
Zápis 

z 8. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje, 

konaného dne 29. 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 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  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 :   

- Odkup části p. p. č. 345 v k.ú. Obrnice 

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. 4 

2. Odkup části p. p. č. 345 v k.ú. Obrnice 

3. Různé 

Výsledek hlasování:  Pro 7   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

Rozpočtová změna č. 4 

Zastupitelstvo projednalo Rozpočtovou změnu č. 4, týkající se navýšení odvodů na povinné 

pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění zastupitelů. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtovou změnu č. 4, týkající se navýšení odvodů na 

povinné pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění zastupitelů. 

Výsledek hlasování:  Pro 7   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

 



Odkup části p. p. č. 345 v k.ú. Obrnice 

Zastupitelstvo projednalo odkup části p.p.č. 345 (jezero) o výměře cca 3 000 m2  v k.ú. 

Obrnice, výměra bude upřesněna dle geometrického plánu.  

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje odkup části p.p.č. 345 (jezero) o výměře cca 3 000 m2 v k.ú. 

Obrnice. Výměra části odkupovaného pozemku bude upřesněna po vypracování 

geometrického plánu, jehož vypracování zadá starosta obce.  

Výsledek hlasování: Pro 7  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

 

Různé 

Dále starosta obce informoval přítomné  

- o opravě obecní multikáry (25.tisíc Kč) 

- o možnosti nákupu kartáče na sníh na multikáru 

- o vydaném stavebním povolení na kolny u č.p.35 

- o nákupu křovinořezu 

- o možnosti – povídání s ….. Josef Náhlovský 

 

 

Závěr: 

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

a poté ukončil zasedání zastupitelstva ve 18,30  hodin. 

 

 

Přílohy zápisu: 

1) Presenční listina 

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne :  29. 10. 2015 

 

Zapisovatel :  Kadlecová  

 

 

 

 

Ověřovatelé:  Ing. Aleš Sobotka . dne 

 

 

  Zdeněk Gremlica  dne 

 

 

 

 

Starosta Karel Řehák   dne  

 


