
Zápis a usnesení 

9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

 

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

svolané na pondělí dne 9. 12. 2019 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. 

 

Přítomno:  8 členů zastupitelstva obce  

Omluveni:    1 člen zastupitelstva obce (Ing. Ráža) 

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. 8/2019 

 

7. Rozpočtový střednědobý výhled obce Proboštov na období 2020 – 2022 

 

8. Návrh rozpočtu obce Proboštov na rok 2020 

 

9. Rozpočtové opatření – změny závazných ukazatelů do výše 10 % v závěru roku 2019 

 

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

 

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

Proboštov dle Protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek 

 

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

 

13. 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 

 

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

2020 – 2022 v obci Proboštov 

 

15. Marius Pedersen a.s. – Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí služeb (navýšení ceny za 

svoz odpadů) 

 



16. Raeder & Falge s.r.o. – Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo pro stavbu: „ZŠ Proboštov – 

přístavba školní tělocvičny“ (prodloužení termínu dokončení díla) 

 

17. FREIBAU s.r.o. – Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci: „Proboštov ul. Angerova – 

komunikace, chodník a VO“ (prodloužení termínu dokončení díla a navýšení ceny) 

 

18. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy pro část pozemku p.č. 151/1 o výměře 27 m2 

k.ú. Proboštov u Teplic (ulice U Parku) 

 

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

4008257/SOVB01 

 

20. Různé 

 

21. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 
 

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

 

Usnesení 237/019:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

 program 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce včetně jeho doplnění. 

 

2. Vypořádání námitek proti předchozímu zápisu 

 

3. Volba návrhové komise 

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

 

Usnesení 238/019:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

            do návrhové komise: Ing. Jaroslava Pokorného, PhD. a paní Alenku Antošovou. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 239/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ověřovatele zápisu: Ing. Václava Betku a paní Zdeňku Chládkovou. 

 

5. Kontrola usnesení 

 

6. Rozpočtové opatření č. 8/2019 

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

 

Usnesení 240/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

rozpočtové opatření č. 8/2019. 

 

7. Rozpočtový střednědobý výhled obce Proboštov na období 2020 – 2022 

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

 

Usnesení 241/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

rozpočtový střednědobý výhled obce Proboštov na období 2020 - 2022. 

 

8. Návrh rozpočtu obce Proboštov na rok 2020 

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

 

Usnesení 242/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

vyrovnaný rozpočet obce Proboštov na rok 2020 ve výši Kč 74 298 638,-. 

 

 

 



9. Rozpočtové opatření – změny závazných ukazatelů do výše 10 % v závěru roku 2019 

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

 

Usnesení 243/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje 

starostku obce k provedení rozpočtového opatření ve smyslu § 16 Zákona č. 250/2000 

Sb., ke změnám závazných ukazatelů rozpočtu ve výši 10 % objemu schváleného 

rozpočtu v daném roce. Jedná se o rozpočtové opatření po posledním zasedání 

zastupitelstva obce.  

 

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

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

 

Usnesení 244/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Komerční banka, a.s. - Smlouvu o termínovaném účtu s indexovou sazbou  

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy s účinností od 1. 1. 2020. 

 

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

Proboštov dle Protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek 

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

 

Usnesení 245/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

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. 
Dunka – výkopové a stavební 

práce 
29125774   

2. GRACCULUS s.r.o. 01496735   

3. 
Speciální stavby Most 

spol.s.r.o. 
41327225   

4. SKJ s.r.o. 07807716   

5. AVE sběrné suroviny a.s. 00671151   

6. ZEMPRA DC s.r.o. 25480065   

7. Marius Pedersen a.s. 42194920   

8. PB SCOM s.r.o. 25397087   

9. FREIBAU s.r.o. 02094240   

10. AZ SANACE a.s. 25033514 668 068,54 1. 

11. PENNANT PART s.r.o. 04334426   

12. Swietelsky stavební s.r.o. 48035599   

13. DCI Czech a.s. 04501624   

14. NEXTA s.r.o. 27282597   

15. 
Stavební a obchodní společnost 

Most spol. s.r.o. 
25014111   



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

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

 

Usnesení 246/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

s firmou AZ SANACE a.s., Pražská 53/37, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25033514, 

která splnila požadavky zadavatele a zároveň předložila nejnižší nabídkovou cenu ve 

výši Kč 668 068,54 s DPH 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

13. 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 

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

 

Usnesení 247/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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: 

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. INELSEV Servis s.r.o. 61327603 844 996,24 1. 

 

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

2020 – 2022 v obci Proboštov 

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

 

Usnesení 248/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouva o dílo na akci: Zajištění správy a údržby veřejného osvětlení pro období 2020 

- 2022 v obci Proboštov s firmou INELSEV Servis s.r.o., adresou Záluží 1, 436 70 

Litvínov, IČ: 61327603, která podala nabídku s nejnižší nabídkovou cenou ve výši Kč 

844 996,24 s DPH. 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Marius Pedersen a.s. – Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí služeb (navýšení ceny za 

svoz odpadů) 

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

 

Usnesení 249/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Marius Pedersen a.s. - Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí služeb (navýšení ceny za 

svoz odpadů dle míry inflace) 

pověřuje 

starostku obce k podpisu dodatku č. 1 smlouvy. 

 

16. Raeder & Falge s.r.o. – Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo pro stavbu: „ZŠ Proboštov – 

přístavba školní tělocvičny“ (prodloužení termínu dokončení díla) 

Odloženo z jednání 

 

17. FREIBAU s.r.o. – Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci: „Proboštov ul. Angerova – 

komunikace, chodník a VO“ (prodloužení termínu dokončení díla a navýšení ceny) 

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

 

Usnesení 250/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

FREIBAU s.r.o. - Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci: „Proboštov ul. Angerova - 

komunikace, chodník a VO“ (prodloužení termínu dokončení díla a navýšení ceny) 

pověřuje 

starostku obce k podpisu dodatku č. 1 smlouvy. 

 

18. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy pro část pozemku p.č. 151/1 o výměře 27 m2 

k.ú. Proboštov u Teplic (ulice U Parku) 

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

 

Usnesení 251/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr pronájmu části pozemku p.č. 151/1 o výměře 27 m
2
.  

 

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

4008257/SOVB01 

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

 

Usnesení 252/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

4008257/SOVB01 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 

 

 



Doplnění programu: 

 

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

cenu Kč 700 000,- (doplnění kupujícího a prodloužení termínu pro úhradu kupní 

ceny) 

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

 

Usnesení 253/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

1) Doplnění kupujícího do kupní smlouvy - pan AA, nar.: xxxxxx 

2) Prodloužení termínu pro úhradu kupní ceny vlivem v zápisu uvedených okolností 

do 20. 12. 2019. 

 

21. Spolek Anidef, z.s. -Smlouva o zajišťování služeb zvířecího útulku pro rok 2020 

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

 

Usnesení 254/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Spolek Anidef, z.s. - Smlouvu o zajišťování služeb zvířecího útulku pro rok 2020 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

22. Mateřská škola Pastelka Proboštov - žádost o souhlas s přijetím finančního daru 

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

 

Usnesení 255/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Mateřské škole Pastelka Proboštov - přijetí finančního daru ve výši Kč 6 000,- a 

2 000,-, tedy celkem Kč 8 000,-. 

 

23. Různé 

- Informace starostky a místostarosty obce a zodpovězení dotazů z minulého 

zasedání 

 

24. Závěr 

 


