
         anonymizovaný zápis 

 

Zápis 

ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje, 

konaného dne 27. 6. 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 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, 

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  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:   

- Oprava komínů v obecních bytech  
- Povolení těžby dřeva na p.p.č. 239/2  

 

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. Závěrečný účet obce 2015 + Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 
2. Účetní závěrka obce za rok 2015 
3. Rozpočtová změna č. 2 
4. Dodatek ke smlouvě č.14197303 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR – navýšení dotace 
5. Prodej části p.p.č. 506/6 u č.p.14 
6. Oprava komínů v obecních bytech 
7. Povolení těžby dřeva na p.p.č. 239/2 
8. Různé 
  

Výsledek hlasování:  Pro 6   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

 

 



 

Závěrečný účet obce za rok 2015 + Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2015 

Zastupitelstvo obce projednalo Závěrečný účet obce za rok 2015 spolu se Zprávou  

o přezkoumání hospodaření obce za rok 2015.  

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schválilo Závěrečný účet obce za rok 2015, včetně zprávy o přezkoumání 

hospodaření za rok 2015, bez výhrad. 

Výsledek hlasování:  Pro 6   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

Účetní závěrka za rok 2015 (Příloha č. 1) 

Starosta obce předložil zastupitelstvu Účetní závěrku roku 2015 včetně výsledku hospodaření 

(přílohou je Rozvaha, Výkaz zisků  a ztrát a Příloha, inventarizační zpráva)  

dle § 84 odst.2 písm.b) zákona o obcích. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Patokryje schvaluje Účetní závěrku roku 2015. Protokol o schválení ÚZ 

je přílohou tohoto zápisu včetně uvedených příloh. 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 

Rozpočtová změna č. 2 

Zastupitelstvo projednalo rozpočtovou změnu č. 2, týkající se došlých dotací:   

z Fondu Ústeckého kraje – 40.000,- - Patokryjská vlna; z Programu obnovy venkova 

Ústeckého kraje – 25.000,- Kč – nákup ozvučení do OD a 48.000,- - pořízení techniky na 

údržbu zeleně; z MMR ČR – 874.300,- Kč na opravu komunikace – trasa 3; ze SFŽP – 

74.507,- Kč navýšení dotace na zateplení objektu Technického zázemí. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 2 v uvedené podobě. 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 

Dodatek ke smlouvě č.14197303 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR – navýšení dotace 

Na základě žádosti o navýšení dotace ze SFŽP na zateplení objektu Technického zázemí 

obecního úřadu předložil starosta Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14197303 o poskytnutí podpory 

ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí 

na navýšení finančních prostředků. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje podepsání Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 14197303 o poskytnutí 

podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního 

prostředí na navýšení finančních prostředků na zateplení objektu Technického zázemí 

obecního úřadu a podpisem pověřuje starostu obce. 

Výsledek hlasování: Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 

 

 

 

 

 



 

Prodej části p.p.č. 506/6 u č.p.14 

Zastupitelstvo obce projednalo prodej části p.p.č. 506/6 u č.p.14.  Zájemci o tento pozemek 

byli jen manželé XY, Most. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části p.p.č. 506/6 u č.p.14 manželům XY, Most. 

Pozemky budou prodány v souladu s Pravidly pro nakládání s nemovitým majetkem ve 

vlastnictví obce Patokryje ze dne 24. 2. 2012. 

Výsledek hlasování: Pro 6  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

Oprava komínů v obecních domech 

Na 3. zasedání zastupitelstva byla schválena oprava komínů v obecních domech č.p. 35 a č.p.38, 

s tím, že starosta obce osloví ještě další firmy pro srovnání cenových nabídek. 

Z předložených cenových návrhů a také vzhledem k tomu, že firma Kominictví Sobek, 

zabezpečuje pro obec revize komínů, starosta navrhl, aby nutné opravy komínů provedla právě 

firma Kominictví Petr Sobek.  

Návrh usnesení 

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

Kominictví Petr Sobek. 

Výsledek hlasování:  Pro 5   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

 

 

Informace: 

- Starosta informoval o povolení těžby vyznačeného dřeva v celkovém rozsahu 

  2,37 m3  na p.p.č. 239/2 v k.ú. Patokryje pro p. XX, Patokryje 

 

- Starosta upozornil přítomné na fakt, že stavební úřad pravděpodobně, z důvodu 

přerušení řízení o stavebním povolení na kanalizaci, zahájí kontrolu vypouštění 

odpadních vod v obci. 

 

-  dále starosta seznámil přítomné s tím, že budou opět vyhlášeny nové výzvy na 

kanalizace a navrhl, že by v průběhu prázdninových měsíců svolal besedu, které by se 

zúčastnil jak projektant, tak i starosta Račic (Račice u Roudnice nad Labem), kde 

tlakovou kanalizaci provozují již 15 let.. Informace o besedě budou zveřejněny 

obvyklým způsobem a každý občan dostane do schránky letáček s informacemi. 

 

- dále je možno využít nové výzvy na výstavbu sociálních bytů v obci – v č.p.38 (starý 

sál)  

 

- 2. etapa výstavby chodníků začne, až ze stavebního úřadu vystaví stavební povolení 

 

- starosta seznámil přítomné s úmyslem vybudovat „podvrt“ u autobusové zastávky, 

kterým by se dopouštělo jezero ze studny. 

 

 



 

 

 

 

Závěr 

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

a poté ukončil zasedání zastupitelstva v 18,40 hodin. 

 

 

Přílohy zápisu: 

1) Presenční listina 

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne :  27. 6. 2016 

 

Zapisovatel :  Romana Vejrážková  

 

 

 

 

Ověřovatelé:  Ing. Aleš Sobotka  dne 

 

 

  Zdeněk Gremlica  dne 

 

 

 

 

Starosta Karel Řehák   dne  
 


