
Zápis 

ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje, 

konaného dne 2. 2. 2015 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). Pan Gremlica – omluven. 

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  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 nebyly vzneseny návrhy na doplnění.   

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Patokryje schvaluje následující program zasedání: 

1. Prodej části p.p.č. 506/1 u č.p. 22 

2. Prodej obecní multikáry 

3. Faktura-zateplení podlahy v č.p.10 

4. Aktualizace „Strategického plánu obce“ 

5. Rozpočtová změna č. 1 

6. Různé 

Výsledek hlasování:  Pro 6   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

 

 

Prodej části p.p.č. 506/1 u č.p. 22 

Žádost o koupi  části p.p.č. 506/1 předložil obecnímu úřadu pan Šváb. Jiné žádosti doručeny 

nebyly. Žádné námitky nebyly vzneseny. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schválilo odprodej části p.p.č. 506/1 u č.p. 22 panu Švábovi. 

Výsledek hlasování:  Pro 6   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 



 

Prodej obecní multikáry 

Starostou obce byl předložen návrh na prodej staré obecní multikáry, a to z toho důvodu, že 

obec s pomocí dotace zakoupila nové komunální vozidlo. Starosta předložil návrh prodat starý 

vůz za cenu 10.000,- Kč.. 

Jiné návrhy nebyly vzneseny 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Patokryje schvaluje prodat starou obecní multikáru za 10.000,- Kč. 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 

 

Faktura – zateplení podlahy v č.p.10 

Starosta obce vysvětlil všem přítomným vzniklý problém s uvedenu fakturou. 

V rámci realizace původní veřejné zakázky s názvem „Úspory energií – zateplení objektu 

Technické zázemí obecního úřadu“, zjistil zadavatelem určený technický dozor pan  

Ing. Jan Svitavský, že projektová dokumentace zpracovaná projektantem Petrem 

Popelkou neodpovídá údajům a požadovanému provedení díla dle údajů uvedených 

v energetickém auditu zpracovaného společností Europoint dodávky staveb s.r.o., když 

bylo zjištěno, že energetický audit odkazuje na nutnost provedení stavebních úprav 

podlahy v objektu tak, aby mohly být splněny závazné hodnoty úspor energií, ze kterých 

energetický audit vycházel a které byly též předmětem žádosti o dotaci v rámci realizace 

projektu s názvem „Úspory energií – zateplení objektu Technické zázemí obecního 

úřadu“. 

Následně bylo zjištěno, že energetický audit byl dokončen později než byla finálně 

dokončena předmětná projektová dokumentace, což mělo za následek dopad na 

původně zpracovaný výkaz výměr, který takto neobsahoval položky potřebné pro plnění 

požadovaných stavebních úprav podlahy objektu. 

 

Vzhledem k takto zjištěným skutečnostem nemohl zadavatel vzniklou situaci řešit jinak, než 

uzavřením další smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení nově požadovaných 

stavebních prací, které svým objemem nepřekračují zákonem stanovené limity a tudíž je 

zadavatel může zadat původnímu zhotoviteli.   

Náklady na takto nově požadované dodatečné práce nelze zahrnout do způsobilých výdajů 

projektu pro SFŽP (poskytovateli dotace). 

Z výše uvedeného důvodu musí obce Patokryje zaplatit uvedenou fakturu ve  

výši 161.494,- Kč ze svých zdrojů a následně jí bude vymáhat po firmě Europoint přes 

advokátní kancelář, s.r.o. Kindl a partneři. 

Jiné návrhy nebyly vzneseny. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce z výše uvedených důvodů schválilo  zaplatit uvedenou fakturu ve  

výši 161.494,- Kč ze svých zdrojů a následně jí vymáhat po firmě Europoint přes advokátní 

kancelář, s.r.o. Kindl a partneři. 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 

 

 

 

 



Aktualizace Strategického plánu obce 

Starosta předložil aktualizaci Strategického plánu obce. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schválilo aktualizaci Strategického plánu obce. 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 

Rozpočtová změna č. 1 

Starosta předložil zastupitelstvu rozpočtovou změnu č. 1. RZ se týká dotace na výkon státní 

správy v působnosti obce a dotace na pracovníky VPP (veřejnoprospěšných prací). 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtovou změnu č. 1 v předloženém znění. 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 7  bylo schváleno 

 

 

 

Různé 

 

Dále starosta obce informoval přítomné  

- o plánované zábavě MDŽ dne 6.3.2015 

- o proběhlém maškarním dětském karnevalu 

- o plánované rekonstrukci vodovodního potrubí v ulici u Srpiny 

 

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 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne :  2. 2. 2015 

Zapisovatel :  Kadlecová 

 

Ověřovatelé:  Ing.Aleš Sobotka . dne 

 

 

  Michaela Staňková  dne 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta Karel Řehák   dne  

 

  



 

 

 


