
         Anonymizovaný zápis 
Zápis 

z 6. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje, 
konaného dne 26. 10. 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). Slečna Michaela Staňková a paní Marcela Kadlecová 
byly omluveny. 
 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Ing. Aleše Sobotku a pana Zdeňka Gremlicu, 
zapisovatelem paní Kláru Šimečkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Patokryje určuje ověřovateli zápisu pan Ing. Aleše Sobotku a pana Zdeňka 
Gremlicu, zapisovatelem Kláru Šimečkovou. 
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. Záměr prodeje části p.p.č. 384/47 a zbývající části p.p.č. 157/2 v k.ú. Patokryje 
2. Záměr prodeje objektu s č.p.38 v k.ú.Patokryje 
3. Rozpočtová změna č. 4 
4. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
5. Prodej části p.p.č.157/2 v k.ú. Patokryje 
6. Pronájem části p.p.č. 506/1 u č.p.49 v k.ú. Patokryje 
7. Uzavření smlouvy s SČVK o zřízení služebnosti inženýrské sítě – MO 030 007 Patokryje, ulička  
              a MO 030 006 Patokryje, U Srpiny – rekonstrukce vodovodu 
8. Žádost obce o bezúplatný převod pozemku p.p.č. 506/9 v k.ú. Patokryje 
9. Dořešení odkanalizování obce Patokryje tlakovým systémem 
10. Různé 
Výsledek hlasování:  Pro 5   Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2 bylo schváleno 
 
 
 
 
 
 
 
 



Záměr prodeje části p.p.č. 384/47 a zbývající části p.p.č. 157/2 v k.ú. Patokryje 
Zastupitelstvo obce projednalo záměr prodeje části p.p.č. 384/47 a zbývající části p.p.č. 157/2 v k.ú. 
Patokryje 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části p.p.č. 384/47 a zbývající části p.p.č. 157/2  
v k.ú. Patokryje 
Výsledek hlasování:  Pro 5   Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 
 
Záměr prodeje objektu s č.p.38 v k.ú.Patokryje  
Zastupitelstvo obce znovu projednalo záměr prodeje objektu s č.p.38 v k.ú. Patokryje.  
Na 5. zasedání bylo zastupitelstvem schváleno odložení tohoto záměru a panu Dušanovi Reichlovi 
byla dána lhůta 30 dní k doložení dokumentů, dokazujících jeho vlastnictví k projednávané 
nemovitosti. Výše zmíněné dokumenty nepředložil, místo nich předal zastupitelům dokumenty, které 
neprokazují vlastnictví k výše uvedenému objektu, a to: 

 ověřenou „Plnou moc“ k zastupování od p. J. S. z 12. 10. 2016, 

 ověřené „Čestný prohlášení“ od pana J. S., taktéž z 12. 10. 2016, 

 ověřenou „kopii zápisu z katastrální knihy“ z roku 1950 a 1958, č. knihovní vložky 204“ 
ze 4. 10. 2016. 

Zastupitelstvo se přesto domluvilo, že záměr prodeje nemovitosti č.p. 38 v k.ú. Patokryje odloží do 
konce tohoto roku a k jeho projednání se vrátí zpět v příštím roce 2017. Tím je zároveň panu  
D. Reichlovi dopřán čas k předložení vlastnických listin k budově s č.p.38 v k.ú. Patokryje. 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Patokryje schvaluje odložení záměru prodeje objektu s č.p. 38 v k.ú. Patokryje. 
K projednání toho záměru se vrátí v novém roce 2017. Pan Dušan Reichl má do té doby možnost 
doložení správných vlastnických dokumentů. 
Výsledek hlasování: Pro 4  Proti 1  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 
 

Rozpočtová změna č. 4 
Zastupitelstvo projednalo rozpočtovou změnu č. 4, změny se týkají dotace na volby, konaných 
v měsíci říjnu. 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 4. 
Výsledek hlasování: Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 5 bylo schváleno 
 
Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
Zastupitelstvo projednalo návrh směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.  
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce schvaluje a vydává směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
v uvedeném znění. 
Výsledek hlasování: Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 6 bylo schváleno 
 

 
 
 
 
 



Prodej části p.p.č.157/2 
Zastupitelstvo obce projednalo prodej části p.p.č. 157/2 v k.ú.  Patokryje  o rozloze cca 1000m2. 
Zájemci byli pan a paní XY, Patokryje. 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce schvaluje  prodej části p.p.č. 157/2 v k.ú Patokryje manželům XY, Patokryje.. 
Výsledek hlasování: Pro 4  Proti 1  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 7 bylo schváleno 
 

Pronájem části p.p.č. 506/1 u č.p.39 

Zastupitelstvo obce projednalo pronájem části p.p.č. 506/1 u č.p.39 v k.ú. Patokryje. Zájemce je pan X, 

Patokryje. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části p.p.č. 506/1 u č.p.39 v k.ú. Patokryje panu X, Patokryje. 

Výsledek hlasování:  Pro 5   Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 8 bylo schváleno. 
 
 
Uzavření smlouvy s SČVK o zřízení služebnosti inženýrské sítě – MO 030 007 Patokryje, ulička a MO 
030 006 Patokryje, U Srpiny – rekonstrukce vodovodu 
Zastupitelstvo projednalo zaslané smlouvy o SČVK o zřízení služebnosti inženýrské sítě – stavba č. MO 
030 006 a MO 030 007. 
Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy s SČVK o zřízení služebnosti inženýrské sítě – MO 030 

007 Patokryje, ulička a MO 030 006 Patokryje, U Srpiny – rekonstrukce vodovodu a podpisem pověřuje 

starostu obce.  

Výsledek hlasování:  Pro 5   Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 9 bylo schváleno. 
 
 
Žádost obce o bezúplatný převod pozemku p.p.č. 506/9 v k.ú. Patokryje 
Starosta obce předložil návrh na bezúplatný převod pozemku p.p.č. 506/9 v k.ú. Patokryje  
od Státního pozemkového úřadu. 
Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemku p.p.č. 506/9 v k.ú. Patokryje. Vypracováním 

žádosti a komunikací se Státním pozemkovým fondem pověřuje starostu obce.  

Výsledek hlasování:  Pro 5   Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 10 bylo schváleno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Informace: 
 

- Dořešení odkanalizování obce Patokryje tlakovým systémem - starosta obce ještě zjistí bližší 
informace o možnosti odkanalizovat obec jiným způsobem 

 
- Přechodná úprava provozu od 15. 10. 2016 -  30. 1. 2017 objížďka přes Patokryje (oprava 

sjezdu Želenice-Liběšice) 
 

- Pokuta pro obec ve výši 30.000,- Kč od České inspekce životního prostředí za poškození 
skupiny dřevin, rostoucích mimo les 
 

- O vypsaném dotačním titulu na podporu obnovy místních komunikací a DČOV 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Závěr 
Na závěr starosta obce poděkoval členům zastupitelstva a všem přítomným za účast 
a poté ukončil zasedání zastupitelstva ve 20,00 hodin. 
 
 
Přílohy zápisu: 

1) Presenční listina 
 
 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne:  26. 10. 2016 
 
Zapisovatel:   Klára Šimečková 
 
 
 
 
Ověřovatelé:  Ing. Aleš Sobotka   
 
 
  Zdeněk Gremlica   
 
 
 
Starosta Karel Řehák     
 


