
Zápis 

z 10. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje, 

konaného dne 30. 12. 2015 od 15:00 hodin. 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání Zastupitelstva obce Patokryje (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 15:00 

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.  

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. Rozpočet obce na rok 2016  

2. Finanční ohodnocení pronájmu parcel p. č. 93/2,10,13 pro firmu Správa a 

údržba silnic Ústeckého kraje  

3.  Různé  

Výsledek hlasování:  Pro 6   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

 

Rozpočet obce na rok 2016 (příloha č. 1) 

Starostou obce byl předložen rozpočet obce na rok 2016, který je schodkový v objemu příjmů 

5.332 tis.Kč a v objemu výdajů 5.807 tis. Kč. Schodek bude uhrazen finančními zdroji 

minulých let ve výši 475 tis.Kč. Závazným ukazatelem při schvalování rozpočtu je paragraf. 

 Žádné námitky nebyly vzneseny. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2016 jako schodkový, v objemu  

příjmů 5.332 tis.Kč a v objemu výdajů 5.807 tis. Kč. Schodek bude uhrazen finančními zdroji 

minulých let ve výši 475 tis.Kč. Závazným ukazatelem při schvalování rozpočtu je paragraf. 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

 



Dále starosta obce informoval přítomné 

- o finančním ohodnocení pronájmu parcel p. č. 93/2,10,13 pro firmu Správa a údržba 

silnic Ústeckého kraje  

- o návrhu smlouvy o poskytování služeb č. 10/2015 mezi obcí Patokryje a společností  

Europrojekty, s.r.o. Most, do které je třeba doplnit bod o smluvní pokutě. 

 

 

 

Závěr: 

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

a poté ukončil zasedání zastupitelstva v 15,30  hodin. 

 

 

Přílohy zápisu: 

1) Presenční listina 

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne :  30. 12. 2015 

 

Zapisovatel :  Staňková Michaela 

 

 

 

 

Ověřovatelé:  Ing. Aleš Sobotka . dne 

 

 

  Zdeněk Gremlica  dne 

 

 

 

 

Starosta Karel Řehák   dne  

 


