

 

22. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace s TJ Proboštov, oddíl kopané, 

dorostenecké družstvo ve výši Kč 15 000,- 

 

23. Smlouva o nájmu na Kulturní dům, adresou Dělnická 52, Proboštov 

 

24. Kupní smlouva se zřízením předkupního práva věcného pro nemovitou věc – 

bytovou jednotku č. 423/6 na pozemku p.č. 1206, jehož součástí je budova č.p. 423, 

včetně podílu o velikosti 824/11849 ke společným částem nemovité věci 

 

25. Kupní smlouva se zřízením předkupního práva věcného pro nemovitou věc – 

bytovou jednotku č. 423/12 na pozemku p.č. 1206, jehož součástí je budova č.p. 423, 

včetně podílu o velikosti 588/11849 ke společným částem nemovité věci 

 

26. Základní škola Proboštov – žádost o poskytnutí příspěvku na nákup serveru pro 

zajištění 24 hodinového provozu nového stravovacího zařízení ve výši Kč 35 744,- 

 

27. Základní školy Proboštov – žádost o souhlas s přijetím věcného daru nad 5 000,- Kč 

 

28. GreenNet s.r.o. – Smlouva o poskytování připojení k síti internet 

 

29. Zpráva o plnění Směrnice 01/2018 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

za období leden – červen 2019 (na vědomí) 

 

30. Různé 

 

31. Závěr 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 

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

 

Usnesení 163/019:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

 návrh programu 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce 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 164/019:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

            do návrhové komise: Romana Nešetřila a Alenku Antošovou. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 165/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ověřovatele zápisu: Ing. Radomíra Rážu a Stanislava Jordána. 

 

5. Kontrola usnesení 

 

6. Rozpočtové opatření č. 6/2019 

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

 

Usnesení 166/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

rozpočtové opatření č. 6/2019. 

 

7. Seznam nemovitostí pro zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku dle 

Pravidel pro prodej nemovitého majetku obce Proboštov výběrem nejvyšší nabídky 

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

 

Usnesení 167/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Seznam nemovitostí pro zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku dle Pravidel 

pro prodej nemovitého majetku obce Proboštov výběrem nejvyšší nabídky. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Ochranný svaz autorský – licenční smlouva o veřejném provozování číslo 

VP_2019_109681 za cenu ve výši Kč 10 697,- s DPH  

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

 

Usnesení 168/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Ochranný svaz autorský - licenční smlouvu o veřejném provozování číslo 

VP_2019_109681 za cenu ve výši Kč 10 697,- s DPH  

pověřuje  

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

9. Ochranný svaz autorský – licenční smlouva o veřejném provozování číslo 

VP_2019_129401 za cenu ve výši Kč 6 980,- (původně 7 348,- s DPH) 

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

 

Usnesení 169/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Ochranný svaz autorský - licenční smlouvu o veřejném provozování číslo 

VP_2019_129401 za cenu ve výši Kč 6 980,- s DPH  

pověřuje  

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

10. Ochranný svaz autorský – licenční smlouva o veřejném provozování číslo 

VP_2019_131324 za cenu ve výši Kč 2 104,- s DPH 

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

 

Usnesení 170/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Ochranný svaz autorský - licenční smlouvu o veřejném provozování číslo 

VP_2019_131324 za cenu ve výši Kč 2 104,- s DPH  

pověřuje  

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

11. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

a smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-4017960 

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

 

Usnesení 171/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ČEZ Distribuce, a.s. - Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4017960 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 

 



12. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4008257/SOSB01 pro stavbu: TP-Teplice, 

Zemská-propojení sítě NN, IE-12-4006295 

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

 

Usnesení 172/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ČEZ Distribuce, a.s. - Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4008257/SOSB01 pro stavbu: TP-Teplice, 

Zemská-propojení sítě NN, IE-12-4006295 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

13. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4017634/SOSB01 pro stavbu: TP-Proboštov, 

Proboš.sad, ppč. 1033/13 – OM, IV-12-4017634 

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

 

Usnesení 173/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ČEZ Distribuce, a.s. - Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4017634/SOSB01 pro stavbu: TP-Proboštov, 

Proboš.sad, ppč. 1033/13 - OM, IV-12-4017634 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

14. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě – kanalizační přípojka na pozemku 

p.č. 1135 k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 174/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě - kanalizační přípojka na pozemku p.č. 

1135 k.ú. Proboštov u Teplic. Cena břemene je stanovena Metodickým postupem obce 

ve výši Kč 2 263,-. 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu: 

vodovodní a kanalizační přípojky a přípojky NTL plynu na pozemku p.č. 328/1 k.ú. 

Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 175/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu: 

vodovodní a kanalizační přípojky a přípojky NTL plynu na pozemku p.č. 328/1 k.ú. 

Proboštov u Teplic 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy po předložení souhlasného stanoviska společnosti 

HERKUL a po zapracování podmínek výkopového povolení do smlouvy.  

 

16. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu: 

kanalizační přípojky na pozemku p.č. 774/1 k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 176/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro stavbu: 

kanalizační přípojky na pozemku p.č. 774/1 k.ú. Proboštov u Teplic 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

  

17. Výsledky výběrového řízení na akci: „Proboštov ul. Angerova – komunikace, 

chodník a VO“ dle Protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek 

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

 

Usnesení 177/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Výsledky výběrového řízení na akci: „Proboštov ul. Angerova - komunikace, chodník 

a VO“ dle Protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek následovně: 

Nabídky, které byly posuzovány, hodnoceny a jejich výsledné pořadí: 

Číslo 

obálky 

Název právnické nebo fyzické 

osoby 
IČ 

Nabídková 

cena v Kč 

s DPH 

Pořadí 

nabídky 

1. FREIBAU s.r.o. 02094240 4 732 247,69 1. 

2. HERKUL akciová společnost 25004638 -  

3. Raeder & Falge s.r.o. 28714989 -  

4. 

Vodohospodářské stavby 

společnost s ručením 

omezeným 

40233308 -  

5. TELKONT s.r.o. 25467069 -  

 

 

 

 

 

 



18. Smlouva o dílo na akci: „Proboštov ul. Angerova – komunikace, chodník a VO“ 

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

 

Usnesení 178/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o dílo na akci: „Proboštov ul. Angerova - komunikace, chodník a VO“ 

s firmou FREIBAU s.r.o. U Demartinky 2561/1a, 150 00 Praha 5, která podala 

nabídku s nejnižší nabídkovou cenou ve výši Kč 4 732 247,69 s DPH 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

19. Smlouva o dílo na akci: „Lesopark Proboštov – oprava cest“ – informace k plnění 

smlouvy 

Na vědomí 

 

20. Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným – Dodatek č. 1 ke 

Smlouvě o dílo na akci: Chodníky a oprava povrchu v ulici Na Pěnkavce a oprava 

povrchu v ul. Sobědružská, část 2) ul. Sobědružská 

Vypuštěno  

  

21. TJ Proboštov – Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě 

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

 

Usnesení 179/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

TJ Proboštov - Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě 

pověřuje  

starostku obce k podpisu dodatku smlouvy po doplnění. 

 

V 17:40 hodin dorazila zastupitelka paní Chládková, celkem: 9. 

 

22. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace s TJ Proboštov, oddíl kopané, 

dorostenecké družstvo ve výši Kč 15 000,- 

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

 

Usnesení 180/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace TJ Proboštov z.s. na podporu sportu ve výši 

Kč 15 000,-. 

pověřuje  

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23. Smlouva o nájmu na Kulturní dům, adresou Dělnická 52, Proboštov 

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

 

Usnesení 181/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o nájmu na Kulturní dům, adresou Dělnická 52, Proboštov s Petrem Dufkem, 

lektorem tance za cenu Kč 1747,-/měsíčně na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 

měsíce 

pověřuje  

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

24. Kupní smlouva se zřízením předkupního práva věcného pro nemovitou věc – 

bytovou jednotku č. 423/6 na pozemku p.č. 1206, jehož součástí je budova č.p. 423, 

včetně podílu o velikosti 824/11849 ke společným částem nemovité věci 

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

 

Usnesení 182/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje  

Kupní smlouvu s manželi XX se zřízením předkupního práva věcného pro nemovitou 

věc - jednotku č. 423/6 na pozemku p.č. 1206, jehož součástí je budova č.p. 423, 

včetně podílu o velikosti 824/11849 ke společným částem nemovité věci za cenu Kč 

369 049,- (stanovenou znaleckým posudkem) 

pověřuje  

starostku obce k podpisu smlouvy po uhrazení kupní ceny na účet obce Proboštov. 

 

25. Kupní smlouva se zřízením předkupního práva věcného pro nemovitou věc – 

bytovou jednotku č. 423/12 na pozemku p.č. 1206, jehož součástí je budova č.p. 423, 

včetně podílu o velikosti 588/11849 ke společným částem nemovité věci 

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

 

Usnesení 183/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu s panem YY se zřízením předkupního práva věcného pro nemovitou 

věc - jednotku č. 423/12 na pozemku p.č. 1206, jehož součástí je budova č.p. 423, 

včetně podílu o velikosti 588/11849 ke společným částem nemovité věci za cenu Kč 

279 591,- (stanovenou znaleckým posudkem) 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy po uhrazení kupní ceny na účet obce Proboštov. 

 

26. Základní škola Proboštov – žádost o poskytnutí příspěvku na nákup serveru pro 

zajištění 24 hodinového provozu nového stravovacího zařízení ve výši Kč 35 744,- 

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

 

Usnesení 184/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Základní škola Proboštov - žádost o poskytnutí příspěvku na nákup serveru pro 

zajištění 24 hodinového provozu nového stravovacího zařízení ve výši Kč 35 744,-. 

 

 

 



27. Základní školy Proboštov – žádost o souhlas s přijetím věcného daru nad 5 000,- Kč 

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

 

Usnesení 185/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Základní škola Proboštov - souhlas s přijetím věcného daru nad 5 000,- Kč dle zápisu 

(celková hodnota daru činí Kč 39 416,64). 

 

28. GreenNet s.r.o. – Smlouva o poskytování připojení k síti internet 

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

 

Usnesení 186/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

GreenNet s.r.o. - Smlouva o poskytování připojení k síti internet 

pověřuje  

starostku obce k podpisu smlouvy po úpravě smlouvy a doplnění připomínek. 

 

29. Zpráva o plnění Směrnice 01/2018 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

za období leden – červen 2019 (na vědomí) 

Na vědomí      

 

Doplnění programu: 

 

30. Bajger s.r.o. – žádost o prodloužení termínu dokončení díla na akci: „Oprava 

oplocení pozemku p.p.č. 2 v Proboštově“ 

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

 

Usnesení 187/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci: „Oprava oplocení pozemku p.p.č. 2 

v Proboštově“ 

pověřuje  

starostku obce k podpisu dodatku ke smlouvě. 

 

31. Mateřská škola Pastelka Proboštov – žádost o poskytnutí finančních prostředků na 

nákup herních prvků 

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

 

Usnesení 188/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Mateřská škola Pastelka Proboštov - žádost o poskytnutí finančních prostředků na 

nákup herních prvků ve výši Kč 158 510,- 

 

32. Pověření k zahájení inženýrské činnosti výstavby bytového domu U Vodárny 

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

 

Usnesení 189/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje 

vedení obce k zahájení inženýrské činnosti ve věci výstavby bytového domu 

U Vodárny. 



33. ČEZ Teplárenská, a.s. – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

inženýrské sítě 

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

 

Usnesení 190/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ČEZ Teplárenská, a.s. - Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

inženýrské sítě 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

  

34. Výsledky výběrového řízení na akci: Veřejné osvětlení v ulici Kpt. Jaroše dle 

Protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek 

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

 

Usnesení 191/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Výsledky výběrového řízení na akci: „Veřejné osvětlení v ulici Kpt. Jaroše dle 

Protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek následovně: 

Nabídky, které byly posuzovány, hodnoceny a jejich výsledné pořadí: 

Číslo 

obálky 

Název právnické nebo fyzické 

osoby 
IČ 

Nabídková 

cena v Kč 

s DPH 

Pořadí 

nabídky 

1. Marius Pedersen a.s. 42194920 - - 

2. TELKONT s.r.o. 25467069 503 348,09 1. 

     

35. Smlouva o dílo na akci: Veřejné osvětlení v ulici Kpt. Jaroše 

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

 

Usnesení 192/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o dílo na akci: „Veřejné osvětlení v ulici Kpt. Jaroše“ s firmou TELKONT 

s.r.o., adresou U Pivovaru 136, 415 01 Teplice, která podala nejnižší nabídkovou cenu 

ve výši Kč 503 348,09 s DPH s dokončením díla v listopadu 2019  

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

36. Výsledky výběrového řízení na akci: „Demolice objektu na parc. č. 1265/6 k.ú. parc. 

č. 1265/6 Proboštov u Teplic“ dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek 

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

 

Usnesení 193/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Výsledky výběrového řízení na akci: „Demolice objektu na parc. č. 1265/6 k.ú. parc. 

č. 1265/6 Proboštov u Teplic“ dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek. 

 

 

 

 



37. Smlouva o dílo na akci: „Demolice objektu na parc. č. 1265/6 k.ú. parc. č. 1265/6 

Proboštov u Teplic“ 

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

 

Usnesení 194/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o dílo na akci: „Demolice objektu na parc. č. 1265/6 k.ú. parc. č. 1265/6 

Proboštov u Teplic“ s firmou PB SCOM s.r.o., adresou, Radniční 28, 753 01 Hranice, 

která podala nabídku s nejnižší nabídkovou cenou ve výši Kč 5 983 715,69 s DPH 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy v termínu po 2. 10. 2019, kdy uplyne lhůta pro 

podání námitek. 

 

38. Vypovězení nájemní smlouvy na Proboštovský rybník 

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

 

Usnesení 195/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

výpověď z nájemní smlouvy pro nemovitost č.p. 1146 k.ú. Proboštov u Teplic (vodní 

plocha, rybník o rozloze 40021 m
2
). Výpovědní lhůta činí 6 měsíců a začíná běžet 

datem podání výpovědi. 

 

39. Spolek Fousek (žádost o hmotný dar ve formě litinových radiátorů v celkovém počtu 

15 kusů a 3 kusy interiérových dveří) 

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

 

Usnesení 196/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Spolek Fousek (žádost o hmotný dar ve formě litinových radiátorů v celkovém počtu 

15 kusů a 3 kusy interiérových dveří) z areálu Geoindustrie. 

 

40. Property legal s.r.o. – nabídka pozemků p.č. 1379/4,5,6, 1380/2,3,4,5 a 1382/2 (okolí 

Flourit – cesta)  
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 197/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Property legal s.r.o. - nabídka pozemků p.č. 1379/4,5,6, 1380/2,3,4,5 a 1382/2 (okolí 

Flourit - cesta) za cenu stanovenou znaleckým posudkem.  

 

41. Různé 

- Informace starostky a místostarosty obce a zodpovězení dotazů z minulého 

zasedání 

 

42. Závěr 

 

 


