
Zápis a usnesení 

5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

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

svolané na pondělí 25. 5. 2020 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 číslo 4/2020 

 

7. Záměr pronájmu prostoru RHB v objektu Beseda, Sobědružská 39 

 

8. Záměr pronájmu ordinace zubaře v objektu Beseda, Sobědružská 39 

 
9. Pravidla pro stanovení zdroje sociálního fondu, jeho použití a okruh osob, kterým se 

bude plnění poskytovat 

 

10. Smlouva o výstavbě pro bytový dům U Vodárny 423 

 

11. Revokace usnesení číslo 66/020 - Povodí Ohře, státní podnik – Smlouva o smlouvě 

budoucí kupní spojená se smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – 

služebnosti 

 

12. Povodí Ohře, státní podnik –Kupní smlouva a smlouva o smlouvě o zřízení věcného 

břemene – služebnosti 

 

13. Opakovaná žádost o koupi části pozemku p.č. 1252 k.ú. Proboštov u Teplic (ulice 

Zemská) 

 

14. Mateřská škola Pastelka Proboštov – žádost o znovuotevření mateřské školy 

 

15. Smlouva o výstavbě pro bytový dům U Vodárny 423 

 

16. PB SCOM s.r.o. – Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci: „Demolice objektu na 

parc. č. 1265/6, parc. č. 1265/6, k.ú. Proboštov u Teplic“ 

 

17. FREIBAU s.r.o. – Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci: „Proboštov ul. Angerova – 

Komunikace, chodník a VO“ 



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

přípojka pro pozemky p.č. 1208/110 a 1208/119) 

 

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

smlouva o právu provést stavbu: „TP-Proboštov, Levandulová-kabelizace NN“, č. 

IE-12-4006545/VB/P001 

 

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

smlouva o právu provést stavbu: „TP-Proboštov, Levandulová-kabelizace NN“, č. 

IE-12-4006545/VB/P002 

 

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

„Proboštov – kanalizační přípojka k č.p. 381 ul. Panský les“ 

 

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

sítě č. 764/2020/PANO 

 

23. Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje: Darovací smlouva pro 

nabíječ jednonásobný, přenosná radiostanice TR 1028DD PEGAS a MC 9610 

PEGAS (jednotka sboru dobrovolných hasičů) 

 

24. Jablotron Security a.s. – Smlouva o poskytnutí služby číslo: JAB-090149.00 

 

25. Výtahy Vaněrka s.r.o. – Dodatek č. 1 smlouvy o dílo SS 030 

 

26. Severočeská vodárenská společnost a.s. – Nabídka na odkoupení stavby vodojemu 

na pozemku p.č. 990 v k.ú. Proboštov u Teplic 

 

27. Žádost odkup části pozemku p.č. 1419/18 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Proboštov u 

Teplic 

 

28. Stáj u Kaštánka – žádost o snížení nájemného 

 

29. MAS Cínovecko – souhlas se zařazením území obce Proboštov do území působnosti 

MAS Cínovecko  v souvislosti s přípravou a implementací Komunitně vedeného 

místního rozvoje CLLD v programovém období 2021 – 2027 

 

30. Žádost o přenechání pozemku p.č. 690/1 k.ú. Přítkov (zahrada) jinému nájemci 

 

31. Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s. 

 

32. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace VIVAjump z.s. (podpora sportu) 

33. Žádost o koupi či dlouhodobý pronájem pozemku p.č. 731/80 v k.ú. Proboštov u 

Teplic (Pod Hrází) 

 

34. Česká pošta – dodatek č. 4 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. číslo 

2018/06953  
35. Žádost o pronájem části pozemku p.č. 1397/6 v k.ú. Proboštov u Teplic 

36. Různé 

37. Závěr 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 

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

 

Usnesení 85/020:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

 návrh programu 5. 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 86/020:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

            do návrhové komise: Alenku Antošovou a Jiřího Petrželku. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 87/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ověřovatele zápisu: Romana Nešetřila a Stanislava Jordána. 

 

5. Kontrola usnesení 

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

 

Usnesení 88/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

změnu dispoziční studie objektu Beseda na knihovnu a komunitní centrum 

a rehabilitaci dle předloženého návrhu a dispozic. 

 

6. Rozpočtové opatření číslo 4/2020 

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

 

Usnesení 89/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

rozpočtové opatření číslo 4/2020. 

 

7. Záměr pronájmu prostoru RHB v objektu Beseda, Sobědružská 39 

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

 

Usnesení 90/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Záměr pronájmu prostoru RHB v objektu Beseda, Sobědružská 39 místnosti 1.2., 

1.3.,1.4. a 1.5. projektové dokumentace, celkem prostor o výměře 30,65 m
2
. Záměr 

bude obsahovat všechny dokumenty a údaje, které byly uvedeny v zápisu.  

 

 

 



8. Záměr pronájmu ordinace zubaře v objektu Beseda, Sobědružská 39 

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

 

Usnesení 91/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Záměr pronájmu prostoru zubní ordinace v objektu Beseda, Sobědružská 39 místnosti 

2.10., 2.11.,2.12 2NP projektové dokumentace, celkem prostor o výměře 40,67 m
2
. 

Záměr bude obsahovat všechny dokumenty a údaje, které byly uvedeny v zápisu. 

 

9. Pravidla pro stanovení zdroje sociálního fondu, jeho použití a okruh osob, kterým se 

bude plnění poskytovat 

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

 

Usnesení 92/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Pravidla pro stanovení zdroje sociálního fondu, jeho použití a okruh osob, kterým se 

bude plnění poskytovat. 

 

10. Smlouva o výstavbě pro bytový dům U Vodárny 423 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro, 1 proti, 1 zdržel  

 

Usnesení 93/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o výstavbě pro bytový dům U Vodárny 423 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

11. Revokace usnesení číslo 66/020 - 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 8 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 94/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

revokuje 

usnesení číslo 66/020.  

 

12. Povodí Ohře, státní podnik - Kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene – 

služebnosti 

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

 

Usnesení 95/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Povodí Ohře, státní podnik - Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení věcného břemene - 

služebnosti 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy.  

 

 

 



13. Opakovaná žádost o koupi části pozemku p.č. 1252 k.ú. Proboštov u Teplic (ulice 

Zemská) 

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

 

Usnesení 96/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

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

 

14. Mateřská škola Pastelka Proboštov – žádost o znovuotevření mateřské školy 

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

 

Usnesení 97/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Mateřské škole Pastelka Proboštov - znovuotevření s účinností od 25. 5. 2020. 

 

15. Smlouva o výstavbě pro bytový dům U Vodárny 423 

Vypuštěno z jednání 

 

16. PB SCOM s.r.o. – Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci: „Demolice objektu na 

parc. č. 1265/6, parc. č. 1265/6, k.ú. Proboštov u Teplic“ 

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

 

Usnesení 98/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

PBSCOM s.r.o. - Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci: „Demolice objektu na parc. 

č. 1265/6, parc. č. 1265/6, k.ú. Proboštov u Teplic“ 

pověřuje 

starostku obce k podpisu dodatku č. 2 smlouvy. 

 

17. FREIBAU s.r.o. – Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci: „Proboštov ul. Angerova – 

Komunikace, chodník a VO“ 

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

 

Usnesení 99/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

FREIBAU s.r.o. - Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci: „Proboštov ul. Angerova - 

Komunikace, chodník a VO“ 

pověřuje 

starostku obce k podpisu dodatku č. 2 smlouvy. 

 

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

přípojka pro pozemky p.č. 1208/110 a 1208/119) 

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

 

Usnesení 100/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení inženýrské sítě (vodovodní a kanalizační 

přípojka pro pozemky p.č. 1208/110 a 1208/119) 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 



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

smlouva o právu provést stavbu: „TP-Proboštov, Levandulová-kabelizace NN“, č. 

IE-12-4006545/VB/P001 

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

 

Usnesení 101/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr společnosti ČEZ Distribuce, a.s. provést stavbu: „TP-Proboštov, Levandulová-

kabelizace NN“, č. IE-12-4006545/VB/P001. 

 

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

smlouva o právu provést stavbu: „TP-Proboštov, Levandulová-kabelizace NN“, č. 

IE-12-4006545/VB/P002 

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

 

Usnesení 102/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr společnosti ČEZ Distribuce, a.s. provést stavbu: „TP-Proboštov, Levandulová-

kabelizace NN“, č. IE-12-4006545/VB/P002. 

 

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

„Proboštov – kanalizační přípojka k č.p. 381 ul. Panský les“ 

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

 

Usnesení 103/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

„Proboštov - kanalizační přípojka k č.p. 381 ul. Panský les“ 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

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

sítě č. 764/2020/PANO 

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

 

Usnesení 104/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Severočeská vodárenská společnost a.s. - Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské 

sítě č. 764/2020/PANO 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 



23. Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje: Darovací smlouva pro 

nabíječ jednonásobný, přenosná radiostanice TR 1028DD PEGAS a MC 9610 

PEGAS (jednotka sboru dobrovolných hasičů) 

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

 

Usnesení 105/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje: Darovací smlouvu pro 

nabíječ jednonásobný, přenosná radiostanice TR 1028DD PEGAS a MC 9610 PEGAS 

(jednotka sboru dobrovolných hasičů) 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

24. Jablotron Security a.s. – Smlouva o poskytnutí služby číslo: JAB-090149.00 

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

 

Usnesení 106/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Jablotron Security a.s. - Smlouvu o poskytnutí služby číslo: JAB-090149.00 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

25. Výtahy Vaněrka s.r.o. – Dodatek č. 1 smlouvy o dílo SS 030 

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

 

Usnesení 107/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Výtahy Vaněrka s.r.o. - Dodatek č. 1 smlouvy o dílo SS 030 

pověřuje 

starostku obce k podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě. 

 

26. Severočeská vodárenská společnost a.s. – Nabídka na odkoupení stavby vodojemu 

na pozemku p.č. 990 v k.ú. Proboštov u Teplic 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 5 pro, 2 proti, 1 zdržel  

 

Usnesení 108/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Severočeská vodárenská společnost a.s. - odkoupení stavby vodojemu na pozemku 

p.č. 990 v k.ú. Proboštov u Teplic za předpokladu předložení a schválení ceny určené 

znaleckým posudkem. 

 

27. Žádost odkup části pozemku p.č. 1419/18 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Proboštov u 

Teplic 

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

 

Usnesení 109/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

žádost o odkup části pozemku p.č. 1419/18 o výměře cca 80 m
2
 v k.ú. Proboštov u 

Teplic.  

 



28. Stáj u Kaštánka – žádost o snížení nájemného 

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

 

Usnesení 110/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

„odpuštění nájmu“ z pozemků p.č. 1328/1 a 1317/2 o celkové výměře 22380 m
2
 za 

období 75 dnů, tedy celkem ve výši Kč 4 599,- a dle zápisu. 

 

29. MAS Cínovecko – souhlas se zařazením území obce Proboštov do území působnosti 

MAS Cínovecko v souvislosti s přípravou a implementací Komunitně vedeného 

místního rozvoje CLLD v programovém období 2021 – 2027 

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

 

Usnesení 111/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

MAS Cínovecko - zařazení území obce Proboštov do území působnosti MAS 

Cínovecko v souvislosti s přípravou a implementací Komunitně vedeného místního 

rozvoje CLLD v programovém období 2021 - 2027. 

 

30. Žádost o přenechání pozemku p.č. 690/1 k.ú. Přítkov (zahrada) jinému nájemci 

Odloženo 

 

31. Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s. 

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

 

Usnesení 112/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s. 

 

32. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace VIVAjump z.s. (podpora sportu) 

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

 

Usnesení 113/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sportu pro VIVAjump z.s. 

(řádná dotace) ve výši Kč 11 000,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

33. Žádost o koupi či dlouhodobý pronájem pozemku p.č. 731/80 v k.ú. Proboštov u 

Teplic (Pod Hrází) 

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

 

Usnesení 114/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr pronájmu pozemku p.č. 731/80 k.ú. Proboštov u Teplic. 

 

 

 



34. Česká pošta – dodatek č. 4 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. číslo 

2018/06953 

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

 

Usnesení 115/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Česká pošta - dodatek č. 4 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. číslo 

2018/06953 

pověřuje 

starostku obce k podpisu dodatku č. 4 ke smlouvě. 

 

35. Žádost o pronájem části pozemku p.č. 1397/6 v k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 116/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr pronájmu části pozemku p.č. 1397/5 v k.ú. Proboštov u Teplic. Záměr bude 

vyvěšen po zakreslení do mapy a vzájemného odsouhlasení. 

 

Doplnění programu: 

 

36. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení inženýrské sítě - vybudování plynovodní 

přípojky pro pozemky pč. 1208/110 a 1208/119 k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 117/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení inženýrské sítě - vybudování plynovodní 

přípojky pro pozemky pč. 1208/110 a 1208/119 k.ú. Proboštov u Teplic 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

37. Smlouva o poskytnutí pracovnělékařských služeb s MUDr. Ivanou Rožničkovou 

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

 

Usnesení 118/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o poskytnutí pracovnělékařských služeb s MUDr. Ivanou Rožničkovou 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

38. Pojištění majetku – dodatek č. 2 (týká se odpojištění demolovaných objektů) 

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

 

Usnesení 119/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Pojištění majetku - dodatek č. 2 (týká se odpojištění demolovaných a prodaných 

objektů) 

pověřuje 

starostku obce k podpisu dodatku č. 2 ke smlouvě. 



 

39. Dodatek č. 2 na výstavbu školní tělocvičny  
Na vědomí. 

 

40. Severočeská vodárenská společnost a.s. – delegování zastupitelstvem obce k jednání 

na valné hromadě 

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

 

Usnesení 120/020:    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: 

49099469, se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, konané dne 18. 6. 2020 

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. 

 

41. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

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

 

Usnesení 121/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

„Rodinný dům na p.p.č. 630/1, k.ú. Proboštov u Teplic" 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

42. Různé 

- Informace starostky a místostarosty obce a zodpovězení dotazů z minulého 

zasedání 

 

43. Závěr 

 


