
Zápis 

z 5. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje, 

konaného dne 28. 5. 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).  

Paní Šimečková – omluvena. 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana 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 
starosta doplnil následující body :   
 

- Revitalizace cesty jezera v Patokryjích 
- Žádost ČD,a.s. o potvrzení ceny 25.000,- Kč - pozemku p.č.384/19 dílu „A“ v k.ú. 

Patokryje 

 

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. Závěrečný účet obce za rok 2014 + Zpráva o přezkoumání hospodaření obce 

za rok 2014  

2. Účetní závěrka za rok 2014 

3. Rozpočtová změna č. 2 

4. Zajištění spolufinancování projektu „Výstavba spojovacího chodníku“ 

5. Realizace výměny dlažby na sále obecního domu 

6. Ukončení členství v SMO 

7. Opatření obecné povahy č. 1/2015 - Územní plán Patokryje 

8. Vstup k jezeru na povolení obecního úřadu 



9. Revitalizace cesty u jezera  
10. Žádost ČD,a.s. o potvrzení ceny 25.000,- Kč - pozemku p.č.384/19 dílu „A“ 

v k.ú. Patokryje 

11. Různé 

Výsledek hlasování:  Pro 6   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

Závěrečný účet obce za rok 2014 + Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 

Zastupitelstvo obce projednalo Závěrečný účet obce za rok 2014 spolu se Zprávou  

o přezkoumání hospodaření obce za rok 2014.  

Závěrečný účet obce za rok 2014 je schodkový a to z toho důvodu, že do konce roku 2014 

nebyly obci proplaceny faktury z dotací.  

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schválilo Závěrečný účet obce za rok 2014 jako schodkový bez výhrad 

spolu se Zprávou o přezkoumání hospodaření za rok 2014. 

Výsledek hlasování:  Pro 6   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

Účetní závěrka za rok 2014 (Příloha č. 1) 

Starosta obce předložil zastupitelstvu Účetní závěrku roku 2014 včetně výsledku hospodaření 

(přílohou je Rozvaha, Výkaz zisků  a ztrát a Příloha) dle § 84 odst.2 písm.b) zákona o obcích. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Patokryje schvaluje Účetní závěrku roku 2014. Protokol o schválení ÚZ 

je přílohou tohoto zápisu včetně uvedených příloh. 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 

Rozpočtová změna č. 2 

Zastupitelstvo projednalo rozpočtovou změnu č. 2, týkající se došlých dotací z konce roku 

2014 a náklady na zaměstnance knihovny. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 v uvedené podobě. 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 

Zajištění spolufinancování projektu „Výstavba spojovacího chodníku“ 

Předsedající seznámil zastupitelstvo se schválenou dotací z Programu obnovy venkova 

Ústeckého kraje na „Výstavbu spojovacího chodníku“ ve výši 256.000,- Kč. Dotace bude 

realizována na základě smlouvy o poskytnutí dotace, ke které je ještě potřeba doložit usnesení 

zastupitelstva obce o zajištění spolufinancování uvedeného projektu. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje zajištění spolufinancování projektu „Výstavba spojovacího 

chodníku“ 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 

 

 

 



Realizace výměny dlažby na sále obecního domu 

Zastupitelstvo na svém 4. zasedání ze dne 20.4.2015 schválilo výměnu dlažby v OÚ 

svépomocí. Pracovníci VPP odstraní starou dlažbu a starosta obce sežene odborného 

pracovníka na pokládku dlažby na DPP. A samotná realizace bude schválena na dalším 

zasedání zastupitelstva.  

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce souhlasí s realizací pokládky dlažby na sále obecního domu dle již 

schváleného usnesení č. 4/12/2015 a to v  maximální ceně 70. 000 ,- Kč. 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

Ukončení členství ve Svazu měst a obcí 

Starosta obce předložil zastupitelstvu návrh na ukončení členství ve Svazu měst a obcí ČR. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schválilo ukončení členství ve Svazu měst a obcí ČR. 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

Opatření obecné povahy č. 1/2015 – Územní plán obce Patokryje 

Starosta předložil zastupitelům Opatření obecné povahy č. 1/2015 – Územní plán obce 

Patokryje. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schválilo Opatření obecné povahy č. 1/2015 – Územní plán obce 

Patokryje v předložené podobě. 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

 

Vstup k jezeru na povolení obecního úřadu 

Starosta zastupitelům předložil návrh místního občana jak zamezit vandalství v obci a to 

umístěním cedule v okolí hřiště a jezera „Vstup jen na povolení obecního úřadu „. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schválilo umístění cedule v okolí hřiště a jezera v obci s obsahem „Vstup 

jen na povolení obecního úřadu“. 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 10 bylo schváleno 

 

Revitalizace cesty jezera v Patokryjích 

Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem revitalizace cesty u  jezera v Patokryjích a to za 

pomoci firmy Kočí z Mostu, která provede zemní práce, celá akce by byla v hodnotě  

cca 30. 000,- Kč. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce souhlasí s revitalizací cesty u jezera v Patokryjích v max. ceně 31.000,- 

Kč. Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 11 bylo schváleno 

 

 

 

 



 

Žádost ČD,a.s. o potvrzení ceny 25.000,- Kč - pozemku p.č.384/19 dílu „A“ v k.ú. 

Patokryje 

Předsedající předložil dopis ČD, a.s. s návrhem ceny pozemku č.p. 384/19 díl „A“ v ceně 

25.000,- Kč. Odkup uvedeného pozemku byl schválen usnesením č. 2/9/2014 z 2. zasedání 

zastupitelstva ze dne 29. 12. 2014. 

 Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce souhlasí s navrhovanou kupní cenou 25.000,- Kč  ze strany ČD, a.s. za 

pozemek č.p. 384/19 díl „A“  

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 12 bylo schváleno 

 

 

Různé 

 

Dále starosta obce informoval přítomné  

- o umístění domu na parcele č. 171/46 

- o termínu očkování psů – 13. 6. 2015 od 9,00 -10,00 hodin před obecním úřadem 

- o konání Dětského dne v sobotu 6. 6. 2015 od 14,00 hodin za obecním domem 

  

 

Závěr: 

Na závěr starosta obce poděkoval členům zastupitelstva a všem přítomným za účast 

a poté ukončil zasedání zastupitelstva v 18,45 hodin. 

 

 

Přílohy zápisu: 

1) Presenční listina 

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne :  28. 5. 2015 

 

Zapisovatel :  Kadlecová Marcela 

 

 

 

 

Ověřovatelé:  Ing. Aleš Sobotka . dne 

 

 

  Michaela Staňková  dne 

 

 

 

 

Starosta Karel Řehák   dne  

 


