
Zápis 

z 2. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje, 

konaného dne 20. 4. 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 Klára Šimečková  

a pan Ing. Aleš Sobotka omluveni. 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní Marcelu Kadlecovou a pana Zdeňka 

Gremlicu, zapisovatelem slečnu Michaelu Staňkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné 

protinávrhy.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Patokryje určuje ověřovateli zápisu paní Marcelu Kadlecovou 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. Rozpočtová změna č. 1 

2. Financování nové stavby - chodník „okály-okály“ 

3. Spolufinancování projektu – oprava komunikace – trasa 3 

4. Různé – projektant p. Hanousek - kanalizace 

  

Výsledek hlasování:  Pro 5   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

Rozpočtová změna č. 1 

Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtovou změnu č. 1. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 dle přílohy. 

Výsledek hlasování:  Pro 5   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

 

 

 

 



Financování nové stavby - chodník „okály-okály“ 

Starosta seznámil přítomné s projektem nové stavby - chodník „okály – okály“, projekt by se 

měl pohybovat v částce 121.000,- Kč. 

 Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje financování nové stavby chodník – okály – okály v maximální 

částce  121.000,- Kč. 

Výsledek hlasování:  Pro 5   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

Spolufinancování projektu – oprava komunikace – trasa 3 

Starosta předložil projekt na opravu komunikace – trasa 3 (projednáno usnesením č.10 

z 9.zasedání ze 17.12.2015) v celkové výši 1.808.946,- Kč s tím, že na tento projekt byla 

schválena dotace od Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Programu rozvoje a obnovy 

venkova ve výši 874.300,- Kč.   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schválilo spolufinancování projektu – oprava komunikace – trasa 3. 

Výsledek hlasování:  Pro 5   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

 

 

Diskuse 

Na zastupitelstvo byl pozván Ing. Hanousek, projektant kanalizace. 

Přítomní občané se vyjadřovali v tom smyslu, že se jim nelíbí tlaková kanalizace, že je 

poruchová a tak dále, bohužel nikdo nepředložil žádný příklad, v které obci taková poruchovost 

nastala. Z diskuse dále vyplynulo, že obyvatelé zavrhují jakoukoliv změnu odvodu splašků, 

pokud se budou muset finančně podílet na její realizaci, například u tlakové kanalizace by se 

jednalo o připojení čerpadla k elektrickému rozvodu (kde by se jednalo o částku nepřesahující 

1000 Kč) či platbu za provoz čerpadla (zde by se jednalo o částku v průměru 800 Kč).  

Občané si stěžovali na výběr kanalizace -  proč tlaková, z jakých variant se vybíralo, kdy a jak 

bylo schváleno. Na příštím zasedání zastupitelstva si přejí předložit dokumenty. 

Dále si Ing. Bublík stěžoval na chodník u jeho domu, že je propadlý, jestli je ještě v záruční 

době. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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 :  20. 4. 2016 

 

Zapisovatel :  Staňková Michaela 

 

 

 

 

Ověřovatelé:  Marcela Kadlecová . dne 

 

 

  Zdeněk Gremlica  dne 

 

 

 

 

Starosta Karel Řehák   dne  

 


