
Zápis 

ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje, 

konaného dne 26. 5. 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 paní Marcela Kadlecová omluveny. 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

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

zapisovatelem paní Romanu Vejrážkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  

Návrh usnesení: 

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

Zdeňka Gremlicu, zapisovatelem paní Romanu Vejrážkovou. 

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.  
K návrhu programu starosta doplnil následující body:   

- spolufinancování projektu „Pořízení techniky na údržbu zeleně“ 

- spolufinancování projektu „Ozvučovací technika“ 

- podepsání smluv – oprava komunikace – trasa 3 

- oprava komínů v obecních bytech 

- záměr prodeje části p.p.č. 506/6 

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 na Závěrečný účet obce 2015 

2. Spolufinancování projektu „Pořízení techniky na údržbu zeleně“ 

3. Spolufinancování projektu „Ozvučovací technika“ 

4. Podepsání smluv – oprava komunikace – trasa 3 

5. Oprava komínů v obecních bytech 

6. Záměr prodeje části p.p.č. 506/6 

7. Doplňující informace k projektu kanalizace 

8. Různé 

Výsledek hlasování:  Pro 5   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

 

 



 

 

Návrh na závěrečný účet obce z rok 2015 

Starosta předložil Návrh na závěrečný účet obce za rok 2015. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje Návrh na závěrečný účet obce za rok 2015 v předložené 

podobě. 

Výsledek hlasování:  Pro 5   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

Spolufinancování projektu „Pořízení techniky na údržbu zeleně“ 

Starosta seznámil přítomné s projektem „Pořízení techniky na údržbu zeleně“, na který obci 

v rámci Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2016, poskytl dotaci Ústecký kraj ve výši  

48.000,- Kč s tím, že spoluúčast obce na financování projektu je ve výši 21.480,- Kč. 

 Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje spolufinancování projektu “Pořízení techniky na údržbu zeleně“ 

ve výši 21.480,- Kč, na který poskytl dotaci Ústecký kraj v rámci Programu obnovy venkova 

Ústeckého kraje 2016. 

Výsledek hlasování:  Pro 5   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

Spolufinancování projektu „Ozvučovací technika“ 

Starosta předložil projekt na nákup ozvučovací techniky do obecního domu ve výši 28.350,-, 

s tím, že obci byla poskytnuta dotace z Ústeckého kraje ve výši 25.000,- Kč a spoluúčast obce 

na financování je ve výši 3.350,- Kč.   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schválilo spolufinancování projektu  „Ozvučovací technika“ ve výši 

3.350,- Kč. 

Výsledek hlasování:  Pro 5   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

Podepsání smluv – oprava komunikace – trasa 3 

Na základě schváleného spolufinancování z 2. zasedání zastupitelstva  20.4.2016 a výsledků 

výběrového řízení na projekt „Patokryje - oprava komunikace – trasa 3“ předložil starosta 

návrh smlouvy s firmou Herkul, a.s. ve výši 1.148.948,76 Kč vč. DPH, a dále smlouvu 

s firmou Real-Investa, s.r.o. jako technický dozor na celou akci ve výši 47.119,- Kč vč. DPH. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje podepsání smlouvy s firmou Herkul, a.s. na projekt  

„Patokryje - oprava komunikace – trasa 3“ ve výši 1.148.948,76 Kč vč. DPH a dále schvaluje 

podepsání smlouvy s firmou Real -Investa,s.r.o. jako technický dozor na uvedenou akci ve 

výši 47.119 Kč vč. DPH. 

Výsledek hlasování: Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 

 

 

 

 

 



Oprava komínů v obecních domech 

Starosta seznámil přítomné s nutností opravy komínů v obecních bytech č.p.35 a č.p.38, což 

vyplývá z revizních zpráv, přeložených firmou Kominictví Petr Sobek.  

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje opravu komínů v obecních domech č.p. 35 a č.p.38 a dále 

pověřuje starostu obce, aby oslovil ještě další firmy na předložení cenové nabídky na opravu. 

Výsledek hlasování:  Pro 5   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

Záměr prodeje části p.p.č.506/6 

Starosta předložil návrh na záměr prodeje části p.p.č. 506/6. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje části p.p.č. 506/6 dle GP č. 467-134/2016 

Výsledek hlasování:  Pro 5   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

 

 

 

Informace: 

Starosta obce seznámil přítomné občany s doplňujícími informacemi ke kanalizaci s tím, že 

musíme nyní vyčkat na další vyhlášení dotační výzvy, která bude vhodná pro naší obec. 

Dále starosta obce informoval přítomné o následujících akcích: 

- Povídání s Petrem Martiňákem – 2. 6. 2016 od 18,00 v Obecním domě 

- Dětský den – 4. 6. 2016 od 13,00 za Obecním domem 

- Očkování psů  - 11. 6. 2016 od 9-10 hodin před obecním úřadem 

- Zastupitel pan Gremlica informoval o jeho nápadu s rybníkem. 

 

Diskuse: 

 

V diskuzi občanů bylo navrženo: 

-  aby zastávka autobusu, která je nově natřena, také dostala novou střechu 

-  dále si občané stěžovali na občany, kteří neuklízejí exkrementy po svých psech  

- a v souvislosti se stálým přílivem nepřizpůsobivých občanů z Obrnic na obecní hřiště, 

vyslovili žádost, uříznout tyče na hřišti, protože tam zůstává natažený provaz a je to 

nebezpečné hlavně pro děti, a dále, zda by nešlo kvůli těmto problémům navýšit hodiny 

s městskou policií, aby do obce zajížděli častěji 

 

 

 

 



 

 

 

 

Závěr 

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

a poté ukončil zasedání zastupitelstva v 19,20 hodin. 

 

 

Přílohy zápisu: 

1) Presenční listina 

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne :  26. 5. 2016 

 

Zapisovatel :  Vejrážková Romana 

 

 

 

 

Ověřovatelé:  Ing. Aleš Sobotka  dne 

 

 

  Zdeněk Gremlica  dne 

 

 

 

 

Starosta Karel Řehák   dne  

 


