
Zápis a usnesení 

4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

 

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

svolané na středu 15. 4. 2020 ve 14 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. 

 

Přítomno:  7 členů zastupitelstva obce  

Omluveni:    1 člen zastupitelstva obce (paní Antošová) 

Neomluveni:  1 člen zastupitelstva obce (Ing. Ráža) 

 

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. 2/2020 

 

7. Směnná smlouva na pozemky – část p.p.č. 1385/7 o výměře 143 m2 v majetku obce a 

p.p.č. 1385 o výměře 39 m2 (odděleno z GP z pozemku p.č. 1385/8) vše k.ú. 

Proboštov u Teplic 

 

8. Smlouva o výstavbě pro bytový dům U Vodárny 423 

 

9. ALIS spol. s.r.o. – Smlouva o poskytnutí práv k užívání software číslo: SML-

00503/20 

 

10. ČET Distribuce, a.s. – Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-

4005619/SOVB01 

 

11. Česká pošta, s.p. – Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. 

číslo 2018/06953 

 

12. Povodí Ohře, státní podnik – Smlouva o smlouvě budoucí kupní spojená se 

smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti 

 

13. LESORS s.r.o. – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci: „Lesopark Proboštov – 

oprava cest“ - žádost o změnu termínu realizace akce 

 

14. Žádost o odkoupení obecních pozemků p.č. 417 a 418 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

15. Žádost o koupi pozemku z majetku obce p.č. 1419/1 o výměře 2062 m2 nebo 1419/58 

o výměře 1468 m2 nebo 1449/56 o výměře 1636 m2, vše k.ú. Proboštov u Teplic 



16. Žádost o koupi části pozemku p.č. 1252 k.ú. Proboštov u Teplic (ulice Zemská) 

 

17. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu pro TJ Lokomotiva 

Teplice, z.s. (řádná dotace) 

 

18. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu pro AVZO TSČ ČR 

Střelci Teplice, p.s. (řádná dotace) 

 

19. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu pro Tenis Proboštov, 

z.s. (řádná dotace) 

 

20. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu pro BK TEPLICE, z.s. 

(řádná dotace) 

 

21. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu pro Dům dětí a 

mládeže, Teplice, příspěvková organizace (řádná dotace) 

 

22. Žádost o koupi bytové jednotky č. 423/11 U Vodárny 

 

23. Výsledky výběrového řízení pro akci: „Výstavba kamerového systému v obci 

Proboštov“ dle Protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek 

 

24. Smlouva o dílo pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky: „Výstavba 

kamerového systému v obci Proboštov“ 

 

25. Výsledky výběrového řízení pro akci: „Dodávka laserového mobilního silničního 

rychloměru“ dle Protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek 

 

26. Smlouva o dílo pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky: „Dodávka 

laserového mobilního silničního rychloměru“ 

 

27. Výsledky výběrového řízení pro akci: „Rekonstrukce ul. Panský les, Dělnická - 

Proboštov“ dle Protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek 

 

28. Smlouva o dílo pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: 

„Rekonstrukce ul. Panský les, Dělnická - Proboštov“ 

 

29. Žádost o odprodej části obecního pozemku p.č. 584/1 o výměře 98,6 m2 

 

30. Základní škola Proboštov  - souhlas zřizovatele s opakovanou účastí v projektu 

MPSV, Operační program potravinové a Materiální pomoci – výzva č. 30_19_009 

 

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

roku 2019 dle předloženého návrhu (na vědomí) 

 

32. Různé 

 

33. Závěr 

 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 

1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění  
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 7 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 57/020:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

 návrh programu 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce včetně jeho doplnění. 

 

2. Vypořádání námitek proti předchozímu zápisu 

 

3. Volba návrhové komise 

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

 

Usnesení 58/020:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

            do návrhové komise: Stanislava Jordána a Ing. Jaroslava Pokorného, Ph.D. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 59/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ověřovatele zápisu: Zdeňku Chládkovou a Ing. Václava Betku. 

 

5. Kontrola usnesení 

 

6. Rozpočtové opatření č. 3/2020 

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

 

Usnesení 60/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

rozpočtové opatření č. 3/2020. 

 

7. Směnná smlouva na pozemky – část p.p.č. 1385/7 o výměře 143 m2 v majetku obce a 

p.p.č. 1385 o výměře 39 m2 (odděleno z GP z pozemku p.č. 1385/8) vše k.ú. 

Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 61/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Směnnou smlouvu na pozemky - část p.p.č. 1385/7 o výměře 143 m2 v majetku obce a 

p.p.č. 1385 o výměře 39 m2 (odděleno z GP z pozemku p.č. 1385/8) vše k.ú. 

Proboštov u Teplic 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 

 



8. Smlouva o výstavbě pro bytový dům U Vodárny 423 

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

 

Usnesení 62/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr prodeje podílu ve výši 1138/11849 nemovitosti - chodby bytového domu U 

Vodárny 423, 417 12 Proboštov. 

 

9. ALIS spol. s.r.o. – Smlouva o poskytnutí práv k užívání software číslo: SML-

00503/20 

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

 

Usnesení 63/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ALIS spol. s.r.o. - Smlouvu o poskytnutí práv k užívání software číslo: SML-00503/20 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

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

4005619/SOVB01 

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

 

Usnesení 64/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

4005619/SOVB01 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

11. Česká pošta, s.p. – Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. 

číslo 2018/06953 

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

 

Usnesení 65/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Česká pošta, s.p. - Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. 

číslo 2018/06953 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu dodatku smlouvy. 

 

12. Povodí Ohře, státní podnik – Smlouva o smlouvě budoucí kupní spojená se 

smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti 

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

 

Usnesení 66/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Povodí Ohře, státní podnik - Smlouvu o smlouvě budoucí kupní spojenou se smlouvou 

o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy za podmínky prodloužení lhůty (viz zápis).  



13. LESORS s.r.o. – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci: „Lesopark Proboštov – 

oprava cest“ - žádost o změnu termínu realizace akce 

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

 

Usnesení 67/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

LESORS s.r.o. - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci: „Lesopark Proboštov - 

oprava cest“ - žádost o změnu termínu realizace akce 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu dodatku smlouvy. 

 

14. Žádost o odkoupení obecních pozemků p.č. 417 a 418 k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 68/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Žádost o odkoupení obecních pozemků p.č. 417 a 418 k.ú. Proboštov u Teplic. 

 

15. Žádost o koupi pozemku z majetku obce p.č. 1419/1 o výměře 2062 m2 nebo 1419/58 

o výměře 1468 m2 nebo 1449/56 o výměře 1636 m2, vše k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 69/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Žádost o koupi pozemku z majetku obce p.č. 1419/1 o výměře 2062 m
2
 nebo 1419/58 

o výměře 1468 m
2
 nebo 1419/56 o výměře 1636 m

2
, vše k.ú. Proboštov u Teplic. 

 

16. Žádost o koupi části pozemku p.č. 1252 k.ú. Proboštov u Teplic (ulice Zemská) 

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

 

Usnesení 70/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Žádost o koupi části pozemku p.č. 1252 k.ú. Proboštov u Teplic (ulice Zemská). 

 

Ve 14:55 hodin dorazil zastupitel pan Ing. Ráža, celkem: 8. 

 

17. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu pro TJ Lokomotiva 

Teplice, z.s. (řádná dotace) 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 2 pro, 6 proti, 0 zdržel  

 

Usnesení 71/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

odložení schválení smluv na pozdější termín po dobu vyhlášení nouzového stavu a 

s ním souvisejících mimořádných opatření.  

 

 

 

 

 

 



Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro, 0 proti, 2 zdržel  

 

Usnesení 72/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu pro TJ Lokomotiva 

Teplice, z.s. (řádná dotace) ve výši Kč 10 000,- 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

18. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu pro AVZO TSČ ČR 

Střelci Teplice, p.s. (řádná dotace) 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro, 0 proti, 2 zdržel  

 

Usnesení 73/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu pro AVZO TSČ ČR 

Střelci Teplice, p.s. (řádná dotace) ve výši Kč 3 000,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

19. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu pro Tenis Proboštov, 

z.s. (řádná dotace) 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro, 0 proti, 2 zdržel 

 

Usnesení 74/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu pro Tenis Proboštov, z.s. 

(řádná dotace) ve výši Kč 11 000,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

20. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu pro BK TEPLICE, z.s. 

(řádná dotace) 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro, 0 proti, 2 zdržel 

 

Usnesení 75/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu pro BK TEPLICE, z.s. 

(řádná dotace) ve výši Kč 12 000,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



21. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu pro Dům dětí a 

mládeže, Teplice, příspěvková organizace (řádná dotace) 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro, 0 proti, 2 zdržel  

 

Usnesení 76/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu pro Dům dětí a mládeže, 

Teplice, příspěvková organizace (řádná dotace) ve výši Kč 16 000,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

22. Žádost o koupi bytové jednotky č. 423/11 U Vodárny 

Na vědomí 

 

23. Výsledky výběrového řízení pro akci: „Výstavba kamerového systému v obci 

Proboštov“ dle Protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek 

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

 

Usnesení 77/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Výsledky výběrového řízení pro akci: „Výstavba kamerového systému v obci 

Proboštov“ 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. VanCo.cz s.r.o. 25762702 -  

2. AEC Novák s.r.o. 49097652 -  

3. Colsys s.r.o. 14799634 -  

4. AmiCom Teplice s.r.o. 61325546 1 993 191,86 1. 

5. SECURITAS ČR s.r.o. 43872026 -  

6. ALKOM Security a.s. 26184672 -  

7. HYSPERIA GROUP, s.r.o. 07102763 -  

 

24. Smlouva o dílo pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky: „Výstavba 

kamerového systému v obci Proboštov“ 

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

 

Usnesení 78/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o dílo pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky: „Výstavba 

kamerového systému v obci Proboštov“ s firmou AmiCom Teplice s.r.o., adresou 

Revoluční 666, 415 01 Teplice, která podala nabídku s nejnižší nabídkovou cenou ve 

výši Kč 1 993 191,86 s DPH 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy po jejím doplnění a vzájemném elektronickém 

odsouhlasení všemi zastupiteli. 

 

 



25. Výsledky výběrového řízení pro akci: „Dodávka laserového mobilního silničního 

rychloměru“ dle Protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek 

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

 

Usnesení 79/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Výsledky výběrového řízení pro akci: „Dodávka laserového mobilního silničního 

rychloměru“ 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. SORNECO s.r.o. 24304778 - - 

2. ATS-TELCOM PRAHA a.s. 61860409 350 900,- 1. 

 

26. Smlouva o dílo pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky: „Dodávka 

laserového mobilního silničního rychloměru“ 

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

 

Usnesení 80/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o dílo pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky: „Dodávka 

laserového mobilního silničního rychloměru“ s firmou ATS-TELCOM PRAHA a.s., 

adresou Nad elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10, která podala nabídku s nejnižší 

nabídkovou cenou ve výši Kč 350 900,- s DPH 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

27. Výsledky výběrového řízení pro akci: „Rekonstrukce ul. Panský les, Dělnická - 

Proboštov“ dle Protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek 

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

Usnesení 81/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Výsledky výběrového řízení pro akci: „Rekonstrukce ul. Panský les, Dělnická - 

Proboštov“ 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. Metrostav a.s. 00014915 -  

2. FREIBAU s.r.o. 02094240 5 631 668,02 1. 

3. Marius Pedersen a.s. 42194920 -  

4. STRABAG a.s. 60838744 -  

5. TELKONT s.r.o. 25467069 -  

6. 

Vodohospodářské stavby, 

společnost s ručením 

omezeným 

40233308 -  

7. Metrostav a.s. 00014915 -  

8. STOSTAV s.r.o. 25032437 -  

9. IVA-servis s.r.o. 22796631 -  



28. Smlouva o dílo pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: 

„Rekonstrukce ul. Panský les, Dělnická - Proboštov“ 

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

 

Usnesení 82/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o dílo pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: 

„Rekonstrukce ul. Panský les, Dělnická - Proboštov“ s firmou FREIBAU s.r.o., U 

Demartinky 2561/1a, 150 00 Praha 5, která podala nabídku s nejnižší nabídkovou 

cenou ve výši Kč 5 631 668,02 s DPH  

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

29. Žádost o odprodej části obecního pozemku p.č. 584/1 o výměře 98,6 m2 

Odloženo 

 

30. Základní škola Proboštov  - souhlas zřizovatele s opakovanou účastí v projektu 

MPSV, Operační program potravinové a Materiální pomoci – výzva č. 30_19_009 

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

 

Usnesení 83/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Základní škola Proboštov - souhlas zřizovatele s opakovanou účastí v projektu MPSV, 

Operační program potravinové a Materiální pomoci - výzva č. 30-19_009 

 

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

roku 2019 dle předloženého návrhu (na vědomí) 

Na vědomí  

 

Doplnění programu: 

32. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení inženýrské sítě (vodovodní a kanalizační 

přípojka) 

Odloženo 

 

33. Kupní smlouva na pozemek p.č. 1259/145 k.ú. Proboštov u Teplic (odděleno z p.p.č. 

1259/6 GP č. 1841-0612/2019) 

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

  

Usnesení 84/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu na pozemek p.č. 1259/145 k.ú. Proboštov u Teplic (odděleno z p.p.č. 

1259/6 GP č. 1841-0612/2019) o výměře 238 m
2 

za cenu 28 560,- 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

34. Různé 

- Informace starostky a místostarosty obce a zodpovězení dotazů z minulého 

zasedání 

 

35. Závěr 


