
Zápis 

z 2. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje, 

konaného dne 29. 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 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), takže 

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

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ing.Aleše Sobotku a slečnu Michaelu Staňkovou  

a zapisovatelem paní Marcelu Kadlecovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Patokryje určuje ověřovateli zápisu pana Ing. Aleše Sobotku a slečnu 

Michaelu Staňkovou a zapisovatelem paní Marcelu Kadlecovou. 

Výsledek hlasování:   Pro  7   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 ještě doplnil body:   

 Cenový odhad na rekonstrukci podlahy v sále obecního domu 

 Cenový odhad na doplnění zateplení obecního domu  

 Souhlas ČD s odkupem části jejich pozemku p.č. 384/19 

 Napadení webu obce malwarem a jeho následná nefunkčnost 

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. Rozpočet obce na rok 2015 

2. Rozpočtový výhled na rok 2017 

3. Určení místa a času pro uzavření manželství 

4. Rozpočtová změna č. 4 

5. Cenový odhad na rekonstrukci podlahy v sále obecního domu 

6. Cenový odhad na doplnění zateplení obecního domu  

7. Souhlas ČD s odkupem části jejich pozemku p.č. 384/19 

8. Napadení webu obce malwarem a jeho následná nefunkčnost 

9. Různé 

Výsledek hlasování:  Pro 7   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

 



 

Rozpočet obce na rok 2015  (příloha č. 2) 

Starostou obce byl předložen zpracovaný rozpočet obce na rok 2015, který je vyrovnaný 

v objemu příjmů 4.277 tis.Kč a v objemu výdajů 4.277 tis. Kč. Závazným ukazatelem při 

schvalování rozpočtu je paragraf. 

 Žádné námitky nebyly vzneseny. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2015 jako vyrovnaný v objemu příjmů  

4.277 tis. Kč a v objemu výdajů 4.277 tis. Kč. Závazným ukazatelem při schvalování rozpočtu 

je paragraf. 

Výsledek hlasování:  Pro 7   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

 

Rozpočtový výhled na rok 2017 (příloha č. 3) 

Dále byl starostou obce předložen také rozpočtový výhled obce na rok 2017. 

Jiné návrhy nebyly vzneseny 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Patokryje schvaluje rozpočtový výhled obce na rok 2017 v předložené 

podobě. 

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 

 

Určení místa a času pro uzavření manželství 

Pro civilní (občanské) sňatky navrhl starosta jako obřadní místo – obecní úřad a obecní dům 

v Patokryjích a termíny pro civilní obřady  – každou 1. sobotu v měsíci vždy od 8 – 17 hodin. 

A jako dalšího obřadníka navrhl Ing. Aleše Sobotku. 

Jiné návrhy nebyly vzneseny. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schválilo  pro civilní (občanské) sňatky  jako obřadní místo – obecní úřad 

a obecní dům v Patokryjích a termíny pro civilní obřady  – každou 1. sobotu v měsíci vždy  

od 8 – 17 hodin. 

A dále jako obřadníka pověřuje Ing. Aleše Sobotku, člena zastupitelstva. 

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 

 

Rozpočtová změna č. 4  (příloha č. 4) 

Starosta předložil rozpočtovou změnu č. 4 s přidělenými dotacemi obci na  čistící stroj  

a komunální vozidlo. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtovou změnu č. 4 s přidělenými dotacemi obci  na čistící 

stroj a komunální vozidlo. 

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 

 

 

 



 

 

Cenový odhad na rekonstrukci podlahy v sále obecního domu  

Starosta předložil cenový odhad na rekonstrukci podlahy v sále obecního domu od firmy 

Tschiharsch Otto z Litvínova na cenu 46.639,- Kč. 

 Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo rekonstrukci podlahy v sále obecního domu v maximální 

částce 50 tisíc Kč. 

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

 

Cenový odhad na doplnění zateplení obecního domu 

Starosta předložil požadavek auditorů z fondu životního prostředí. Požadují zateplení i zdí na 

chodbě za mřížemi u vstupu do obecního domu. Předpokládaný rozpočet od firmy Cherokee 

Trade Company Limited, která prováděla zateplení OD, je 29.367,- Kč. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schválilo požadavek auditorů z fondu životního prostředí na zateplení zdí 

na chodbě za mřížemi u vstupu do obecního domu, s předpokládaným rozpočtem od firmy 

Cherokee Trade Company Limited, který je cca 29.367,- Kč. 

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

 

Žádost ČD o souhlas s odkupem části jejich pozemku p.p.č. 384/19 

Starosta obce předložil požadavek Českých drah,a.s., které žádají souhlas zastupitelstva obce 

s odkupem části pozemku p.p.č. 384/19 v jejich vlastnictví.  

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schválilo odkup části p.p.č. 384/19 ve vlastnictví Českých drah, a.s.. 

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

 

Různé 

 

Dále starosta obce informoval přítomné  

- o napadení webu obce malwarem a jeho následné nefunkčnosti 

- o plánu kulturních akcí obce na rok 2015 

Diskuse: 

Manželé Fišerovi: omezit četnost schůzek dětí v knihovně 

OÚ: schůzky dětí v knihovně neorganizuje ani „Obec“, ani knihovna. Děti se setkávají 

spontánně, účast mohou omezit rodiče dětí. 

 

Manželé Fišerovi: nevíme o plánovaných akcí v knihovně 

OÚ: knihovnice paní Šimečková si vždy vyžádá souhlas rodičů před akcí. Jedná se jak  

o výlety na kole, tak pěšky, o dlabání dýní či spaní v knihovně. Akce nejsou povinné!  

Do budoucna bude přehled akcí vyvěšen v knihovně s cca měsíčním předstihem. 

 



Manželé Fišerovi: před knihovnou kouří děti 

OÚ: knihovnice provede s dětmi osvětu ohledně kouření a sama též nebude kouřit v blízkosti 

knihovny 

 

Manželé Fišerovi: na zastávce autobusu číslo 10 je tma 

OÚ: zastávka se nachází v katastru obce Obrnice, přesto ale obec Patokryje zajistí prořezání 

stromů v blízkosti zastávky. V případě, že by se prořezáním stav nezlepšil, přistoupí obec 

Patokryje k nainstalování solárního osvětlení na betonový sloup v blízkosti zastávky (cena cca 

30.000 Kč). 

 

 

 

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) Rozpočet obce na rok 2015 

3) Rozpočtový výhled obce na rok 2017 

4) Rozpočtová změna č. 4 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne :  29. 12. 2014  

Zapisovatel :  Kadlecová 

 

Ověřovatelé:  Ing.Aleš Sobotka . dne 

 

 

  Michaela Staňková  dne 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta Karel Řehák   dne  

 

  



 

 

 


