
Zápis a usnesení 

7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

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

svolané na pondělí 17. 8. 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. 6/2020 

 

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

dovybavení prostor nové školní tělocvičny, učeben a napojení chodeb do původních 

prostor (ulice Krátká) 

 

8. 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 

 

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

dohodu o umístění stavby č. IV-12-4019235 pro stavbu: „TP-Proboštov, U Vodárny, 

1205/10-nové OM“ 

 

10. GasNet, s.r.o. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.: 

7700102273_1/BVB pro stavbu: „REKO MS Proboštov – Proboštovský sad, číslo 

stavby: 7700102273 – plynovod + blokové regulační zařízení umístěné na pozemku 

parc. č. 1144/1 k.ú. Proboštov u Teplic“ 

 

11. Nájemní smlouva na část pozemku p.č. 1397/6 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 20 

m2 

 

12. MAS Cínovecko – Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci 

 

13. Ústecký kraj – Smlouva o vzájemné spolupráci při údržbě a provozu měřičů 

lokálního hlásného a varovného povodňového systému 



 

14. Ústecký kraj – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 

VI/6095/2020/UL na akci: „Rozšíření VO v Přítkově – Proboštov“ 

 

15. Ústecký kraj – Smlouva o zásahu do komunikace č. I/6096/2020/UL na akci: 

„Rozšíření VO v Přítkově – Proboštov“ 

 

16. Ústecký kraj – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 

VI/6106/2020/UL na akci: „Nové SSZ Kpt. Jaroše Proboštov – přechod u školy“ 

 

17. Ústecký kraj – Smlouva o zásahu do komunikace č. X/6108/2020/UL na akci: „Nové 

SSZ Kpt. Jaroše Proboštov – přechod u školy“ 

 

18. Ústecký kraj – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 

VI/6102/2020/UL na akci: „Přítkov – umístění stožáru VO na p.p.č. 922/9 v k.ú. 

Přítkov“ 

 

19. Ústecký kraj – Smlouva o zásahu do komunikace č. X/6104/2020/UL na akci: 

„Přítkov – umístění stožáru VO na p.p.č. 922/9 v k.ú. Přítkov“ 

 

20. Ústecký kraj – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč 57 060,- číslo: 

20/SML4260/SOPD/KH na rekonstrukci CAS JSDH Proboštov 

 

21. Ordinace u čtyřlístku s.r.o. – Smlouva o pracovnělékařských službách pro Jednotku 

sboru dobrovolných hasičů Proboštov 

 

22. FREIBAU s.r.o. - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo pro akci: „Rekonstrukce ul. Panský 

les, Dělnická – Proboštov“ 

 

23. Alpin Mont Servis s.r.o. – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo pro akci: „Rekonstrukce 

umýváren MŠ Pastelka, ul. Krátká Proboštov“ 

 

24. AmiCom Teplice s.r.o. – Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo pro akci: „Výstavba 

kamerového sytému v obci Proboštov“ 

 

25. Žádost o koupi pozemku p.č. 932 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 1010 m2 

 

26. Žádost o prodej části pozemku p.č. 584/1 k.ú. Proboštov u Teplic (Na Lučinách) 

 

27. Žádost o prodej či dlouhodobý pronájem pozemku p.č. 343/2 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

28. Žádost o pronájem části pozemku p.č. 1134/1 k.ú. Proboštov u Teplic (Proboštovská) 

 

29. Žádost o povolení podnájmu části pozemku p.č. 690/1 k.ú. Přítkov o výměře 400 m2 

(zahrada Přítkov) 

 

30. Výsledky výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu na dodávky pro akci: 

„Dětské hřiště Přítkov“ 

 

31. Smlouva o dílo pro akci: „Dětské hřiště Přítkov“ 



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

„Veřejné osvětlení části ulice Přítkovská a části ulice Na Pěnkavce“ 

 

33. Smlouva o dílo pro akci: „Veřejné osvětlení části ulice Přítkovská a části ulice Na 

Pěnkavce“ 

 

34. Domov důchodců Bystřany – žádost o finanční příspěvek 

 

35. Statutární město Teplice – nabídka převodu pozemků určených k plnění funkcí lesa 

p.č. 1315/7 a 1337/4 k.ú. Proboštov u Teplic 

 

36. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – oznámení o elektronické aukci 

č. EAS/UTP/053/2020 

 

37. KOMPAKT spol. s.r.o. – žádost o finanční podporu realizace projektu: „Sociální 

automobil“ pro Klokánek 

 

38. Statutární město Teplice – sdělení k žádosti o odkoupení pozemku p.č. 1287 k.ú. 

Proboštov u Teplic 

 

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 155/020:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

 návrh programu 7. 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 156/020:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

            do návrhové komise: paní Alenku Antošovou a Ing. Radomíra Rážu. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

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

 

Usnesení 157/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ověřovatele zápisu: paní Zdeňku Chládkovou a Jiřího Petrželku. 

 

5.     Kontrola usnesení 

 

6.  Rozpočtové opatření č. 6/2020 

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

 

Usnesení 158/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

rozpočtové opatření číslo 6/2020. 

 

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

a dovybavení prostor nové školní tělocvičny, učeben a napojení chodeb do 

původních prostor (ulice Krátká) 

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

 

Usnesení 159/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Základní škola Proboštov - poskytnutí finančního příspěvku na pořízení a dovybavení 

prostor nové školní tělocvičny, učeben a napojení chodeb do původních prostor (ulice 

Krátká) ve výši Kč 600 000,- bez DPH (3 ks videotelefony - 39.035,-; žaluzie - 

17.541,-; tabule - 76.859,20,-; lavičky - 32.240,-; výmalba spojovacích chodeb - 

113.643,-; oprava podkladů-soklů - 48.037,-; podlahy tarket - 119.834,-; podlahy 

stěrka - 89.811,-; rezervní částka - 62.999,80,-). 

 

 



8. 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 8 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 160/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ČEZ Distribuce, a.s. - Smlouvu 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 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

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

a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4019235 pro stavbu: „TP-Proboštov, 

U Vodárny, 1205/10-nové OM“ 

Odloženo 

 

10. GasNet, s.r.o. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.: 

7700102273_1/BVB pro stavbu: „REKO MS Proboštov – Proboštovský sad, číslo 

stavby: 7700102273 – plynovod + blokové regulační zařízení umístěné na pozemku 

parc. č. 1144/1 k.ú. Proboštov u Teplic“ 

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

 

Usnesení 161/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

GasNet, s.r.o. - Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.: 

7700102273_1/BVB pro stavbu: „REKO MS Proboštov - Proboštovský sad, číslo 

stavby: 7700102273 - plynovod + blokové regulační zařízení umístěné na pozemku 

parc. č. 1144/1 k.ú. Proboštov u Teplic“ 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy za podmínky upozornění na křížení kanalizace. 

 

11. Nájemní smlouva na část pozemku p.č. 1397/6 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 

20m2 

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

 

Usnesení 162/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Nájemní smlouvu na část pozemku p.č. 1397/6 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 20 

m
2
 za cenu Kč 7,-/1 m

2
 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 



12. MAS Cínovecko – Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci 

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

 

Usnesení 163/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

MAS Cínovecko - Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

13. Ústecký kraj – Smlouva o vzájemné spolupráci při údržbě a provozu měřičů 

lokálního hlásného a varovného povodňového systému 

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

 

Usnesení 164/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Ústecký kraj - Smlouvu o vzájemné spolupráci při údržbě a provozu měřičů lokálního 

hlásného a varovného povodňového systému 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

14. Ústecký kraj – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 

VI/6095/2020/UL na akci: „Rozšíření VO v Přítkově – Proboštov“ 

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

 

Usnesení 165/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Ústecký kraj - Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 

VI/6095/2020/UL na akci: „Rozšíření VO v Přítkově - Proboštov“ 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

15. Ústecký kraj – Smlouva o zásahu do komunikace č. I/6096/2020/UL na akci: 

„Rozšíření VO v Přítkově – Proboštov“ 

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

 

Usnesení 166/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Ústecký kraj - Smlouvu o zásahu do komunikace č. I/6096/2020/UL na akci: 

„Rozšíření VO v Přítkově - Proboštov“ 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. Ústecký kraj – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 

VI/6106/2020/UL na akci: „Nové SSZ Kpt. Jaroše Proboštov – přechod u školy“ 

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

 

Usnesení 167/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Ústecký kraj - Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 

VI/6106/2020/UL na akci: „Nové SSZ Kpt. Jaroše Proboštov - přechod u školy“ 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

17. Ústecký kraj – Smlouva o zásahu do komunikace č. X/6108/2020/UL na akci: „Nové 

SSZ Kpt. Jaroše Proboštov – přechod u školy“ 

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

 

Usnesení 168/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Ústecký kraj - Smlouvu o zásahu do komunikace č. X/6108/2020/UL na akci: „Nové 

SSZ Kpt. Jaroše Proboštov - přechod u školy“ 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

18. Ústecký kraj – Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 

VI/6102/2020/UL na akci: „Přítkov – umístění stožáru VO na p.p.č. 922/9 v k.ú. 

Přítkov“ 

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

 

Usnesení 169/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Ústecký kraj - Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 

VI/6102/2020/UL na akci: „Přítkov - umístění stožáru VO na p.p.č. 922/9 v k.ú. 

Přítkov“ 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

19. Ústecký kraj – Smlouva o zásahu do komunikace č. X/6104/2020/UL na akci: 

„Přítkov – umístění stožáru VO na p.p.č. 922/9 v k.ú. Přítkov“ 

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

 

Usnesení 170/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Ústecký kraj - Smlouvu o zásahu do komunikace č. X/6104/2020/UL na akci: „Přítkov 

- umístění stožáru VO na p.p.č. 922/9 v k.ú. Přítkov“ 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 

 



20. Ústecký kraj – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč 57 060,- číslo: 

20/SML4260/SOPD/KH na rekonstrukci CAS JSDH Proboštov 

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

 

Usnesení 171/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Ústecký kraj - Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč 57 060,- číslo: 

20/SML4260/SOPD/KH na rekonstrukci CAS JSDH Proboštov 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

21. Ordinace u čtyřlístku s.r.o. – Smlouva o pracovnělékařských službách pro Jednotku 

sboru dobrovolných hasičů Proboštov 

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

 

Usnesení 172/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Ordinace U čtyřlístku s.r.o. - Smlouvu o pracovnělékařských službách pro Jednotku 

sboru dobrovolných hasičů Proboštov 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

22. FREIBAU s.r.o. - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo pro akci: „Rekonstrukce ul. 

Panský les, Dělnická – Proboštov“ 

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

 

Usnesení 173/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

FREIBAU s.r.o. - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo pro akci: „Rekonstrukce ul. Panský 

les, Dělnická - Proboštov“ 

pověřuje 

starostku obce k podpisu dodatku smlouvy. 

 

23. Alpin Mont Servis s.r.o. – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo pro akci: „Rekonstrukce 

umýváren MŠ Pastelka, ul. Krátká Proboštov“ 

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

 

Usnesení 174/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Alpin Mont Servis s.r.o. - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo pro akci: „Rekonstrukce 

umýváren MŠ Pastelka, ul. Krátká Proboštov“ 

pověřuje 

starostku obce k podpisu dodatku smlouvy. 

 

 

 

 

 

 



24. AmiCom Teplice s.r.o. – Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo pro akci: „Výstavba 

kamerového sytému v obci Proboštov“ 

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

 

Usnesení 175/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

AmiCom Teplice s.r.o. - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo pro akci: „Výstavba 

kamerového systému v obci Proboštov“ 

pověřuje 

starostku obce k podpisu dodatku smlouvy. 

 

25. Žádost o koupi pozemku p.č. 932 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 1010 m2 

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

 

Usnesení 176/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

žádost o koupi pozemku p.č. 932 k.ú. Proboštov u Teplic o výměře 1010 m
2
. 

 

26. Žádost o prodej části pozemku p.č. 584/1 k.ú. Proboštov u Teplic (Na Lučinách) 

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

 

Usnesení 177/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr prodeje části pozemku p.č. 584/1 k.ú. Proboštov u Teplic (Na Lučinách) 

o výměře cca 190 m
2
. Záměr bude vyvěšen po předložení oddělovacího 

geometrického plánu. 

 

27. Žádost o prodej či dlouhodobý pronájem pozemku p.č. 343/2 k.ú. Proboštov 

u Teplic 

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

 

Usnesení 178/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

Žádost o prodej či dlouhodobý pronájem pozemku p.č. 343/2 k.ú. Proboštov u Teplic. 

 

28. Žádost o pronájem části pozemku p.č. 1134/1 k.ú. Proboštov u Teplic 

(Proboštovská) 

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

 

Usnesení 179/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr pronájmu části pozemku p.č. 1134/1 k.ú. Proboštov u Teplic (Proboštovská). 

Záměr bude vyvěšen po předložení situace a výměry. 

 

29. Žádost o povolení podnájmu části pozemku p.č. 690/1 k.ú. Přítkov o výměře 400 m2 

(zahrada Přítkov) 

Odloženo 

 

 



30. Výsledky výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu na dodávky pro akci: 

„Dětské hřiště Přítkov“ 

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

 

Usnesení 180/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Výsledky výběrového řízení pro zakázku malého rozsahu na dodávky pro akci: 

„Dětské hřiště Přítkov“ 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. YGGDRASILMONT, s.r.o. 03593819 1 585 651,74 1. 

2. AFC Servis DC a.s. 27274691 - - 

 

31. Smlouva o dílo pro akci: „Dětské hřiště Přítkov“ 

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

 

Usnesení 181/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o dílo pro akci: „Dětské hřiště Přítkov“ s firmou YGGDRASILMONT, s.r.o., 

adresou Slaměníkova 1008/23B, 614 00 Brno, která podala nabídku s nejnižší 

nabídkovou cenou ve výši Kč 1 585 651,74 s DPH. Zadavatel při hodnocení a výběru 

postupoval v souladu s § 39 Zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy po doplnění do Smlouvy o dílo klauzule, že si 

investor vyhrazuje právo úpravy rozsahu prací a po předložení písemného stanoviska 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 

 

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

akci: „Veřejné osvětlení části ulice Přítkovská a části ulice Na Pěnkavce“ 

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

 

Usnesení 182/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

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

„Veřejné osvětlení části ulice Přítkovská a části ulice Na Pěnkavce“ 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. ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. 28737156 875 435,- 1. 

2. Marius Pedersen a.s. 42194920 - - 

3. TELKONT s.r.o. 25467069 - - 

4. INELSEV Servis s.r.o. 61327603 - - 

 

 



33. Smlouva o dílo pro akci: „Veřejné osvětlení části ulice Přítkovská a části ulice Na 

Pěnkavce“ 

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

 

Usnesení 183/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o dílo pro akci: „Veřejné osvětlení části ulice Přítkovská a části ulice Na 

Pěnkavce“ s firmou ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., adresou Novodvorská 1010/14, 

142 01 Praha 4, která podala nabídku s nejnižší nabídkovou cenou ve výši Kč 

875 435,- s DPH. Komise postupovala v souladu s § 39 Zákona č. 134/2016 Sb., 

v platném znění. 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

34. Domov důchodců Bystřany – žádost o finanční příspěvek 

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

 

Usnesení 184/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Domov důchodců Bystřany - žádost o finanční příspěvek ve výši Kč 5 000,-. 

 

35. Statutární město Teplice – nabídka převodu pozemků určených k plnění funkcí lesa 

p.č. 1315/7 a 1337/4 k.ú. Proboštov u Teplic 

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

 

Usnesení 185/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Statutární město Teplice - nabídku převodu pozemků určených k plnění funkcí lesa 

p.č. 1315/7 a 1337/4 k.ú. Proboštov u Teplic za podmínky bezúplatného převodu. 

 

36. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – oznámení o elektronické aukci 

č. EAS/UTP/053/2020 

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

přijato 

 

Usnesení 186/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

pověřuje 

vedení obce k účasti na elektronické aukci č. EAS/UTP/053/2020 a složení kauce 

s maximálním podáním do částky 100 000,-.  

 

37. KOMPAKT spol. s.r.o. – žádost o finanční podporu realizace projektu: „Sociální 

automobil“ pro Klokánek 

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

 

Usnesení 187/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

KOMPAKT spol. s.r.o. - žádost o finanční podporu realizace projektu: „Sociální 

automobil“ pro Klokánek. 

 



38. Statutární město Teplice – sdělení k žádosti o odkoupení pozemku p.č. 1287 k.ú. 

Proboštov u Teplic 

Na vědomí 

 

Doplnění programu: 

 

39. Severočeská vodárenská společnost a.s. - Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě číslo: 1598/2020/PANO 

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

 

Usnesení 188/020:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Severočeská vodárenská společnost a.s. - Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě číslo: 1598/2020/PANO 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

40. Různé 

- Informace starostky a místostarosty obce a zodpovězení dotazů z minulého 

zasedání 

 

41. Závěr 
 

 


