
Anonymizovaný zápis 

Zápis 

z 9. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje, 

konaného dne 17. 12. 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 Marcela Kadlecová 

omluvena. 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

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

a zapisovatelem slečnu Michaelu Staňkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  

Návrh usnesení: 

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

Zdeňka Gremlicu a zapisovatelem slečnu Michaelu Staňkovou. 

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:   

- Prodej p.p.č.384/101 a prodej části p.p.č.384/24  

- Realizace akce s názvem „Patokryje – oprava komunikace – trasa 3 

- Vyjmutí bodu č. 4 – Smlouva o vytvoření společného školského obvodu 

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 rozpočtu obce na rok 2016 

2. Rozpočtový výhled na rok 2018 

3. Revokace usnesení č. 5 ze 7. zasedání zastupitelstva ze dne 13. 10. 2015 

(Smlouva o vytvoření společného školského obvodu spádové školy mezi 

Statutárním městem Most a obcí Patokryje) 

4. Obecně závazná vyhláška č. 5/2015 (o místním poplatku za svoz komunálních 

odpadů) 

5. Plán inventur 2015 a složení inventarizační komise 

6. Rozpočtová změna č. 5 

7. Realizace akce s názvem „Patokryje – splašková kanalizace“ 

8. Realizace akce s názvem „Patokryje – oprava komunikace – trasa 3 

9. Prodej p.p.č.384/101 a prodej části p.p.č.384/24 

10. Různé 

Výsledek hlasování:  Pro 6   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 



 

Návrh rozpočtu obce na rok 2016 (příloha č. 1) 

Starostou obce byl předložen zpracovaný návrh na rozpočet obce na rok 2016, který je 

schodkový. Žádné námitky nebyly vzneseny. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu obce na r ok 2016 v předložené podobě. 

Výsledek hlasování:  Pro 6   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

Rozpočtový výhled na rok 2018 (příloha č. 2) 

Dále byl starostou obce předložen také rozpočtový výhled na rok 2018. Žádné námitky nebyly 

vzneseny. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled na rok 2018 v předložené podobě.  

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 

Revokace usnesení č. 5 ze 7. zasedání zastupitelstva ze dne 13. 10. 2015 (Smlouva o 

vytvoření společného školského obvodu spádové školy mezi Statutárním městem Most  

a obcí Patokryje) 

Starosta sdělil přítomným, že na základě dopisu primátora města Mostu, ve kterém se píše,  

že Rada města Mostu kvůli drobným výhradám neprojednala nové smlouvy mezi Statutárním 

městem Most a obcemi o vytvoření společného školského obvodu spádové školy, je nutno 

revokovat usnesení č. 5 ze 7. zasedání zastupitelstva ze dne 13. 10. 2015. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce tímto revokuje usnesení č. 5 schválené na 7. zasedání dne 13. 10. 2015  

o uzavření Smlouvy mezi statutárním městem Most a obcí Patokryje o vytvoření společného 

školského obvodu spádové školy.  

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 

Obecně závazná vyhláška č. 5/2015 (o místním poplatku za svoz komunálních odpadů) 

Starosta obce předložil zastupitelstvu návrh obecně závazné vyhlášky č. 5/2015, o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů. Novou OZV je nutno vydat na základě vyhlášení zákona 

č. 266/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a který 

s účinností od 1. ledna 2016 zavede do praxe několik podstatných změn, a proto současně 

platná OZV by byla od 1. 1. 2016 neplatná. Dále je v návrhu nové OZV č. 5/2015, na základě 

stále se stupňujících nákladů obce za svoz komunálního odpadu, zvýšena i sazba poplatku od 

poplatníka o 100,- Kč za rok. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce vydává OZV č. 5/2015, o místním poplatku za provoz systému 

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

v předloženém znění. 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 

 

 



Plán inventur 2015 a složení inventarizační komise (příloha č. 3) 

Starosta obce předložil návrh na plán inventur 2015 a dal návrh na složení inventarizační 

komise a to: předsedou navrhl slečnu Staňkovou a za členy paní Šimečkovou  

a paní Valovou. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schválilo plán inventur na rok 2015 a inventarizační komisi ve složení: 

předseda –  sl. Staňková Michaela 

členové -  p. Valová Jaroslava 

p. Šimečková Klára 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

Rozpočtová změna č. 5 (příloha č. 4) 

Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtovou změnu č. 5. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 5 dle přílohy. 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

Realizace akce s názvem „Patokryje – splašková kanalizace“ 

Starosta obce předložil návrh na možnou realizaci akce „Patokryje-splašková kanalizace“ 

s předpokladem podání žádosti o dotaci v rámci OPŽP. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo schvaluje realizaci akce, pověřuje starostu podáním žádosti o dotaci 

prostřednictvím fy. Europrojekty s.r.o. a případným uzavřením smlouvy o poskytnuté dotaci 

pro akci s názvem „Patokryje – splašková kanalizace“. 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

Realizace akce s názvem „Patokryje – oprava komunikace – trasa 3 

Dále starosta předložil možnost realizace akce “Patokryje – oprava komunikace – trasa 3“, 

jednalo by se o opravu komunikace na p.p.č. 516 a části p.p.č. 514, taktéž s využitím 

dotačního programu. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo schvaluje realizaci akce, pověřuje starostu podáním žádosti o dotaci 

prostřednictvím fy. Europrojekty s.r.o. a případným uzavřením smlouvy o poskytnuté dotaci 

pro akci s názvem „Patokryje – oprava komunikace – trasa 3“. 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 10 bylo schváleno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prodej p.p.č.384/101  a prodej části p. p. č. 384/24 

Vzhledem k tomu, že prodej projednávaných parcel byl dle GP rozdělen na díly, 

zastupitelstvo prodej těchto pozemků projednalo takto: 

Zájemci byli manželé XY a manželé YX. Obě strany se vzájemně domluvily, a proto  dle GP 

číslo 459-371/2015, byl z pozemku p.č. 384/101 oddělen díl „a“ o výměře 140 m2 a dále 

z pozemku p.č. 384/24 byl oddělen díl „b“ o výměře 92 m2, který se prodává manželům XY, 

Patokryje a to do spoluvlastnických podílů: XY ½ a XY ½. 

A dále dle GP číslo 459-371/2015, byl z pozemku p.č. 384/101 oddělen díl „c“ o výměře 145 

m2 a dále z pozemku p.č. 384/24 díl „d“ o výměře 21m2 panu YX Patokryje. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej dílu „a“ o výměře 140 m2, který byl oddělen z pozemku 

p.č. 384/101 dle GP číslo 459-371/2015 a dílu „b“ o výměře 92 m2, který byl oddělen 

z pozemku p.č. 384/24, do spoluvlastnických podílů: XY ½ a XY ½ Patokryje. 

A dále schvaluje prodej dílu „c“ o výměře 145 m2 , který byl oddělen z pozemku p.č. 384/101 

a dílu „d“ o výměře 21m2 , který byl  oddělen  z pozemku p.č. 384/24 panu YX Patokryje.. 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 11 bylo schváleno 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Různé 

Dále starosta obce informoval přítomné  

- o výsledku kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování 

ostatních povinností plátcem pojistného od VZP – bez výhrad 

- o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2015 – bez výhrad 

  

 

 

Závěr: 

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

a poté ukončil zasedání zastupitelstva v 19,00   hodin. 

 

 

Přílohy zápisu: 

1) Presenční listina 

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne:  17. 12. 2015 

 

Zapisovatel:  Staňková Michaela 

 

 

 

 

Ověřovatelé:  Ing. Aleš Sobotka  dne 

 

 

  Zdeněk Gremlica  dne 

 

 

 

 

Starosta Karel Řehák   dne  

 


