
Zápis 

z 5. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje, 

konaného dne 31. 8. 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 

paní Klára Šimečková omluveny. 

 

Určení ověřovatelů a zapisovatele 

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

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

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Patokryje určuje ověřovateli zápisu pan Ing. Aleše Sobotku 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. OZV č. 1/2016 o výjimečném zkrácení doby nočního klidu 
2. Rozpočtová změna č. 3 
3. Vypracování pasportu komunikací v obci 
4. Záměr prodeje objektu s č.p.38 v k.ú.Patokryje 
5. Záměr prodeje části p.p.č.157/2 
6. Záměr pronájmu části p.p.č. 506/1 u č.p.49 

7. Vypracování projektu a zajištění inženýrských činností pro projekt „Kontejnerová stání    
    v obci Patokryje“ 

8. Různé 

 Výsledek hlasování:  Pro 5   Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2 bylo schváleno 

 

OZV č. 1/2016 o výjimečném zkrácení doby nočního klidu  

Zastupitelstvo obce projednalo OZV č. 1/2016 o výjimečném zkrácení doby nočního klidu 

v předloženém znění. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce vydává OZV č. 1/2016 o výjimečném zkrácení doby nočního klidu  

podle ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona o obcích. 

Výsledek hlasování:  Pro 6   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 



 

Rozpočtová změna č. 3 

Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtovou změnu č. 3, týkající se změny v rozpočtu, a to na 

opravu komínů (vložkování) v budově č.p.35, vytvoření průkazu energetické náročnosti 

budov, zpracování a podání žádosti na splaškovou kanalizaci. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Patokryje schvaluje rozpočtovou změnu č. 3. 

Výsledek hlasování: Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 

Vypracování pasportu komunikací v obci  

Zastupitelstvo projednalo návrh, předložený starostou obce, na vypracování nového pasportu 

komunikací v obci. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje vypracování nového pasportu komunikací v obci. 

Výsledek hlasování: Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 

Záměr prodeje objektu s č.p.38 v k.ú.Patokryje  

Po předložení návrhu zastupitelstva na záměr prodeje objektu č.p.38 v obci Patokryje, se 

rozvinula debata přítomných o záměru prodeje této nemovitosti. Na základě diskuse se 

zastupitelstvo rozhodlo tento záměr odložit k projednání na příštím zasedání s tím, že panu 

Dušanovi Reichlovi byla dána lhůta 30 dnů na doložení vlastnictví k předmětné nemovitosti.  

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje odložení záměru prodeje objektu č.p. 38 v obci Patokryje 

k projednání na příští zasedání a zároveň poskytuje panu Dušanovi Reichlovi lhůtu 30 ti dní  

na doložení vlastnictví k předložené nemovitosti. 

Výsledek hlasování: Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 

Záměr prodeje části p.p.č.157/2 

Zastupitelstvo obce projednalo záměr prodeje části p.p.č. 157/2.   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části p.p.č. 157/2. 

Výsledek hlasování: Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

Záměr pronájmu části p.p.č. 506/1 u č.p.49 

Zastupitelstvo obce projednalo záměr pronájmu části p.p.č. 506/1 u č.p.49.  

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu části p.p.č. 506/1 u č.p.49.  

Výsledek hlasování:  Pro 5   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

 

 

 

 



Vypracování projektu a zajištění inženýrských činností pro projekt „Kontejnerová stání 

v obci Patokryje“ 

Zastupitelstvo obce projednalo návrh na vypracování projektu a zajištění inženýrských 

činností pro projekt „Kontejnerová stání v obci Patokryje“. Projekt a inženýrskou činnost 

zpracuje firma  Real-Investa, spol. s r.o., Ing. Jan Svitavský. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje vypracování projektu a zajištění inženýrských činností pro 

projekt „Kontejnerová stání v obci Patokryje“ firmou Real-Investa, s.r.o., zastoupenou 

Ing. Janem Svitavským. 

Výsledek hlasování:  Pro 5   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

 

 

 

 

Informace: 

- Starosta informoval přítomné o návrhu zadání změny č. územního plánu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Závěr 

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

a poté ukončil zasedání zastupitelstva v 19,00 hodin. 

 

 

Přílohy zápisu: 

1) Presenční listina 

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne :  31. 8.  2016 

 

Zapisovatel :  Michaela Staňková  

 

 

 

 

Ověřovatelé:  Ing. Aleš Sobotka  dne 

 

 

  Zdeněk Gremlica  dne 

 

 

 

 

Starosta Karel Řehák   dne  

 


