
         anonymizovaný zápis 

 

Zápis 

z 1. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje, 

konaného dne 24. 3. 2016 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 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), takže 

zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Paní Marcela Kadlecová  

a pan Ing. Aleš Sobotka omluveni. 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu paní Kláru Šimečkovou a pana Zdeňka Gremlicu, 

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

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Patokryje určuje ověřovatele zápisu paní Kláru Šimečkovou a pana 

Zdeňka Gremlicu, zapisovatelem slečnu Michaelu Staňkovou. 

Výsledek hlasování:   Pro  5   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. Prodej p.p.č. 384/36 – výběr kupujícího dle Pravidel pro nakládání    

s nemovitým obecním majetkem 

2. Zápis do kroniky za rok 2015 

3. Aktualizace Strategického plánu rozvoje obce 

4. Informace o rekonstrukci vodovodu v ulici k vodárně 

5. Informace o stavu dotace na splaškovou kanalizaci 

6. Různé  

  

Výsledek hlasování:  Pro 5   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

Prodej p.p.č. 384/36  

Na 7. zasedání zastupitelstva dne 13. 10. 2015 byl schválen záměr prodeje p.p.č. 384/36  

u č.p. 152, který byl vyvěšen na úřední desce od 15. 10. – 31. 10. 2015. K uvedenému záměru 

prodeje se přihlásili 2 zájemci, proto bylo postupováno dle Pravidel pro nakládání 

s nemovitým majetkem obce (dále jen „Pravidla“). Oba zájemci byli obesláni, aby  

do 15. 1. 2016 předložili své cenové nabídky na koupi tohoto pozemku. Oznámení postupu 

výběru kupujícího bylo také vyvěšeno na úřední desce od 11. 12. 2015 – 18. 1. 2016.  



Podle Pravidel bude výběr kupujícího proveden tzv.obálkovou metodou, přičemž hlavním 

kritériem bude cena. Obě nabídky zájemců o uvedený pozemek byly doručeny se všemi 

náležitostmi a v požadovanou dobu, proto bylo přistoupeno k výběru zájemce otevřením 

obálek dle Pravidel na nejbližším zasedání a to je dnes. 

1.obálka - zájemci manželé XY, Patokryje – nabízená cena 25.000,- Kč. 

2.obálka - zájemce pan XX, Patokryje  – nabízená cena 20.100,- Kč. 

 

Dle výše nabízené ceny bude pozemek prodán manželům XY, Patokryje. 

Žádné námitky nebyly vzneseny. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce  schvaluje prodej pozemku p.č. 384/36 zájemcům s vyšší nabízenou 

cenou, a to manželům XY, Patokryje, za 25.000,- Kč.  

Starosta obce připraví kupní smlouvu a všechny náležitosti k prodeji uvedeného pozemku. 

Výsledek hlasování:  Pro 5   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

Zápis do kroniky za rok 2015 

Starosta seznámil zastupitele se zněním zápisu do kroniky za rok 2015, v němž je shrnuta 

činnost obce za uplynulý rok. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje zápis do kroniky za rok 2015 v uvedené podobě. 

Výsledek hlasování:  Pro 5   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

Aktualizace Strategického plánu obce 

Starosta předložil aktualizaci Strategického plánu obce. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schválilo aktualizaci Strategického plánu obce. 

Výsledek hlasování:  Pro 5   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

Dále starosta obce informoval přítomné 

- o rekonstrukci více než 570 metrů nevyhovujících vodovodních řadů v Patokryjích, ve 

dvou místních uličkách - první začíná u č. p. 155 a končí v křižovatce u č. p. 75, druhý 

začíná v křižovatce u č. p. 135 a končí u č. p. 97. Investorem stavby je SVS. Stavební 

práce budou zahájeny v těchto dnech (13./14. týden) a podle schváleného 

harmonogramu mají být dokončeny do 30. června 2016. 

V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci vodovodu použije potrubí 

z vysokohustotního polyetylénu průměru 110 mm v délce 371,66 metrů a průměru 90 

mm v délce 200,02 metrů. Součástí stavby je přepojení všech 32 stávajících 

domovních vodovodních přípojek na trase a osazení tří provozních hydrantů. Stavba 

bude realizována v původní trase bezvýkopovou metodou berstlining (kdy dochází k 

rozdrcení, rozřezání nebo vytlačení starého potrubí spolu se zavlečením potrubí 

nového stejné, větší či menší dimenze). Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu 

dotčeném stavbou. 

 

-  o stavu dotace na splaškovou kanalizaci, při které byly nastaveny takové podmínky, 

které jsou nereálné pro rozpočet obce 

- o proběhlém konečném přezkoumání obce za rok 2015 bez výhrad 



Diskuse: 

- občané obce si stěžovali na podávání alkoholu v místním obchodě v prodejní době  

– špatný vliv na děti, obtěžování dětí 

- p. Valová informovala přítomné, že se jí v poslední době zdá kvalita vody zhoršená 

 

 

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 :  24. 3. 2016 

 

Zapisovatel :  Staňková Michaela 

 

 

 

 

Ověřovatelé:  Klára Šimečková . dne 

 

 

  Zdeněk Gremlica  dne 

 

 

 

 

Starosta Karel Řehák   dne  

 


