
Zápis 
z 1. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje, 

konaného dne 4. 12. 2014 od 18:00 hodin. 
 
Zahájení zasedání zastupitelstva 
Zasedání Zastupitelstva obce Patokryje (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 
hodin starostou obce Karlem Řehákem („dále jako „předsedající“). 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že 

přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), takže 

zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

Na začátku zasedání ještě slečna Michaela Staňková (náhradník z kandidátní listiny ČSSD za 

odstoupivší zvolenou zastupitelku paní Ivanu Staňkovou) složila slib člena zastupitelstva. 

Předsedající přečetl slib a vyzval slečnu Michaelu Staňkovou ke složení slibu pronesením slova 

„slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2)  
 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ing. Sobotku a paní Šimečkovou a zapisovatelem 
paní Vejrážkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Patokryje určuje ověřovateli zápisu pana Ing. Aleše Sobotku a paní Kláru 

Šimečkovou a zapisovatelem paní Romanu Vejrážkovou. 
Výsledek hlasování:   Pro  6   Proti 0   Zdrželi se 0 
Usnesení č. 1 bylo schváleno. 
 
 
 
Schválení programu: 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou zaslanou členům 

zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.  
K návrhu programu starosta doplnil:   

 záměr prodeje části p.p. č. 506/1 u č.p. 22 
 změnu druhu pozemku p.pč.384/105 ze statutu – ostatní plocha na statut – stavební 

parcela a dále  
 plán inventur 2014 a složení inventarizační komise. 

Dále k navrženému programu nebyly vzneseny žádné další návrhy na doplnění.  
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Patokryje schvaluje následující program zasedání: 

1. Návrh rozpočtu obce na rok 2015 
2. Funkce starosty – uvolněná 
3. Prodej části p.p.č. 506/1 u č.p. 23 
4. Smlouva s ČEZ Distribuce,a.s. o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-

12-4012117/VB/1 (stavba Patokryje, ppč.93/1, Racio, kabel NN) 

5. záměr prodeje části p.p. č. 506/1 u č.p. 22 
6. změnu druhu pozemku p.pč.384/105 ze statutu – ostatní plocha na statut – 

stavební parcela a dále  
7. plán inventur 2014 a složení inventarizační komise. 
8. Různé 

Výsledek hlasování:  Pro 6   Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
 
 
Návrh rozpočtu obce na rok 2015 (příloha č. 3) 
Starostou obce byl předložen zpracovaný návrh na rozpočet obce na rok 2015, který je 

vyrovnaný. Žádné námitky nebyly vzneseny. 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh rozpočtu obce na rok 2015 v předložené podobě. 
Výsledek hlasování:  Pro 6   Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 
 
 
Funkce starosty – uvolněná 
Vzhledem k pracovní vytíženosti starosty obce, se zastupitelé obce dohodli, že funkce starosty 

bude vykonávána jako dlouhodobě uvolněná, s hrubou mzdou 31.000 Kč 
Jiné návrhy nebyly vzneseny 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Patokryje v souladu s §84 odst.2  písm. k) zákona o obcích schválilo, že 

pro výkon funkce starosty bude starosta obce od  1.1.2015 dlouhodobě uvolněn. 
Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 
 
 
 
Prodej části p.p.č. 506/1 u č.p. 23 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce schválilo odprodej části p.p.č. 506/1 u č.p. 23 panu Vodrážkovi. 
Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 5 bylo schváleno 
 
 
 
 
 
 
 



Smlouva s ČEZ Distribuce,a.s. o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-
4012117/VB/1 (stavba Patokryje, ppč.93/1, Racio, kabel NN) 
Obci Patokryje byla zaslána smlouva s ČEZ Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene 

služebnosti č. IV-12-4012117/VB/1 (stavba Patokryje, ppč.93/1, Racio, kabel NN) 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce schválilo podmínky uvedené ve smlouvě a podepsání výše uvedené 

smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s..  Podpisem smlouvy pověřilo zastupitelstvo starostu obce. 
Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 6 bylo schváleno 
 
 
Záměr prodeje části p.p.č. 506/1 u č.p. 22 
Obci Patokryje byla doručena žádost o odkup prodeje části p.p.č. 506/1 u č.p. 22. 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo záměr prodeje části p.p. č. 506/1 u č.p. 22 
Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 7 bylo schváleno 
 
 
Žádost pana Malkuse  na změnu druhu pozemku p.p.č. 384/105 ze statutu – ostatní 

plocha na statut – stavební parcela  
Starosta předložil zastupitelstvu obce žádost pana Tomáše Malkuse, Patokryje č.p. 81, na 

změnu druhu pozemku z ostatní plochy na stavební parcelu. Žádost byla doplněna 

souhlasnými podpisy sousedů pana Malkuse. 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce schválilo změnu druhu pozemku p.p.č. 384/105 ze statutu – ostatní plocha 

na statut – stavební parcela s podmínkou, že žadatel p. Tomáš Malkus si bude hradit všechny 

výdaje spojené s touto změnou (jako je třeba změna územního plánu, terénní práce apod.) 
Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 8 bylo schváleno 
 
 
Plán inventur 2014 a složení inventarizační komise. 
Starosta obce předložil návrh na plán inventur 2014 a dal návrh na složení inventarizační 

komise a to: předsedou navrhl slečnu Staňkovou a za členy paní Šimečkovou  
a paní Valovou. 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce schválilo plán inventur na rok 2014 a inventarizační komisi ve složení: 
předseda –  sl. Staňková Michaela 
členové -  p. Valová Jaroslava 

p. Šimečková Klára 
Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 9 bylo schváleno 



 
Dále starosta obce informoval přítomné  

- o svozu nebezpečného odpadu, který se bude konat dne 6.12.2014 
- O předání bytu v č.p.35 (po bývalé knihovně) sl.Kokyové – byla podepsána nájemní 

smlouva 
- O konání Mikulášské besídky a rozsvícení vánočního stromku dne 7.12.2014 

 
 
 
 
Závěr: 
Na závěr starosta obce poděkoval členům zastupitelstva a všem přítomným za účast 
a poté ukončil zasedání zastupitelstva v 18,30 hodin. 
Přílohy zápisu: 

1) Presenční listina 
2) Listina prokazující složení slibu sl. Michaely Staňkové 
3) Návrh na rozpočet obce na rok 2015 

 
 
Zápis byl vyhotoven dne :  4 12. 2014  
Zapisovatel :  Vejrážková 
 
Ověřovatelé:  Ing.Aleš Sobotka . dne 
 
 
  Klára Šimečková  dne 
 
 
 
 
 
 
 
Starosta  Karel Řehák   dne  
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