
Anonymizovaný zápis 

 

Zápis 

ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje, 

konaného dne 13. 10. 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 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 pana Ing. Aleše Sobotku a pana Zdeňka Gremlicu 

a zapisovatelem paní Romanu Vejrážkovou. 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 Romanu Vejrážkovou. 

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 doplnil následující body :   

- prodej části p.p.č. 384/69 

 - prodej části p.p.č. 384/102 

 - změna územního plánu 

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. Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících s rekonstrukcí 

vodního díla mezi obcí Patokryje a Severočeskou vodárenskou společností, 

a.s. 

2. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č.51/29/2012 mezi Statutárním 

městem Most a obcí Patokryje, ve věci provádění zápisů údajů do RÚIAN 

3. Smlouva o vytvoření společného školského obvodu spádové školy mezi 

Statutárním městem Most a obcí Patokryje 

4. OZV č. 3/2015, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní 

školy 

5. OZV č. 4/2015, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, 

ochranu veřejné zeleně a zlepšení vzhledu obce 

6. Záměr prodeje p.p.č.384/101, části p.p.č.384/24 



7. Záměr prodeje  p.p.č. 384/36   

8. Prodej části p.p.č. 384/20 

9. Prodej části p.p.č. 384/69 

10. Prodej části p.p.č. 384/102 

11. Změna územního plánu 

12. Různé 

Výsledek hlasování:  Pro 7   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících s rekonstrukcí vodního 

díla mezi obcí Patokryje a Severočeskou vodárenskou společností, a.s. 

Starosta obce předložil zastupitelstvu návrh Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností, 

mezi Severočeskou vodárenskou společností, a.s., Teplice a obcí Patokryje, souvisejících 

s rekonstrukcí vodního díla: MO 030 007 Patokryje, ulička – rekonstrukce vodovodu, vedoucí 

od objektu č. 155 až po napojení na stávající vodovod v křižovatce u č.p.75, od křižovatky  

u objektů č.p. 135 a 84 je veden druhý řad až k objektu č.p. 97. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností, 

mezi Severočeskou vodárenskou společností, a.s., Teplice a obcí Patokryje, souvisejících 

s rekonstrukcí vodního díla: MO 030 007 Patokryje, ulička – rekonstrukce vodovodu, vedoucí 

od objektu č. 155 až po napojení na stávající vodovod v křižovatce u č.p.75, od křižovatky  

u objektů č.p. 135 a 84 je veden druhý řad až k objektu č.p. 97. Podpisem smlouvy pověřil 

starostu obce. 

Výsledek hlasování:  Pro 7   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č.51/29/2012 mezi Statutárním městem Most a 

obcí Patokryje, ve věci provádění zápisů údajů do RÚIAN 

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s Dodatkem č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě  

č. 51/29/2012, o zabezpečení výkonu přenesené působnosti mezi statutárním městem Most  

a obcí Patokryje, uzavřené dne 14. 6. 2012, ve věci zabezpečení provedení zápisů 

referenčních údajů do „Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)“.  

Dodatek této smlouvy nově upravuje dobu trvání smlouvy na dobu neurčitou s ročním 

poplatkem ve výši 250,- Kč. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schválilo Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 51/29/2012,  

o zabezpečení výkonu přenesené působnosti mezi statutárním městem Most a obcí Patokryje, 

uzavřené dne 14. 6. 2012, ve věci zabezpečení provedení zápisů referenčních údajů do 

„Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)“. Dodatek této smlouvy 

upravuje dobu trvání smlouvy na dobu neurčitou s ročním poplatkem ve výši 250,- Kč. 

Podpisem pověřuje starostu obce. 

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 

Smlouva o vytvoření společného školského obvodu spádové školy mezi Statutárním 

městem Most a obcí Patokryje 

Zastupitelstvo obce projednalo uzavření Smlouvy mezi statutárním městem Most a obcí 

Patokryje o vytvoření společného školského obvodu spádové školy Základní školy, Most, 

Svážná 2342, příspěvková organizace (obvod č. 1). 



 

 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schválilo uzavření Smlouvy mezi statutárním městem Most a obcí 

Patokryje o vytvoření společného školského obvodu spádové školy Základní školy, Most, 

Svážná 2342, příspěvková organizace (obvod č. 1). 

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 

OZV č. 3/2015, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 

Starosta obce předložil zastupitelstvu návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2015, kterou se 

stanoví část společného školského obvodu základní školy. Území obce Patokryje je částí 

společného školského obvodu Základní školy, Svážná 2342, Most.  

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce vydává OZV č. 3/2015, kterou se stanoví část společného školského 

obvodu základní školy. Území obce Patokryje je částí společného školského obvodu Základní 

školy, Svážná 2342, Most.  

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 

OZV č. 4/2015 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochraně veřejné 

zeleně a zlepšení vzhledu obce 

Starosta obce předložil zastupitelstvu návrh obecně závazné vyhlášky č. 4/2015 o zabezpečení 

místních záležitostí veřejného pořádku, ochraně veřejné zeleně a zlepšení vzhledu obce. 

Cílem této vyhlášky je předcházení narušování veřejného pořádku v obci, ochrana veřejné 

zeleně a zvýšení estetické hodnoty vzhledu obce. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce vydává OZV č. 4/2015 o zabezpečení místních záležitostí veřejného 

pořádku, ochraně veřejné zeleně a zlepšení vzhledu obce. 

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

Záměr prodeje p.p.č.384/101, části p.p.č.384/24 

Zastupitelstvo obce projednalo záměr prodeje p.p.č. 384/101 a záměr prodeje části  

p.p. č. 384/24.  

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje p.p.č. 384/101 a záměr prodeje části  

p.p. č. 384/24. 

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

Záměr prodeje  p.p.č. 384/36  

Zastupitelstvo obce projednalo záměr prodeje p.p.č. 384/36 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje p.p.č. 384/36. 

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

 

 



Prodej části p.p.č. 384/20 

Zastupitelstvo obce projednalo prodej části p.p.č. 384/20.  Zájemci o tento pozemek byli jen 

manželé XX, Patokryje. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části p.p.č. 384/20 manželům XX, Patokryje. Pozemky 

budou prodány v souladu s Pravidly pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví obce 

Patokryje ze dne 24. 2. 2012. 

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 10 bylo schváleno 

 

Prodej části p.p.č. 384/69 

Zastupitelstvo obce projednalo prodej části p.p.č. 384/69.  Zájemci o tento pozemek byli jen 

manželé XX, Patokryje. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části p.p.č. 384/69 manželům XX, Patokryje. Pozemky 

budou prodány v souladu s Pravidly pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví obce 

Patokryje ze dne 24. 2. 2012. 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 1 

Usnesení č. 11 bylo schváleno 

 

Prodej části p.p.č. 384/102 

Zastupitelstvo obce projednalo prodej části p.p.č. 384/102.  Zájemce o tento pozemek byl jen 

pan XX, Patokryje. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části p.p.č. 384/102 panu XX, Patokryje. Pozemky 

budou prodány v souladu s Pravidly pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví obce 

Patokryje ze dne 24. 2. 2012. 

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 12 bylo schváleno 

 

Změna územního plánu 

Starosta obce seznámil zastupitele s nutnou změnou územního plánu obce z důvodu 

plánované přestavby a rozšíření sběrného místa pro velkoobjemové kontejnery. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje navrhovanou změnu územního plánu obce  z důvodu plánované 

přestavby a rozšíření sběrného místa pro velkoobjemové kontejnery. Zařízením pověřil 

starostu obce.  

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 13 bylo schváleno 

 

Různé 

Dále starosta obce informoval přítomné  

- o dokončených pracích v Obecním domě (dlažba, bar, nové vybavení-stoly,židle, 

na což poskytl dotaci Ústecký kraj ve výši 75 tis.Kč ) 

- o dokončeném chodníku mezi obecním domem a okály- poskytnuta dotace 

z Ústeckého kraje ve výši 256 tis.Kč. 

- o plánované opravě Božích muk s dotací z Ústeckého kraje ve výši 40 tis.Kč 

- o dokončené nové komunikaci k vodárně 

  



 

 

 

 

Na závěr zasedání proběhla diskuze, kdy se hosté zajímali o počet zaměstnanců obce a  jak 

jsou placeni, zda  z dotací, či je platí obec. Dále chtěli vědět provozní dobu obecní knihovny, 

a hlavně, proč nejsou akce dětí, kteří se v knihovně scházejí, zveřejňovány předem. (viz 

diskuse v zápise  z 2.zasedání 29.12.2014) . Dále se vedla diskuse o každoroční akci 

Patokryjská vlna, kdy se hostě vyjádřili v tom smyslu, proč se nedělá menší akce jen pro 

místní obyvatele, že na PV chodí plno cizích lidí. 

Zastupitelé obce v čele s panem starostou diskutující seznámili se vším, o co se zajímali.  

 

 

Závěr: 

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

a poté ukončil zasedání zastupitelstva ve 20,00  hodin. 

 

 

Přílohy zápisu: 

1) Presenční listina 

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne :  13. 10. 2015 

 

Zapisovatel :  Vejrážková Romana 

 

 

 

 

Ověřovatelé:  Ing. Aleš Sobotka . dne 

 

 

  Zdeněk Gremlica  dne 

 

 

 

 

Starosta Karel Řehák   dne  

 


