
Zápis a usnesení 

8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

 

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

svolané na pondělí dne 25. 11. 2019 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 č. 7/2019 

 

7. 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 

 

8. BAJGER s.r.o. – žádost o uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci: Oplocení 

pozemku p.p.č. 2 v Proboštově 

 

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

družstvo ve výši Kč 15 000,- 

 

10. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – žádost o revokaci usnesení číslo 133/018 

(Severočeská vodárenská společnost a.s. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě č. 80/B/2018/TPČ) 

 

11. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě č. 167/B/2019/TPČ 

 

12. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – žádost o revokaci usnesení číslo 148/2019 

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

sítě č. 216/2019/TPČ pro akci: Proboštov, Na Pěnkavce, p.p.č. 787/19 – přeložka 

vodovodu, číslo stavby TP 031 032) 

 



13. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě č. 216/2019/TPČ pro akci: Proboštov, Na Pěnkavce, p.p.č. 787/19 – přeložka 

vodovodu, číslo stavby TP 031 032 - opravená 

 

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

břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-4009004/VB02, 

název stavby: TP-Proboštov,ppč.731/45-nové OM 

 

15. OSA – ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. – licenční smlouva 

o veřejném provozování hudebních děl VP_2019_138349 

 

16. Komerční banka, a.s. – Smlouva o termínovaném účtu s indexovou sazbou 

 

17. Smlouva o poskytnutí služeb – odpady jedlý olej a tuk 

 

18. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – Smlouva o bezúplatném 

převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. 203/19/4120 

 

19. Návrh na revokaci usnesení číslo 217/018 (17. 12. 2018 – kupní smlouva na objekt 

Stacionáře) 

 

20. Kupní smlouva na pozemek p.č. 297/4 o celkové výměře 165 m
2
, jehož součástí je 

stavba občanské vybavenosti č.p. 50, a dále pozemku p.č. 116/16 o celkové výměře 

55 m
2
, jak bylo odděleno geometrickým plánem č. 1519-95/2017 (upravená smlouva 

stacionář) 

 

21. Kupní smlouva na pozemek p.č. 649/3 k.ú. Přítkov - ulice Lesní o výměře 862 m2 za 

cenu Kč 700 000,- 

 

22. Kupní smlouva na pozemky p.č. 104 a 103 (na pozemku se nachází stavba) k.ú. 

Proboštov u Teplic - ulice Meziškolská za cenu Kč 504 140,- 

 

23. Kupní smlouva na nemovitost bytu č. 423/1 v 1 NP domu č.p. 423 na pozemku p.č. 

1206 včetně podílu 805/11849 pozemku za cenu Kč 680 000,- 

 

24. Kupní smlouva na nemovitost bytu č. 423/2 v 1 NP domu č.p. 423 na pozemku p.č. 

1206 včetně podílu 414/11849 pozemku za cenu Kč 320 000,- 

 

25. Kupní smlouva na nemovitost bytu č. 423/8 v 2 NP domu č.p. 423 na pozemku p.č. 

1206 včetně podílu 428/11849 pozemku za cenu Kč 420 000,- 

 

26. Nájemní smlouva na pozemek p.č. 1205/13 (odděleno z pozemků p.č. 1205/3 a 

1205/5) o výměře 421 m2 (zahrada U Vodárny) 

 

27. Nájemní smlouva na pozemek p.č. 1205/14 (odděleno z pozemků p.č. 1205/3 a 

1205/5) o výměře 421 m2 (zahrada U Vodárny) 

 

28. Nájemní smlouva na pozemek p.č. 1205/15 (odděleno z pozemků p.č. 1205/3 a 

1205/5) o výměře 422 m2 (zahrada U Vodárny) 

 



29. Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o místním poplatku ze psů 

 

30. Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku z pobytu  

 

31. Žádost o koupi pozemků p.č. 1385/18 a 1385/45 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

32. Žádost o směnu pozemků p.č. 1385/8 a 1385/7 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

33. Žádost o prodej pozemku (zastavěná plocha a nádvoří) p.č. 307 o výměře 10 m2 k.ú. 

Proboštov u Teplic 

 

34. Žádost o prodej části pozemku p.č. 1259/6 v k.ú. Proboštov u Teplic 

 

35. Žádost o pronájem pozemku p.č. 1252 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

36. Žádost o pronájem či odkup pozemku p.č. (Ranč Severní hvězda) 

 

37. Výsledky výběrového řízení na akci: Demolice objektů č. p. 180/ 1, ul. Proboštovská, 

Proboštov dle Protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek 

 

38. Smlouva o dílo na akci: Demolice objektů č. p. 180/ 1, ul. Proboštovská, Proboštov 

 

39. Výsledky výběrového řízení na akci: Demolice skladu u objektu č. p. 7/ 11, ul. nám. 

Svobody, Proboštov dle Protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek 

 

40. Smlouva o dílo na akci: Demolice skladu u objektu č. p. 7/ 11, ul. nám. Svobody, 

Proboštov 

 

41. Výsledky výběrového řízení na akci: Zajištění správy a údržby veřejného osvětlení 

pro období 2020 – 2022 v obci Proboštov dle Protokolu o otevírání obálek a 

hodnocení nabídek 

 

42. Smlouva o dílo na akci: Zajištění správy a údržby veřejného osvětlení pro období 

2020 – 2022 v obci Proboštov 

 

43. Povodí Ohře – sdělení k prodeji části parcely p.č. 1145/1 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

44. Ústecký kraj – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace číslo 

19/SML2626/SoPD/ZPZ ve výši Kč 315 000,-  z Programu pro podporu odpadového 

hospodářství v obcí v Ústeckém kaji na období 2017 – 2025 (pořízení kompostérů) 

 

45. Státní statek Jeneč – nabídka nemovitého majetku k bezúplatnému převodu/prodeji 

 

46. Obec Bublava – žádost o příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obci Bublava 

 

47. Různé 

 

48. Závěr 

 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 

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

 

Usnesení 198/019:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

 program 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce včetně doplnění a změn. 

 

2. Vypořádání námitek proti předchozímu zápisu 

 

3. Volba návrhové komise 

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

 

Usnesení 199/019:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

            do návrhové komise: Zdeňku Chládkovou a Ing. Václava Betku. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 200/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ověřovatele zápisu: Romana Nešetřila a Jiřího Petrželku. 

 

5. Kontrola usnesení 

 

6. Rozpočtové opatření č. 7/2019 

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

 

Usnesení 201/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

rozpočtové opatření č. 7/2019. 

 

7. 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 

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

 

Usnesení 202/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu dodatku. 

 

 

 

 



8. BAJGER s.r.o. – žádost o uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci: Oplocení 

pozemku p.p.č. 2 v Proboštově 

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

 

Usnesení 203/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

BAJGER s.r.o. - dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci: Oplocení pozemku p.p.č. 2 

v Proboštově 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu dodatku č. 2. 

 

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

družstvo ve výši Kč 15 000,- 

Odloženo z jednání 

 

10. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – žádost o revokaci usnesení číslo 133/018 

(Severočeská vodárenská společnost a.s. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě č. 80/B/2018/TPČ) 

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

 

Usnesení 204/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

revokuje 

usnesení číslo 133/018. 

 

11. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě č. 167/B/2019/TPČ 

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

 

Usnesení 205/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě č. 167/B/2019/TPČ 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

12. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – žádost o revokaci usnesení číslo 148/2019 

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

sítě č. 216/2019/TPČ pro akci: Proboštov, Na Pěnkavce, p.p.č. 787/19 – přeložka 

vodovodu, číslo stavby TP 031 032) 

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

 

Usnesení 206/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

revokuje 

usnesení číslo 148/019. 

 

 

 

 



13. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě č. 216/2019/TPČ pro akci: Proboštov, Na Pěnkavce, p.p.č. 787/19 – přeložka 

vodovodu, číslo stavby TP 031 032 – opravená 

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

 

Usnesení 207/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě č. 216/2019/TPČ pro akci: Proboštov, Na Pěnkavce, p.p.č. 787/19 - přeložka 

vodovodu, číslo stavby TP 031 032 - opravená 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

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

břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-4009004/VB02, 

název stavby: TP-Proboštov,ppč.731/45-nové OM 

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

 

Usnesení 208/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ČEZ Distribuce, a.s. - záměr pro právo provést stavbu č. IP-12-4009004/VB02, název 

stavby: TP-Proboštov,ppč.731/45-nové OM 

 

15. OSA – ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. – licenční smlouva 

o veřejném provozování hudebních děl VP_2019_138349 

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

 

Usnesení 209/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

OSA - ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. - licenční smlouvu o 

veřejném provozování hudebních děl VP_2019_138349 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

16. Komerční banka, a.s. – Smlouva o termínovaném účtu s indexovou sazbou 

Odloženo 

 

17. Smlouva o poskytnutí služeb – odpady jedlý olej a tuk 

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

 

Usnesení 210/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o poskytnutí služeb - odpady jedlý olej a tuk 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 



18. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – Smlouva o bezúplatném 

převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. 203/19/4120 

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

 

Usnesení 211/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Smlouvu o bezúplatném převodu 

vlastnického práva k nemovitým věcem č. 203/19/4120 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

19. Návrh na revokaci usnesení číslo 217/018 (17. 12. 2018 – kupní smlouva na objekt 

Stacionáře) 

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

 

Usnesení 212/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

revokuje 

            usnesení číslo 217/018. 

 

20. Kupní smlouva na pozemek p.č. 297/4 o celkové výměře 165 m
2
, jehož součástí je 

stavba občanské vybavenosti č.p. 50, a dále pozemku p.č. 116/16 o celkové výměře 

55 m
2
, jak bylo odděleno geometrickým plánem č. 1519-95/2017 (upravená smlouva 

stacionář) 

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

 

Usnesení 213/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu na pozemek p.č. 297/4 o celkové výměře 165 m
2
, jehož součástí je 

stavba občanské vybavenosti č.p. 50, a dále pozemku p.č. 116/16 o celkové výměře 55 

m
2
, jak bylo odděleno geometrickým plánem č. 1519-95/2017 (upravená smlouva 

stacionář) 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

21. Kupní smlouva na pozemek p.č. 649/3 k.ú. Přítkov - ulice Lesní o výměře 862 m2 za 

cenu Kč 700 000,- 

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

 

Usnesení 214/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu s paní AA na pozemek p.č. 649/3 k.ú. Přítkov - ulice Lesní o výměře 

862 m
2
 za cenu Kč 700 000,- 

pověřuje 

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

 

 

 

 

 



22. Kupní smlouva na pozemky p.č. 104 a 103 (na pozemku se nachází stavba) k.ú. 

Proboštov u Teplic - ulice Meziškolská za cenu Kč 504 140,- 

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

 

Usnesení 215/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu s panem BB na pozemky p.č. 104 a 103 (na pozemku se nachází 

stavba) k.ú. Proboštov u Teplic - ulice Meziškolská za cenu Kč 504 140,- 

pověřuje 

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

 

23. Kupní smlouva na nemovitost bytu č. 423/1 v 1 NP domu č.p. 423 na pozemku p.č. 

1206 včetně podílu 805/11849 pozemku za cenu Kč 680 000,- 

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

 

Usnesení 216/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu s panem CC na nemovitost bytu č. 423/1 v 1 NP domu č.p. 423 na 

pozemku p.č. 1206 včetně podílu 805/11849 pozemku za cenu Kč 680 000,- 

pověřuje 

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

 

24. Kupní smlouva na nemovitost bytu č. 423/2 v 1 NP domu č.p. 423 na pozemku p.č. 

1206 včetně podílu 414/11849 pozemku za cenu Kč 320 000,- 

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

 

Usnesení 217/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu s panem DD na nemovitost bytu č. 423/2 v 1 NP domu č.p. 423 na 

pozemku p.č. 1206 včetně podílu 414/11849 pozemku za cenu Kč 320 000,- 

pověřuje 

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

 

25. Kupní smlouva na nemovitost bytu č. 423/8 v 2 NP domu č.p. 423 na pozemku p.č. 

1206 včetně podílu 428/11849 pozemku za cenu Kč 420 000,- 

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

 

Usnesení 218/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu s panem EE na nemovitost bytu č. 423/8 v 2 NP domu č.p. 423 na 

pozemku p.č. 1206 včetně podílu 428/11849 pozemku za cenu Kč 420 000,- 

pověřuje 

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

 

 

 

 

 

 



26. Nájemní smlouva na pozemek p.č. 1205/13 (odděleno z pozemků p.č. 1205/3 a 

1205/5) o výměře 421 m2 (zahrada U Vodárny) 

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

 

Usnesení 219/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Nájemní smlouvu s manželi FF na pozemek p.č. 1205/13 o výměře 421 m
2
 za cenu Kč 

2 947,-  

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

27. Nájemní smlouva na pozemek p.č. 1205/14 (odděleno z pozemků p.č. 1205/3 a 

1205/5) o výměře 421 m2 (zahrada U Vodárny) 

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

 

Usnesení 220/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Nájemní smlouvu s panem GG na pozemek p.č. 1205/14 o výměře 421 m
2
 za cenu Kč 

2 947,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

28. Nájemní smlouva na pozemek p.č. 1205/15 (odděleno z pozemků p.č. 1205/3 a 

1205/5) o výměře 422 m2 (zahrada U Vodárny) 

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

 

Usnesení 221/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Nájemní smlouvu s manželi HH na pozemek p.č. 1205/15 o výměře 422 m
2
 za cenu 

Kč 2 954,-  

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

29. Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o místním poplatku ze psů 

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

 

Usnesení 222/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, o místním poplatku ze psů. 

 

30. Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku z pobytu 

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

 

Usnesení 223/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, o místním poplatku z pobytu. 

 

 

 

 



31. Žádost o koupi pozemků p.č. 1385/18 a 1385/45 k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 224/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Žádost o koupi pozemků p.č. 1385/18 a 1385/45 k.ú. Proboštov u Teplic. 

 

32. Žádost o směnu pozemků p.č. 1385/8 a 1385/7 k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 225/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr směny části pozemku p.č. 1385/8 a 1385/7 v k.ú. Proboštov u Teplic po 

vypracování oddělovacího GP. 

 

33. Žádost o prodej pozemku (zastavěná plocha a nádvoří) p.č. 307 o výměře 10 m2 k.ú. 

Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 226/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr prodeje pozemku p.č. 307 o výměře 10 m
2
 k.ú. Proboštov u Teplic. 

 

34. Žádost o prodej části pozemku p.č. 1259/6 v k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 227/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr prodeje části pozemku p.č. 1259/6 k.ú. Proboštov u Teplic po předložení 

oddělovacího GP. 

 

35. Žádost o pronájem pozemku p.č. 1252 k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 228/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr pronájmu pozemku p.č. 1252 k.ú. Proboštov u Teplic. 

 

36. Žádost o pronájem či odkup pozemku p.č. (Ranč Severní hvězda) 

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

 

Usnesení 229/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

žádost o pronájem či odkup pozemku p.č. 719/4 - Ranč Severní hvězda Přítkov. 

 

37. Výsledky výběrového řízení na akci: Demolice objektů č. p. 180/ 1, ul. Proboštovská, 

Proboštov dle Protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek 

Odloženo z jednání 

 

 



38. Smlouva o dílo na akci: Demolice objektů č. p. 180/ 1, ul. Proboštovská, Proboštov 

Odloženo z jednání 

 

39. Výsledky výběrového řízení na akci: Demolice skladu u objektu č. p. 7/ 11, ul. nám. 

Svobody, Proboštov dle Protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek 

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

 

Usnesení 230/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Výsledky výběrového řízení na akci: Demolice skladu u objektu č. p. 7/11, ul. nám. 

Svobody, Proboštov dle Protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek: 

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. 

PP-servis Plzeň s.r.o., 

projekční, obchodní a montážní 

činnost 

26322242   

2. FREIBAU s.r.o. 02094240   

3. 
Speciální stavby Most 

spol.s.r.o. 
41327225   

4. AVE sběrné suroviny a.s. 00671151 164 081,99 1. 

5. Radek Škvára, s.r.o. 25095234   

6. PB SCOM s.r.o. 25397987   

7. 
Dunka – výkopové a stavební 

práce 
291 25 774   

8. ZEMPRA DC s.r.o. 25480065   

9. SWIETELSKY stavební s.r.o. 48035599   

10. Stavby Žofka s.r.o. 08435278   

11. NEXTA s.r.o.    

12. 
Stavební a obchodní společnost 

Most spol. s.r.o. 
25014111   

 

40. Smlouva o dílo na akci: Demolice skladu u objektu č. p. 7/ 11, ul. nám. Svobody, 

Proboštov 

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

 

Usnesení 231/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouva o dílo na akci: Demolice skladu u objektu č. p. 7/11, ul. nám. Svobody, 

Proboštov s firmou AVE sběrné suroviny a.s., Cvokařská 3, 301 52 Plzeň, která splnila 

požadavky zadavatele a zároveň předložila nejnižší nabídkovou cenu ve výši Kč 

164 081,99 s DPH. 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 



41. Výsledky výběrového řízení na akci: Zajištění správy a údržby veřejného osvětlení 

pro období 2020 – 2022 v obci Proboštov dle Protokolu o otevírání obálek a 

hodnocení nabídek 

Odloženo 

 

42. Smlouva o dílo na akci: Zajištění správy a údržby veřejného osvětlení pro období 

2020 – 2022 v obci Proboštov 

Odloženo 

 

43. Povodí Ohře – sdělení k prodeji části parcely p.č. 1145/1 k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 232/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Podmínky Povodí Ohře pro koupi části pozemku p.č. 1145/1 k.ú. Proboštov u Teplic 

pověřuje 

starostku obce k zadání vypracování oddělovacího GP. 

 

44. Ústecký kraj – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace číslo 

19/SML2626/SoPD/ZPZ ve výši Kč 315 000,-  z Programu pro podporu odpadového 

hospodářství v obcí v Ústeckém kaji na období 2017 – 2025 (pořízení kompostérů) 

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

 

Usnesení 233/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Ústecký kraj - Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace číslo 

19/SML2626/SoPD/ZPZ ve výši Kč 315 000,-  z Programu pro podporu odpadového 

hospodářství obcí v Ústeckém kaji na období 2017 - 2025  

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

45. Státní statek Jeneč – nabídka nemovitého majetku k bezúplatnému převodu/prodeji 

Na vědomí 

 

46. Obec Bublava – žádost o příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obci Bublava 

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

 

Usnesení 234/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Obec Bublava - žádost o příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obci Bublava. 

 

Doplnění programu: 

 

47. Strategický plán prevence kriminality obce Proboštov a Přítkov 2020 – 2024 

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

 

Usnesení 235/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Strategický plán prevence kriminality obce Proboštov a Přítkov 2020 - 2024. 

 



48. Kupní smlouva s firmou MEVA – TEC s.r.o. na pořízení kompostérů 

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

 

Usnesení 236/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu s firmou MEVA - TEC s.r.o. na pořízení kompostérů ve výši Kč 

399 300,- s DPH 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

49. Různé 

- Informace starostky a místostarosty obce a zodpovězení dotazů z minulého 

zasedání 

 

50. Závěr 

 


