
Zápis a usnesení 

6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

 

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

svolané na pondělí 29. 6. 2020 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. 

 

Přítomno:  8 členů zastupitelstva obce  

Omluveni:    1 člen zastupitelstva obce (Ing. Betka) 

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. 5/2019 

 

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

roku 2019 dle předloženého návrhu 

 

8. Mateřská škola Pastelka Proboštov – žádost o rozdělení kladného výsledku 

hospodaření 

 

9. Účetní závěrka obce Proboštov za rok 2019 

 

10. Účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola Proboštov za rok 2019 

 

11. Účetní závěrka příspěvkové organizace Mateřská škola Pastelka Proboštov za rok 

2019 

 

12. Závěrečný účet obce Proboštov za rok 2019 

 

13. Raeder & Falge s.r.o. - dodatek č. 2 na výstavbu školní tělocvičny  

 

14. AmiCom Teplice s.r.o. - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci: Výstavba 

kamerového systému v obci Proboštov  

 

15. Výsledky výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu na stavební práce pro 

akci: „Rekonstrukce umýváren MŠ Pastelka, ul. Krátká Proboštov“ dle Protokolu o 

otevírání obálek a hodnocení nabídek 



16. Smlouva o dílo na akci: „Rekonstrukce umýváren MŠ Pastelka, ul. Krátká 

Proboštov“ 

 

17. Výsledky výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu na stavební práce pro 

akci: „Chodník Proboštov - Přítkov“ dle Protokolu o otevírání obálek a hodnocení 

nabídek 

 

18. Smlouva o dílo na akci: „Chodník Proboštov – Přítkov“ 

 

19. Výsledky výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu na stavební práce pro 

akci: „Výstavba 2 BJ a rekonstrukce objektu Proboštov“ dle Protokolu o otevírání 

obálek a hodnocení nabídek 

 

20. Smlouva o dílo na akci: „Výstavba 2 BJ a rekonstrukce objektu Proboštov“ 

 

21. Výsledky výběrového  - poptávkového řízení pro zakázku malého rozsahu na 

dodávky pro akci: „Dodávka a instalace vybavení obecní knihovny v Proboštově 

knihovnickým nábytkem“ dle Protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek 

 

22. Kupní smlouva pro zakázku malého rozsahu na dodávky pro akci: „Dodávka a 

instalace vybavení obecní knihovny v Proboštově knihovnickým nábytkem“ 

 

23. Smlouva o nájmu prostoru RHB v objektu Beseda, Sobědružská 39 

 

24. Smlouva o nájmu ordinace zubaře v objektu Beseda, Sobědružská 39 

 

25. Revokace usnesení číslo 95/020 - Povodí Ohře, státní podnik – Kupní smlouva a 

smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti 
 

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

služebnosti 

 

27. 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 

 

28. 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 

 

29. Stáj u Kaštánka – žádost o snížení nájemného (na vědomí) 

 

30. Pachtovní smlouva pro pozemek p.č. 731/80 v k.ú. Proboštov u Teplic (Pod Hrází) 

 

31. Kupní smlouva pro pozemky p.č. 1379/4 o výměře 59 m2, 1379/5 o výměře 28 m2, 

1379/6 o výměře 2 m2, 1380/2 o výměře 19 m2, 1380/3 o výměře 72 m2, 1380/4 o 

výměře 106 m2, 1380/5 o výměře 221 m2 a 1382/2 o výměře 59 m2, vše k.ú. 

Proboštov u Teplic 

 



32. Základní škola Proboštov – žádost o poskytnutí finančního příspěvku na pořízení 

vybavení nové školní tělocvičny 

 

33. Základní škola Proboštov – žádost o poskytnutí finančního příspěvku na pokrytí 

nákladů spojených s výměnou oběhových čerpadel 

 

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

„Proboštov – přípojky V+K na p.p.č. 574/1 ul. Panský les“ 

 

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

dohodu o umístění stavby č. IV-12-4019086/SoBS VB/2 TP-Proboštov, U Vodárny, 

ppč. 1208/110-OM 

 

36. ČEZ Distriubce, a.s. – Smlouva o umístění zařízení (bezúplatná) č. SUZB/3002/2020 

 

37. Žádost o zrušení věcného břemene vyplývající z předkupního práva obce Proboštov 

pro pozemky p.č. 411 o výměře 205 m2 a 414/1 o výměře 98 m2, k.ú. Proboštov u 

Teplic 

 

38. Mateřská škola Pastelka Proboštov – žádost o souhlas zřizovatele s realizací 

projektu ve Výzvě Šablony III 

 

39. Různé 

 

40. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 
 

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

 

Usnesení 122/020:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

návrh programu 6. 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, 1 zdržel  

 

Usnesení 123/020:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

            do návrhové komise: Romana Nešetřila a Zdeňku Chládkovou. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 124/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ověřovatele zápisu: Alenku Antošovou a Ing. Radomíra Rážu. 

 

5.  Kontrola usnesení 

 

6. Rozpočtové opatření číslo 5/2020 

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

 

Usnesení 124/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

rozpočtové opatření číslo 5/2020. 

 

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

roku 2019 dle předloženého návrhu 

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

 

Usnesení 125/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Základní škola Proboštov - rozdělení hospodářského výsledku roku 2019 dle 

předloženého návrhu. 

 

 

 

 

 

 

 



8. Mateřská škola Pastelka Proboštov – žádost o rozdělení kladného výsledku 

hospodaření 

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

 

Usnesení 126/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Mateřská škola Pastelka Proboštov - rozdělení kladného výsledku hospodaření ve výši 

Kč 60 173,81 do rezervního fondu. 

 

9. Účetní závěrka obce Proboštov za rok 2019 

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

 

Usnesení 127/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Účetní závěrku obce Proboštov za rok 2019. 

 

10. Účetní závěrka příspěvkové organizace Základní škola Proboštov za rok 2019 

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

 

Usnesení 128/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Účetní závěrku příspěvkové organizace Základní školy Proboštov za rok 2019. 

 

11. Účetní závěrka příspěvkové organizace Mateřská škola Pastelka Proboštov za rok 

2019 

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

 

Usnesení 129/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřské školy Pastelka Proboštov za rok 

2019. 

 

12. Závěrečný účet obce Proboštov za rok 2019 

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

 

Usnesení 130/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Závěrečný účet obce Proboštov za rok 2019 s výhradou dle výroku Zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření za to 2019 Krajským úřadem Ústeckého kraje č.j.: 

KUUK/004461/2020/KON.  

 

13. Raeder & Falge s.r.o. - dodatek č. 2 na výstavbu školní tělocvičny  

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

Usnesení 131/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Raeder & Falge s.r.o. - dodatek č. 2 na výstavbu školní tělocvičny s termínem 

dokončení do 17. 7. 2020 za podmínky nulové finanční rekapitulace tělocvičny 

a jídelny 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu dodatku č. 2 a odeslání na Ministerstvo financí ČR. 



14. AmiCom Teplice s.r.o. - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci: Výstavba 

kamerového systému v obci Proboštov  

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

 

Usnesení 132/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

AmiCom Teplice s.r.o. - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci: Výstavba 

kamerového systému v obci Proboštov  

pověřuje 

starostku obce k podpisu dodatku č. 1. 

 

15. Výsledky výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu na stavební práce pro 

akci: „Rekonstrukce umýváren MŠ Pastelka, ul. Krátká Proboštov“ dle Protokolu 

o otevírání obálek a hodnocení nabídek 

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

 

Usnesení 133/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Výsledky výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu na stavební práce pro akci: 

„Rekonstrukce umýváren MŠ Pastelka, ul. Krátká 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. STAVBY JOŽÁK s.r.o. 28737156 -  

2. ALPIN MONT SERVIS s.r.o. 25491270 3 574 570,13 1. 

3. OTISTAV s.r.o. 24832896 -  

4. Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. 00526282 -  

5. Stavební firma NAO s.r.o. 47784775 -  

 

16. Smlouva o dílo na akci: „Rekonstrukce umýváren MŠ Pastelka, ul. Krátká 

Proboštov“ 

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

 

Usnesení 134/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o dílo na akci: „Rekonstrukce umýváren MŠ Pastelka, ul. Krátká Proboštov“ 

s firmou ALPIN MONT SERVIS s.r.o., adresou Ruská 68/94, 417 01 Dubí 1, která 

podala nabídku s nejnižší nabídkovou cenou ve výši Kč 3 574 570,13 s DPH 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 

 

 



17. Výsledky výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu na stavební práce pro 

akci: „Chodník Proboštov - Přítkov“ dle Protokolu o otevírání obálek a hodnocení 

nabídek 

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

 

Usnesení 135/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Výsledky výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu na stavební práce pro akci: 

„Chodník Proboštov - Přítkov“ dle Protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek 

následovně: 
výsledek hodnocení a posouzení nabídek 

Pořadí 

nabídky 

Pořadové 

č. nabídky 

Název dodavatele, sídlo, IČ Nabídková cena 

v Kč bez DPH 

1 5 

TELKONT s.r.o. 

U Pivovaru 136, 41501 Teplice 

IČ: 25467069 

2 620 598,88 

2 1 

Stavební a obchodní společnost Most spol. s 

r.o., Obrnice 10, 435 21 Obrnice 

IČ: 250 14 111 

2 830 862,00 

3 3 

ZUP, s.r.o. 

Na Moráni 4878, 430 01 Chomutov 

IČ: 498 15 113 

2 951 101,00 

4 2 

FREIBAU s.r.o. 

U Demartinky 2561/1a, Smíchov, 150 00 Praha 

5 

IČ: 020 94 240 

2 999 999,53 

5 7 

RAVEK s.r.o. 

Textilní 191/1, 400 01 Ústí nad Labem 

IČ: 25432141 

3 245 058,71 

6 6 

STAMO, spol. s.r.o 

Stavební 415/3, 405 02 Děčín 

IČ: 43222323 

3 444 317,23 

7 4 

STAVMAX Group s.r.o. 

Husova 434, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 

431 51 Klášterec nad Ohří 

IČ: 060 80 090 

4 048 019,47 

 

 

18. Smlouva o dílo na akci: „Chodník Proboštov – Přítkov“ 

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

 

Usnesení 136/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o dílo na akci: „Chodník Proboštov - Přítkov“ se společností TELKONT 

s.r.o., U Pivovaru 136, 415 01 Teplice, IČ: 25467069, která splnila požadavky 

zadávací dokumentace a předložila nejnižší nabídkovou cenu ve výši Kč 2 620 598,88 

bez DPH 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 



19. Výsledky výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu na stavební práce pro 

akci: „Výstavba 2 BJ a rekonstrukce objektu Proboštov“ dle Protokolu o otevírání 

obálek a hodnocení nabídek 

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

 

Usnesení 137/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Výsledky výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu na stavební práce pro akci: 

„Výstavba 2 BJ a rekonstrukce objektu 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. STAVBY JOŽÁK s.r.o. 28737156 -  

2. OTISTAV s.r.o. 24832896 -  

3. ELA-PLAST s.r.o. 25025686 -  

4. Stavební firma NAO s.r.o. 47784775 -  

5. JK stav – realizace staveb s.r.o. 27328121 3 009 308,88 1. 

6. Sádrové omítky s.r.o. 22796282 -  

Realizace zakázky je podmíněna pouze přiznáním dotace Ministerstva financí ČR. 

 

20. Smlouva o dílo na akci: „Výstavba 2 BJ a rekonstrukce objektu Proboštov“ 

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

 

Usnesení 138/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o dílo na akci: „Výstavba 2 BJ a rekonstrukce objektu Proboštov“ s firmou 

JK stav - realizace staveb s.r.o., adresou 28. října 1025/1, 430 01 Chomutov, která 

podala nabídku s nejnižší nabídkovou cenou ve výši Kč 3 009 308,88 s DPH. 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy v případě přiznání dotace Ministerstva financí ČR. 

 

21. Výsledky výběrového  - poptávkového řízení pro zakázku malého rozsahu na 

dodávky pro akci: „Dodávka a instalace vybavení obecní knihovny v Proboštově 

knihovnickým nábytkem“ dle Protokolu o otevírání obálek a hodnocení nabídek 

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

 

Usnesení 139/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Výsledky výběrového - poptávkového řízení pro zakázku malého rozsahu na dodávky 

pro akci: „Dodávka a instalace vybavení obecní knihovny v Proboštově knihovnickým 

nábytkem“ 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. DIRP, s.r.o. 49974955 - - 

2. Ceiba s.r.o. 25609033 522 698,- 1. 

 



22. Kupní smlouva pro zakázku malého rozsahu na dodávky pro akci: „Dodávka 

a instalace vybavení obecní knihovny v Proboštově knihovnickým nábytkem“ 

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

 

Usnesení 140/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu pro zakázku malého rozsahu na dodávky pro akci: „Dodávka 

a instalace vybavení obecní knihovny v Proboštově knihovnickým nábytkem“ 

s firmou Ceiba s.r.o., adresou Jana Opletala 1265, 250 01 Brandýs n.L./Stará Boleslav, 

která podala nabídku s nejnižší nabídkovou cenou ve výši Kč 522 698,-s DPH 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

23. Smlouva o nájmu prostoru RHB v objektu Beseda, Sobědružská 39 (na vědomí) 

Na vědomí 

 

24. Smlouva o nájmu ordinace zubaře v objektu Beseda, Sobědružská 39 (na vědomí) 

Na vědomí 

 

25. Revokace usnesení číslo 95/020 – 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 141/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

revokuje 

usnesení číslo 95/020. 
 

26. 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 142/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

služebnosti 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy v novém upraveném znění.  

 

27. 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 143/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

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

12-4006545/VB/P001 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy.  



28. 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 144/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

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

12-4006545/VB/P002 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy.  

 

29. Stáj u Kaštánka – žádost o snížení nájemného (na vědomí) 

Na vědomí 

 

30. Pachtovní smlouva pro pozemek p.č. 731/80 v k.ú. Proboštov u Teplic (Pod Hrází) 

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

 

Usnesení 145/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Pachtovní smlouvu pro pozemek p.č. 731/80 v k.ú. Proboštov u Teplic (Pod Hrází) 

s XX na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců za cenu Kč 7,-/1 m
2
 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy.  

 

31. Kupní smlouva pro pozemky p.č. 1379/4 o výměře 59 m2, 1379/5 o výměře 28 m2, 

1379/6 o výměře 2 m2, 1380/2 o výměře 19 m2, 1380/3 o výměře 72 m2, 1380/4 

o výměře 106 m2, 1380/5 o výměře 221 m2 a 1382/2 o výměře 59 m2, vše k.ú. 

Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 146/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Kupní smlouvu pro pozemky p.č. 1379/4 o výměře 59 m
2
, 1379/5 o výměře 28 m

2
, 

1379/6 o výměře 2 m
2
, 1380/2 o výměře 19 m

2
, 1380/3 o výměře 72 m

2
, 1380/4 

o výměře 106 m
2
, 1380/5 o výměře 221 m

2
 a 1382/2 o výměře 59 m

2
, vše k.ú. 

Proboštov u Teplic za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši Kč 60 520,- 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy.  

 

32. Základní škola Proboštov – žádost o poskytnutí finančního příspěvku na pořízení 

vybavení nové školní tělocvičny 

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

 

Usnesení 147/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Základní škola Proboštov - poskytnutí finančního příspěvku na pořízení vybavení 

nové školní tělocvičny ve výši Kč 219 316,-. 

 



33. Základní škola Proboštov – žádost o poskytnutí finančního příspěvku na pokrytí 

nákladů spojených s výměnou oběhových čerpadel 

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

 

Usnesení 148/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Základní škola Proboštov - poskytnutí finančního příspěvku na pokrytí nákladů 

spojených s výměnou oběhových čerpadel ve výši Kč 104 501,-. Skutečná cena se 

bude odvíjet od předloženého vyúčtování školou. V případě přebytku, bude tento 

vrácen do rozpočtu obce.  

 

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

„Proboštov – přípojky V+K na p.p.č. 574/1 ul. Panský les“ 

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

 

Usnesení 149/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

„Proboštov - přípojky V+K na p.p.č. 574/1 ul. Panský les“ 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy.  

 

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

a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4019086/SoBS VB/2 TP-Proboštov, U Vodárny, 

ppč. 1208/110-OM 

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

 

Usnesení 150/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr ČEZ Distribuce, a.s. umístit stavbu č. IV-12-4019086/SoBS VB/2 TP-

Proboštov, U Vodárny, ppč. 1208/110-OM. 

 

36. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o umístění zařízení (bezúplatná) č. SUZB/3002/2020 

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

 

Usnesení 151/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ČEZ Distribuce, a.s. - Smlouvu o umístění zařízení (bezúplatná) č. SUZB/3002/2020 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy.  

 

 

 

 

 

 

 

 



37. Žádost o zrušení věcného břemene vyplývající z předkupního práva obce Proboštov 

pro pozemky p.č. 411 o výměře 205 m2 a 414/1 o výměře 98 m2, k.ú. Proboštov 

u Teplic 

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

 

Usnesení 152/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Žádost o zrušení věcného břemene vyplývající z předkupního práva obce Proboštov 

pro pozemky p.č. 411 o výměře 205 m
2
 a 414/1 o výměře 98 m

2
, k.ú. Proboštov 

u Teplic. 

 

38. Mateřská škola Pastelka Proboštov – žádost o souhlas zřizovatele s realizací 

projektu ve Výzvě Šablony III 

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

 

Usnesení 153/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Mateřská škola Pastelka Proboštov - žádost s realizací projektu ve Výzvě Šablony III. 

 

Doplnění programu: 

 

39. Smlouvu o bezúplatném převodu majetku – vozidlo pro JSDH 

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

 

Usnesení 154/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Krajské ředitelství Policie Ústeckého kraje - Smlouvu o bezúplatném převodu majetku 

- vozidlo pro JSDH 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy.  

 

40. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

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

 

Usnesení 155/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě  

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy.  

 

41. Žádost o pronájem pozemků p.č. 580/2 a 1373/1 k.ú. Přítkov 

Odloženo 

 

42. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-4005619 

Na vědomí 

 

43. Různé 

- Informace starostky a místostarosty obce a zodpovězení dotazů z minulého 

zasedání 

44. Závěr 


