
 
 

          
Zápis 

z 8. zasedání Zastupitelstva obce Patokryje, 
konaného dne 14. 12. 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). Paní Klára Šimečková  
a pan Zdeněk Gremlica byli omluveni. 
 
Určení ověřovatelů a zapisovatele 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Ing. Aleše Sobotku a paní Marcelu 
Kadlecovou, zapisovatelem slečnu Michaelu Staňkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné 
protinávrhy.  
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Patokryje určuje ověřovateli zápisu pan Ing. Aleše Sobotku a paní 
Marcelu Kadlecovou, 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.  
K návrhu programu starosta doplnil následující body:   

-  Plán inventur 2016 a složení inventarizační komise 

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 rozpočet obce na rok 2017 
2. Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, kterou se stanoví část společného školského 

obvodu základní školy 
3. Rozpočtová změna č. 5 
4. Plán inventur 2016 a složení inventarizační komise 
5. Různé 

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



 
 
Návrh na rozpočet obce na rok 2017 
Starostou obce byl předložen zpracovaný návrh na rozpočet obce na rok 2017, který je 
schodkový. Žádné námitky nebyly vzneseny. 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu obce na rok 2017 v předložené podobě. 
Výsledek hlasování: Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 3 bylo schváleno 
 
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, kterou se stanoví část společného školského obvodu 
základní školy 
Starosta obce předložil zastupitelstvu návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2016, kterou se 
stanoví část společného školského obvodu základní školy. Území obce Patokryje je částí 
společného školského obvodu Základní školy, Svážná 2342, Most.  
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce vydává OZV č. 2/2016, kterou se stanoví část společného školského 
obvodu základní školy. Území obce Patokryje je částí společného školského obvodu Základní 
školy, Svážná 2342, Most.  
Výsledek hlasování: Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 
 
Rozpočtová změna č. 5 
Starosta obce předložil zastupitelstvu rozpočtovou změnu č. 5, týkající se hlavně překročení 
finančních prostředků na stavby  - projekt nového kontejnerového stání - a to navýšením  
o 38 328 tisíc Kč. 
 Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 5 s navýšením finančních prostředků  

o 38 328 tisíc Kč na stavby – konkrétně na projekt nových kontejnerových stání v obci. 

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

Plán inventur 2016 a složení inventarizační komise 

Starosta obce předložil návrh na plán inventur 2016 a dal návrh na složení inventarizační 

komise a to: předsedou navrhl Ing. Aleše Sobotku a za členy paní Kláru Šimečkovou  

a slečnu Michaelu Staňkovou. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schválilo plán inventur na rok 2016 a inventarizační komisi ve složení: 

předseda –  Ing. Aleš Sobotka 

členové -  sl. Michaela Staňková 

p. Klára Šimečková  

Výsledek hlasování: Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 6 bylo schváleno 
 

 

 
 



 
 
 
 
Informace: 
 

- Povodí Ohře se ohledně záměru vybudování splaškové kanalizace v obci vyjádřilo ve 
stejném smyslu jako ostatní dotčené orgány a to, že s jinou než tlakovou kanalizací 
v obci nedají souhlas. 

- O proběhlém dílčím přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 – bez závad 
 
 
 
 
 
Závěr 
Na závěr starosta obce poděkoval členům zastupitelstva a všem přítomným za účast 
a poté ukončil zasedání zastupitelstva v 18,30 hodin. 
 
 
Přílohy zápisu: 

1. Presenční listina 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne:  14. 12. 2016 
 
Zapisovatel:  Michaela Staňková 
 
 
 
 
Ověřovatelé:  Ing. Aleš Sobotka  dne 
 
 
  Marcela Kadlecová  dne 
 
 
 
 
Starosta: Karel Řehák   dne  
 


