
 
         Anonymizovaný zápis 

          
Zápis 

ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje, 
konaného dne 22. 11. 2016 od 1800 hodin. 

 
Zahájení zasedání zastupitelstva 
Zasedání Zastupitelstva obce Patokryje (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno  
v 1800 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). Slečna Michaela Staňková  
a paní Klára Šimečková byly omluveny. 
 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Ing. Aleše Sobotku a pana Zdeňka Gremlicu, 
zapisovatelem paní Marcelu Kadlecovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Patokryje určuje ověřovateli zápisu pan Ing. Aleše Sobotku a pana 
Zdeňka Gremlicu, zapisovatelem Marcelu Kadlecovou. 
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.  
Starosta obce navrhl, aby se bod 1 rozdělil na dvě části a to: 

-  bod 1 – prodej části p.p.č. 384/47 v k. ú. Patokryje  
-  a bod 2 – prodej zbývající části p.p. č. 157/2 v k. ú. Patokryje 

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. Prodej části p.p.č. 384/47 v k. ú. Patokryje 
2. Prodej zbývající části p.p.č. 157/2 v k.ú. Patokryje 
3. Smlouva o vytvoření společného školského obvodu spádové školy mezi Statutárním 

městem Most a obcí Patokryje 
4. Odsouhlasení podpisu smlouvy s firmou Allkon,s.r.o. Meziboří na výstavbu 

spojovacího chodníku mezi okály 
5. Různé 

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



 
 
 
 
Prodej části p.p.č. 384/47 a zbývající části p.p.č. 157/2 v k.ú. Patokryje 
Zastupitelstvo obce nejdříve projednalo prodej části p.p.č. 384/47 v k.ú. Patokryje. Jedná se  
o celou šíři pozemku před p.p.č. 384/26, přesná rozloha bude upřesněna po vypracování 
geometrického plánu. Zájemci byli manželé XY, Most. 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce schvaluje  prodej části p.p.č. 384/47 v k.ú. Patokryje  manželům XY, 
Most. Jedná se o část prodávaného pozemku před p.p.č.384/26, přesná rozloha bude 
upřesněna po vypracování geometrického plánu.  
Výsledek hlasování: Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 3 bylo schváleno 
 
Prodej zbývající části p.p.č. 157/2 v k.ú. Patokryje 
Zastupitelé projednávali prodej zbývající části p.p.č. 157/2v k.ú.Patokryje. Po dlouhé diskusi 
však nedospěli k žádnému závěru. Proto prodej tohoto pozemku bude projednán na 
některém dalším zasedání zastupitelstva. 
 
Smlouva o vytvoření společného školského obvodu spádové školy mezi Statutárním 
městem Most a obcí Patokryje 
Starosta obce předložil zastupitelstvu novou Smlouvu o vytvoření společného školského 
obvodu spádové školy – Základní školy, Most, Svážná 2342, p. o., (obvod č. 1) mezi obcí 
Patokryje a statutárním městem Most. 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy mezi statutárním městem Most a obcí 

Patokryje o vytvoření společného školského obvodu spádové školy – Základní školy, Most, 

Svážná 2342, příspěvkové organizace (obvod č.1).  Podpisem smlouvy pověřuje starostu obce.  

Výsledek hlasování: Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 
 

Odsouhlasení podpisu smlouvy s firmou Allkon,s.r.o. Meziboří na výstavbu spojovacího 
chodníku mezi okály 
Zastupitelstvo projednalo návrh Smlouvy s firmou Allkon, s.r.o., Meziboří na provedení akce 
„Spojovací chodník Okály“ a to v rozsahu daném položkovým rozpočtem. 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy s firmou Allkon, s.r.o., Meziboří na provedení akce 
„Spojovací chodník Okály“ a to v rozsahu daném položkovým rozpočtem. Podpisem smlouvy 
pověřuje starostu obce. 
Výsledek hlasování: Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 5 bylo schváleno 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Informace: 
 

- Informace o kanalizaci v obci Chorušice 
 

-  O rozsvícení vánočního stromu 
 

 
 
Závěr 
Na závěr starosta obce poděkoval členům zastupitelstva a všem přítomným za účast 
a poté ukončil zasedání zastupitelstva ve 2000 hodin. 
 
 
Přílohy zápisu: 

1. Presenční listina 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne:  22. 11  2016 
 
Zapisovatel:  Marcela Kadlecová 
 
 
 
 
Ověřovatelé:  Ing. Aleš Sobotka  dne 
 
 
  Zdeněk Gremlica  dne 
 
 
 
 
Starosta: Karel Řehák   dne  
 


