
Zápis 

ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje, 

konaného dne 30. 7. 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).  

Slečna Staňková – omluvena. 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Ing. Aleše Sobotku a pana Zdeňka Gremlicu 

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

Návrh usnesení: 

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

Zdeňka Gremlicu 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 :   
 

- záměr prodeje části p.p.č. 384/69 

- pořízení informačních a uvítacích cedulí 

- pořízení nových stolů a židlí do obecního domu 

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. Rozpočtová změna č. 3 

2. Územní plán obce 

3. Záměr prodeje části p.p.č.384/102 

4. Záměr prodeje části p.p.č. 384/20 

5. OZV č. 2/2015 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí 

6. Informace o budoucím navýšení ceny za svoz odpadu 

7. Záměr prodeje části p.p.č. 384/69 

8. Pořízení informačních a uvítacích cedulí 

9. Pořízení nových stolů a židlí do obecního domu 

10. Různé 

Výsledek hlasování:  Pro 6   Proti 0  Zdrželi se 0 



Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

Rozpočtová změna č. 3 

Zastupitelstvo projednalo rozpočtovou změnu č. 3, týkající se nově získaných dotací, a to: 

vybavení sálů v obecním domě, projekt na sklady v č.p. 35, Patokryjská vlna, oprava božích 

muk. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtovou změnu č. 3,  

Výsledek hlasování:  Pro 6   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

Územní plán obce 

Starosta obce předložil zastupitelstvu konečnou verzi Územního plánu obce Patokryje. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Patokryje schvaluje Územní plán obce Patokryje v předložené závěrečné 

podobě. 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 

Záměr prodeje části p.p.č. 384/102 

Zastupitelstvo projednalo záměr prodeje části p.p.č. 384/102 u č.p. 111. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části p.p.č. 384/102 u č.p.111. 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 

Záměr prodeje části p.p.č. 384/20 

Zastupitelstvo projednalo záměr prodeje části p.p.č. 384/20 u č.p.11. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části p.p.č. 384/20 u č.p.11. 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 

OZV č. 2/2015 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí 

Starosta obce předložil zastupitelstvu návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 o stanovení 

koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí s platností od 1.1.2016. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce vydává OZV č. 2/2015 o stanovení koeficientů pro výpočet daně 

z nemovitých věcí s platností od 1.1.2016. 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

Záměr prodeje části p.p. č. 384/69 

Zastupitelstvo projednalo záměr prodeje části p.p.č. 384/69 u č.p.116. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části p.p.č. 384/69 u č.p.116. 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

 



 

 

 

Informační a uvítací cedule 

Starosta obce předložil zastupitelstvu návrh na pořízení informačních cedulí v obci. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení informačních cedulí „Obecní úřad“ a „Knihovna“ 

v hodnotě 2.250,- Kč. Zajištění cedulí má na starosti starosta obce. 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

Pořízení nových stolů a židlí do obecního domu 

Starosta obce zastupitelstvu předložil návrh na zakoupení nových stolů a židlí do obecního 

domu v pořizovací hodnotě cca 48.450,- – 19 stolů a 113.544,-  - 152 židlí, to je celkem 

161.994,- s tím, že dotaci ve výši 75.000,- Kč na vybavení sálů obecního domu poskytl 

Ústecký kraj. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje nákup nového vybavení do sálů obecního domu a to: 19 stolů 

v hodnotě 48.450,- a 152 židlí v hodnotě 113.544,-, tedy celkem v hodnotě 161.944,-Kč. 

Nákup zajistí starosta obce. 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 10 bylo schváleno 

 

 

 

 

Různé 

 

Dále starosta obce informoval přítomné  

- o nově získaných dotací, a to: vybavení sálů v obecním domě, projekt na sklady  

v č.p. 35, Patokryjská vlna, oprava božích muk. 

- o plánovaném navýšení ceny za svoz odpadu a to od příštího roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 :  30. 7. 2015 

 

Zapisovatel :  Kadlecová Marcela 

 

 

 

 

Ověřovatelé:  Ing. Aleš Sobotka . dne 

 

 

  Zdeněk Gremlica  dne 

 

 

 

 

Starosta Karel Řehák   dne  

 


