
Zápis 

ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje, 

konaného dne 20. 4. 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 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), takže 

zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Pan Sobotka a paní 

Kadlecová – omluveni. 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní Kláru Šimečkovou a slečnu Michaelu 

Staňkovou a zapisovatelem paní Romanu Vejrážkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné 

protinávrhy.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Patokryje určuje ověřovateli zápisu paní Kláru Šimečkovou a slečnu 

Michaelu Staňkovou a zapisovatelem paní Romanu Vejrážkovou. 

Výsledek hlasování:   Pro  5   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 :   
 

- Smlouva o dílo s firmou Krajinoprojekt,s.r.o. – projekční a inženýrské práce ke stavbě    
  „Jezero v Patokryjích“ 
- Rozpočet firmy Herkul – pokládka asfaltu 

- Smlouva o uzavření smlouvy budoucí smlouvy s věcném břemeni – p.p.č. 43/2  

   p. Válečková 

- Revokace usnesení č. 4 z 1. zasedání ze dne 4.12.2014 

- Obecní dům – rozpočet na dlažbu, bar 

- Zápis do kroniky za rok 2014 

- různé : - od 1.4.2015 nové odměny zastupitelů 

 - sociální automobil 

 - Porovnání inkasa daní za 1 – 3/2014 a 1-3/2015 

 - odstávka vody 23.4.2015 v obci 

 

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 na Závěrečný účet obce 2014 

2. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č.23/29/2010 s Magistrátem města Most ve 

věci projednávání přestupků 

3. OZV č.1/2015 – systém shromažďování KO v obci 

4. Podpora zachování obcí v Ústeckém kraji (Horní Jiřetín-prolomení limitů) 

5. Nabídka na zpracování dokumentace na stavbu „Sklady OÚ Patokryje“ 

6. Cenová kalkulace na revitalizaci distribuční sítě VO 

7. Standardy SPOD – info 

8. Nabídka zábavně-poučné akce pro ženy 

9. Smlouva o dílo s firmou Krajinoprojekt,s.r.o. – projekční a inženýrské práce ke 

stavbě „Jezero v Patokryjích“ 

10. Rozpočet firmy Herkul – pokládka asfaltu 

11. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti  

a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4013479/VB/1 Patokryje, p.p.č. 43/2, 

p. Válečková 

12. Revokace usnesení č. 4 z 1. zasedání ze dne 4. 12. 2014 

13. Obecní dům – rozpočet na dlažbu, bar 

14. Zápis do kroniky za rok 2014 

15. různé : - od 1. 4. 2015 nové odměny zastupitelů 

- sociální automobil 

- Porovnání inkasa daní za 1 – 3/2014 a 1-3/2015 

- odstávka vody 23. 4. 2015 v obci 

Výsledek hlasování:  Pro 5   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

Návrh na Závěrečný účet obce za rok 2014 

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

2014 nebyly obci proplaceny faktury z dotací, jak bylo přislíbeno. Žádné námitky nebyly 

vzneseny. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schválilo návrh na Závěrečný účet obce za rok 2014 v předložené podobě. 

Výsledek hlasování:  Pro 5   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č.23/29/2010 s Magistrátem města Most ve věci 

projednávání přestupků 

Veřejnoprávní smlouva č.23/29/2010 ve věci projednávání přestupků byla  se statutárním 

městem Most uzavřena dne 21. 9. 2010. Vzhledem k bezproblémové spolupráci nám 

Magistrát města Most zaslal návrh Dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě, a to na dobu 

neurčitou. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Patokryje schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě  

č. 23/29/2010 o zabezpečení výkonu přenesené působnosti ve věci projednávání přestupků se 

statutárním městem Most na dobu neurčitou. 

Výsledek hlasování: Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno 



 

 

OZV č.1/2015 – systém shromažďování KO v obci 

Starosta obce předložil návrh Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015, kterou se stanoví systém 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na 

území obce Patokryje. Změna vyhlášky se realizuje z důvodu povinností obcí od 1. 1. 2015 

třídit odpad mimo jiné i na kovy a bioodpad. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, kterou se stanoví systém 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na 

území obce Patokryje v předloženém znění. 

Výsledek hlasování: Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 

 

Podpora zachování obcí v Ústeckém kraji (Horní Jiřetín-prolomení limitů) 

Předsedající předložil zastupitelstvu dopis Strany zelených i s návrhem usnesení, kterým 

žádají zastupitele obce, aby na svém zasedání přijali usnesení s nesouhlasem s prolomením 

limitů těžby hnědého uhlí na dole ČSA a s bouráním obcí v okolí (Horní Jiřetín atd.). 

Zastupitelstvo obce po diskuzi, do které se zapojili i přítomní občané, zastává názor, že těžba 

v dole ČSA bude přínosem pro kraj, v případě, že by investice zůstaly v našem kraji,  a 

z  tohoto důvodu nesouhlasí s názorem Strany zelených ani s přiloženým návrhem usnesení. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce nesouhlasí s názorem Strany zelených ani s přiloženým návrhem 

usnesení.k problému prolomení limitů těžby hnědého uhlí a bourání obcí v Ústeckém kraji. 

Výsledek hlasování: Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 

Nabídka na zpracování dokumentace na stavbu „Sklady OÚ Patokryje“¨ 

Starosta předložil zastupitelstvu nabídku na zpracování dokumentace na stavbu „Sklady OÚ 

Patokryje“ v částce 35 tisíc Kč, s tím, že realizace přestavby by započala až po případném 

získání dotačního titulu. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce souhlasí s vypracování dokumentace na stavbu „Sklady OÚ Patokryje“ 

v částce 35 tisíc Kč, s podmínkou, že přestavba bude hrazena až z případně získaného 

dotačního titulu. 

Výsledek hlasování: Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

Smlouva o dílo s firmou Krajinoprojekt,s.r.o. – projekční a inženýrské práce ke stavbě 

„Jezero v Patokryjích“ 

Starosta obce předložil zastupitelstvu návrh Smlouvy o dílo s firmou Krajinoprojekt, s.r.o. na 

projekční a inženýrské práce ke stavbě „Jezero v Patokryjích“ v částce 92 tisíc Kč. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schválilo návrh Smlouvy o dílo s firmou Krajinoprojekt, s.r.o. na 

projekční a inženýrské práce ke stavbě „Jezero v Patokryjích“ v částce 92 tisíc Kč, 

s podmínkou realizace stavby až po získání vhodného dotačního titulu. 

Výsledek hlasování: Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 



Rozpočet firmy Herkul – pokládka asfaltu 

Starosta předložil zastupitelům rozpočet firmy Herkul na pokládku asfaltu na komunikaci  od 

č.p. 82 až k poslednímu domu v ulici pod vodárnou v hodnotě cca 155 tisíc Kč. Jedná se o 

obecní polní cestu mezi novými domy, která bude upravena na sjízdnou komunikaci. Uvedená 

částka by byla hrazena z obecního rozpočtu. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet firmy Herkul na pokládku asfaltu na komunikaci  od 

č.p. 82 až k až k poslednímu domu v ulici pod vodárnou v hodnotě cca 155 tisíc Kč. Jedná se  

o obecní polní cestu mezi novými domy, která bude upravena na sjízdnou komunikaci. 

Uvedená částka bude hrazena z obecního rozpočtu.  

Výsledek hlasování: Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

 

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a 

smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4013479/VB/1 Patokryje, p.p.č. 43/2,p. 

Válečková, kabel NN, 1xOM,RD 

Firma Monest, s.r.o. zaslala obci Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4013479/VB/1 Patokryje, 

p.p.č. 43/2,p. Válečková, kabel NN 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schválilo uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o 

zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-

4013479/VB/1 Patokryje, p.p.č. 43/2,p. Válečková, kabel NN s firnou Monest, s.r.o. 

Výsledek hlasování: Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 10 bylo schváleno 

 

Revokace usnesení č. 4 z 1. zasedání ze dne 4. 12. 2014 

Starosta obce seznámil zastupitele s chybně formulovaným a odsouhlaseným usnesením č. 4 

z 1. zasedání dne 4. 12. 2014, V tomto usnesení byla schválena hrubá mzda 31.000,- Kč pro 

starostu, nově uvolněného od 1. 1. 2015. Ale protože uvolněný starosta je odměňován na 

základě nařízení vlády dle zák. 37/2003 Sb. je takto odsouhlasená mzda uvolněného starosty 

neplatná. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce revokuje své usnesení č. 4 z 1. zasedání dne 4. 12. 2014, kterým schválilo 

hrubou mzdu 31.000,- Kč pro nově uvolněného starostu od 1. 1. 2015. Uvolněný starosta je 

odměňován na základě nařízení vlády dle zák. 37/2003 Sb. 

Výsledek hlasování: Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 11 bylo schváleno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obecní dům – rozpočet na dlažbu, bar 

Předsedající předložil návrhy 3 firem na rozpočet opravy dlažby v Obecním domě. 

Zastupitelstvo po diskuzi rozhodlo, že navržené rozpočty jsou předražené  a  ekonomičtější 

bude pro obec realizace svépomocí. Pracovníci VPP odstraní starou dlažbu a starosta obce 

sežene odborného pracovníka na pokládku dlažby na DPP. Samotná realizace bude schválena 

na dalším zasedání zastupitelstva.  

Nový bar v Obecním domě bude zhotoven firmou Topte dřevem s.r.o. a to v maximální  

výši 75. tisíc Kč. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo schválilo výměnu dlažby v OÚ svépomocí. Pracovníci VPP odstraní starou 

dlažbu a starosta obce sežene odborného pracovníka na pokládku dlažby na DPP. Samotná 

realizace bude schválena na dalším zasedání zastupitelstva. 

Nový bar v Obecním domě bude zhotoven firmou Topte dřevem s.r.o. a to v maximální  

výši 75. tisíc Kč. 

Výsledek hlasování: Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 12 bylo schváleno 

 

 

Zápis do kroniky za rok 2014 

Starosta seznámil zastupitele se zněním zápisu do kroniky za rok 2014, v němž je shrnuta 

činnost obce za uplynulý rok. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje zápis do kroniky za rok 2014 v uvedené podobě. 

Výsledek hlasování: Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 13 bylo schváleno 

 

Sociální automobil 

Starosta předložil přítomným návrh na sociální automobil. Zastupitelé se shodli, že by v obci 

nebyl využit a návrh na provozování sociálního automobilu v obci odmítají. 

Návrh usnesení 

Zastupitelé obce schvalují odmítnutí provozování sociálního automobilu v obce Patokryje. 

Výsledek hlasování: Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 14 bylo schváleno 

 

 

Různé 

Dále starosta obce informoval přítomné  

- o novele nařízení č. 37/2003 Sb. o odměňování zastupitelů od 1. 4. 2015 

- o zpracovaných standardech SPOD (sociálně právní ochrana dětí) 

- o srovnání inkasa daní za 1-3/2014 a 1-3/2015 

- o plánované odstávce vody v obci dne 23. 4. 2015 

- o nabídce zábavně poučné akci pro ženy 

- o cenové kalkulaci na revitalizaci veřejného osvětlení v obci 

- o konání akce Pálení čarodějnic + stavění máje 

 

Dále ještě starosta obce poděkoval paní Šimečkové, knihovnici obecní knihovny, za aktivní 

práci s dětmi v knihovně. 

 



 

 

Závěr: 

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

a poté ukončil zasedání zastupitelstva v 19,20 hodin. 

 

 

Přílohy zápisu: 

1) Presenční listina 

 

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne :  20.4.2015 

 

Zapisovatel :  Vejrážková Romana 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé:  Šimečková Klára . dne 

 

 

  Michaela Staňková  dne 

 

 

 

 

Starosta Karel Řehák   dne  

 


