
Zastupitelstva obce Potůčkv Ze dne 15.l2.20l1

Piítomni: J.Fořtová, V.ondra, S.Šípek' K.Štěrba, R-Týř' Ing.D.Nádler, M.Šípek

Omluveni : J.Putko

Neomluveni: Mgr.L.Kuběnová

Hosté : cca 11 občanů obce

Zdtžel se.

Začátek jednáni : 17.oo hod..

Veřejné jednríní Zo Potůčky zahájila v l7.oo hod. starostka obce. Přivítala přítomné
občany a zastupitele. Konstatovala nadpoloviční většinu členů zastupitelstva a seznrimila je
s programem jedniání.

Pro: ] Štěrba K. Proti:5

Přogřam iednání :

1) schválení plogramu jednání
2) Kontrola usnesení
3) odměny neuvolněným členům Zo
4) výToční zpráva ZŠ Potůčky
5) Rozpočtové změny
6) Náwh rozpočtového proúzoria pro rok 2012
7) Návrh na úpavu nájemného _ Centrální hďa
8) Návrh na úpraw nájeÍnného p.Vu Duy Hau
9) Návrh na úpravu nájemného _ p Le Tien

l0) Návrh na úplavu nájemného _ World optic
ll) Dolace obcc-20l l-vodné a stočné
l2) Dotace obce-2o1 l -odpadové nádoby
l3) Strategický dokument obce Potůčky
l4) Zádost o pronájem neb}'toÚch prostol v č.p.59
15) Zádost o ponájem prostor v č'p'51
l6) Zádost o pronájem a následný prodej p.p.č. 1086/8
l7) Zádosl o pÍonájem čásli sI'p.č' 303/l a prodej čásrj p.p'č. ]87/l
18) Zádost o pronájem a pťodej části p.p.č. 406110
19) Zádost o plonájem části č.p.42
20) Různé
2l) Diskuse
2zl LaveÍ

zastupitel p. Karel Štěrba požádal o rozšíření programu jednrlní dle předložené Žádostí
,, oběanského sdružení pro Potůčky" t'ýkající se zastavení prodeje p.p'č.1043 Ing.J.Palasovi.

Hlasování o doplňujícím bodrr jednríní:

Doplňující bod nebude do plogramu toho1o jednání zařazen.
I Ty.i R.



Pro: 7

1) Hlasovríní o původním předloženém plogramujedniiní:

Pro: 7 Prcti: 0 Zdtže| se.. 0

Náwh na zpracovatele ápisu : Šípek stanislav

Pro: 7 Proti: 0 Zdtže| se. 0

Návrh na ověřovatele zápisu: T1h René
Šípek Miroslav

Proti: 0

Pro: 7 Proti:0

Zdtže|Še; 0

2) Kontrola usnesení :

Návlh na vyřazení z evidence usnesení :

U"n"""ní č-0ýo4/7LI]t/04/ll'š 1-l8/04/1I č.20/04/l1-28/04/lI; č.3I/04llI-
33 /04 / l )'., ě.3 5 / 04/ I l

Náwh na ponecháni v evidenci usnesení:
Usnesení č. 5/2/1M/08 7. 5.2008 / pron.poz'_autoservis /
Usnesení č. l9l03/10 3.6'2010 / kontř.sDH ...._/
Usnesení č. 04/2N,Í/l0 l7.9.2010 /bezíp|.převod z Poz.fondu/
Usnesení č.10/01/l l 7.3.2011 / věcné před.právo-p.volráb/
Usnesení č. 12104/11 29.9.2011 /smlouvaLe Tieď
Usnesení č. l3l04/11 29.9.201l / smlouva s čEZ Distribuce/
Usneseni č.l9l04/ll 29.9.201l l věcné před'právo-poz.pod'lékínou_p.Vo1ráb//
Usnesení č.29/o4/ll 29.9.20ll / smělapozemků p.Xuaď
Usnesení č. 30/04/l l 29.9.2oll / pÍonájem č.p'42-p.Huy/
Usnesení č. 34104/1 l 29.9.20l I l Íizenj ke sml.čp. 143-bistro/

Návrh usnesení :
ZO bere na vědomí kontrolu usnesení.

Zdržel se: 0

3) Starostka požádala členy zastupitelstva o odsouhlasení měsíčních odměn a příplatků
poskytovaných neuvolněným členům Zo dle nďízeni vlády č. 37/20o3 Sb'' jenŽ budou
vypláceny v roce 2012.

Návrh usnesení:
Zo schvaluje na zríkladě nďízení vlády č.3712003 sb., ve znění pozdějších předpisů výši
měsíční odměny a příplatku posk)Ťovaných neuvolněným členům zo od 1. l.2o 12 tako:
Předsedakomise měsíční odměna 836,_Kč příplatek 171,-Kč
člen zastupitelstva měsíční odměna 266,-Kč příplatek 171,-Kč

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: o

4) Ředitelka ,,Zríkladní školy a matcřské školy Potůčky", okes Karlolry Vary, Mgr.Jana
Kunstová předložila zastupitelům,, výroční zprál'u o činnosti základní školy" za školní rok
2010/201I ' Zptáva byla schválena na pedagogické radč 20. 1 0 '2 0 1 1



Náwh usnesení:
Zo schvaluje ', výToční zprávu o činnosti základní školy" v Potůčkách za školní lok
2010D01r.

zdňel sel. o

5) Stalostka sezniímila zastupitele s návřhem rozpočtových opatření č.3, kdy se jedná o
navýšení příjmů: v celkové částce 539.601,60Kč_ páragrďod č.3612 do č.6171
snížení rlýdajů : v celkové částce 59.l5l,98Kč - paÍaglaf od č.2419 do č.6399
Íozdíl: 598.753,58Kč převést do Íezewy-položka 81 l5
Rozpočtové opatřeni č.3 vjednotlivém čIenění bude přílohou tohoto zápisu.

Návlh usnesení:
Zo schvaluje rozpočtové opatření č.3 :
navýšení příjmů: v celkové člístce 539.601,60Kč_ paragrďod č. 3612 do č.6l71
sníže!í výdajů: v celkové částce 59.l51,98Kč - paragraf od' č.24Í9 do č.6399
rozdíl: 598.753,58Kč převést do fezorvy-položka 8l l5
Rozpočtové opatření č-3 vjednotlivém členění bude přílohou tohoto zápisrr.

PÍo: 7 Pťoti: 0

Pro: 7 Proti:0 Zdržel se: 0

ó) Ná\,Ťh rozpočtového provizoria plo rok 2012

Návrh usnesení :
Zo schvaluje v souladu s $l3 zákona č. 250/2000 Sb., o Íozpočto!^ých pmvidlech územních
Iozpočtů, v platném znění' gavidla lozpočtového provizolia potřebná k zajištění plynulosti
hospodďeníobce v následujicím znéní :

- Iozpočtové hospodďení obce se v období od 1. 1.2012 do schválení iozpočtu obce pro
rok 2012 bude řídit rozpočtem schviíleným plo rok 20l1

- výjimku z výšo uvedeného pravidla mohou tvořit pouze výdaje spojené s řešením
kizoťch situací ( havárie, nutné opÍavy )- v riímci zajištění chodu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Potůčky bude příspěvkovó
organizaci v období lozpočtového provizoria vyplácena záloha na pokrytí nutných
provozních výdajů ve výši 140.000'_Kč/měsíc

- v lámci zajištění chodu JPo2 bude SDH Potůčky vyplácena záloha na pokry.tí nutných
provozních výdajů ve výši 30.000,_Kč

- investiční výdaje nelze v období rozpočtového přovizolia čerpat, vyjma plnění
smluvních závazků uzavřených do 3l.12'201 l

Rozpočtové Příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového plovizolia se stávají příjmy a
výdaji rozpočtu pojeho schválení.

Pro: 7 Proti: 0 ZdrŽel se: 0

7) Návrh nájemdků plodejních stánků v centrání hale a před centriílní halou o snížení
nájenného o 70olo na ]eden ažbŤezen 2012 a 6oyó na dnbeÍ| ú plosinec 2012 z důvodu malé
poptávky a nízkých příjmů.

Návrh usnesení:
Zo schvaluje sníŽení nájemlého na leden až březen 2012 o'|oya' na duben až červen 20l2 o
60% a to nájemníkům prodejních stánků v centlální tržnici a nájemníkům pozelŤ <u, na
kterýchjsou umístěny prodejní stránky před centrální tŽnicí'



Toto sníženi platí pouze za podminek' že Ďájemné bude řádně uhťazeno v termínu stanoveném
obecním uřadem Potůčky. V případě, že nájemné nebude řádně uhŤazeno. bude účtoviíno
v plné výši, tj.100%.

Pro: 7 Proti: 0

Pro: 7

ZdrŽel se: 0

8) Návrh p.vu Duy Hau o snížení nríjemného rc p.p'č. 36812 o 50%o na celý rok 2012
z důvodu malé poptávky a špatné ekonomické krize.

Návrh usnesení:
Zo schvaluje snížení nájemného p.Vu Duy Hau na p.p.ě. 368/2 na leden až březen 2Ol2 o
50oZ' na duben až červen 2012 o 30o/^'

Toto sníŽení platí pouze za podmínek, že nájemné bude řádně ubrazeno v teÍmínu stanoveném
obecním úřadem Potůčky' v případě, že náiemné nebude řádně uhrazeno. bude účtováno
v plné Úši' Ú.100%.

9) Nálth p. Le Tien o snížení nájenného na p.p'č. 165/l o 50vo na celý tok 2012 z důvodu
špatné ekonomické situace.

NávIh usnesení:
Zo schvaluje sníŽení nájemného p.Le Tien na p.p.č. 165/l na leden až březen 2012 o 50vo, \a
duben až červen 2012 o 300/o.
Toto snížení platí pouze za podmínek, Že nájernné bude řlídně uhrazeno v terminu stanoveném
obecním úiadem Potůčky. v případě, že nájemné nebude řádně uhrazeno, bude účtoviíno
v plné výši, tj.100%'

Pro: 7

Proti:0

Proti: 0

Zdrželse: 0

Zdrželse: 0

Z'drželse:0

10) Návrh firmy woRLD OPTIC s.I.o. o sníŽení niíjemného za pronájem prostor v č'p.5 o
60yo na leden až čeven 20l2 z důvodu nízké návštět'nosti a stále s; sniz"jiciů uet.

Návrh usnesení:
Zo schvaluje snížení Íájemného firmě woRLD oPTIc s'r.o. v č.p.5 na leden až červen 20l2
o 60010 s tím, že sleva bude počíÍ'ína z měsíčního nájemného stanoveného měsíční smlouvou.
Toto snížení platí pouze za podmínek, že nájemné bude řádně uhrazeno v temínu stanoveném
obecním úřadem Potůčky. v případě, že nájemné nebude řádně uhlazeno, bude účtoviíÍro
v plné výši' tj' l00%.

Pro: 7 Proti: 0

11) Pro v}učtování vodného a stoěného za rok 2011 je ntltné upřesnit podmínky plo
stanovení příjemců případné dotace neboť sm]ouva je sepisována s majiteli nemovito;tí.
Náwh na slelu byl podrín ve výši 50%.

Návrh usnesení:
Zo schvaluje poskýnutí dotace ve výši 50% plo vyúčtováni vodného a stočného pro
vlastníky objektů k bydlení na území obce Potůčky ( dríle jen 

'' dotčené nemovitosli ,), tvale
uŽívaných k bydlení,jsouJi sp]něny současně i následující podmínky:
a) vlastníkem ,,dotčené nemovitosti" je občan obce Potůčky (trvale hlášen na území obce
Potůčky)



b) 
',dotčená 

nemovitosť'je občanem dle pism'a) užívána trvale k bydlení
c) ,,dotčená nemovitost" není pronajímiina třetí osobě a neslouží, a to ani z části, podnikání
d) vlastník 

',dotčené 
nemovitosti" má s dodavatelem sluŽby (vodné a stočné) uzavienou

smlouw o dodávce této služby a plní své závazky z této smlouvy

V případě existence vlastnicM více objektu na území obce Polůčky k témuž občanovi obce
Potůčky se dotace vztahuje pouze na jeden jeho objekt bydlení, ktelý tento občan fakticky
DžíváL'

Je_li vlastnikem objektů bydlení obec či strítní podnik, dotace náleží nájemci objektu bydlení
či jeho části, užíváJi tento předmět Ííjmu pouze k tÍvalému bydlení, máJi s dodavatelem
slr-ržby uzavienou smlou!'u o dodávce těchto služeb aje-li občanem obce Potůčky_

Pto: 'l

Pro: 7 Proti:0

Proti:0 Zdržel se:- o

12) Pro vyúčtovríní odpadových nÍldob za Íok 2o1l je při možnosti dotace obce nutné výši
odsouhlasit. Cena bez dotace činí 60,-Kč za l ks popelnice. Návrh na slevu byl podrin ve výši
s0%.

Návrh usnesení:
Zo schvaluje poskynuti dotace ve výši 50% pro vyúčtování odpadových nádob za rok 20l l
pro kategorii:
A : ob1vatelé místní' tNale hlášení k pobytu na území obce Potůčky' bydlící v objelr1ech
k byďení ( rodinné domy, b}tové domy )
Na ostatní kategorie:
B: ob).vatelé místní, trvale hlášení k pobýu na území obce Potučky, podnikající v RD
C: podnikatelé
D: rekeační objekty
se poskýnutí dotace nevztahuje.

13) strategický dokument obce Potůčky skládající se ze ziíkladních informaci o obci,
definování rozvojolých směrů a nastínění hlavních cílů rozvoje v souladu se zásadami
udržitelného rozvoje ; příblaniční spolupráce, iďrastÍuktura v obci, rozvoj tuÍistiky a
cestovního ruchu atd. byl !]pracovrín pro možnost ádostí o dotace'

Ná'v'rh usnesení:
Zo schvaluje ,'stralegický dokument" obce Potůčky pro období 2011-2014, V1pracovaný
dokument bude příIohou tohoto zápisu.

Pro: 7 Proti: 0

Zdťželse. 0

Zdtželse: 0

14) Žádos pana Martina zábtany o pronájem nebyových prostor v dnůém nadzemním
podlaží č.p'59 na zřízení skladov17ch prostor pro drobné příruční nářadí. Nabídka měsíčního
pronájmu 8.000,-Kč měsíčně. Plostory jsou od roku 2007 ne\''}uŽívané.

Návrh usnesení:
Zo schvaluje pronájem nebýových prostor v druhém nadzemním podlaží p. Martinu
Zábra\oýi' Potůčky, na sklad příručního fuiřadí za částku 8.000,-Kč měsíčně na dobu 5 let.
sifuační nákes plochy byl součástí q.věšeného zriměru' Podmínka uzavření smlour'y je



předloŽení statického posudku těchto ploch k plánovanému záměÍu' Pověřuje staÍostku
podpisem smlouvy.

Pro: 6

Pro: 6 Proti:0

PÍoti:0 zdrŽel se] 1 Štěrba K.

15) Žádost pana Jaroslava ondrejčíka na pronájem prostor v č'p.5l lpřize.íni/ zA iučelem
zřízení kadeřnictví. cenová nabídka ve výši l2'000,-Kč měsíčně, v zimním období 10.000,_
Kč měsíčně. Prostolyjsou cca od roku 2004 nevyuŽívané'

NávIh usnesení:
Zo schvaluje pronájem prostor v č.p'5Í lpÍizemil na st.p.č. 21311 panu Jarcslavu
ondrejčíkovi, Sokolov, na zřízení kadeřnictví. výše měsíčního nájemného leden až březen
činí 10.000,-Kč, duben až prosinec 12.000,-Kč v běžném loce. Doba pronájmu 10 let.
Kompenzace nákladů vynaloŽených na stavební úpravy ve výši 50% z měsíčního nájemného
až po odsouhlaseď oU Potůčky na základě předloženého soupisu plací. Pověřuje starostku
podpisern smlouly.

1ó) Žádost parra tarra Mikulce o 1liitlělcni pozcrr <crvé parcely Ů. I0Eó/8 o výměře l.5ólm2
ke stavbě rodinného domu. Záměr dle $ 39 zríkona č. l28l2000sb', o pronájmu a niísledném
odprodeji nemovitého majetku byl zveřejněn na úřední desce.

Návrh usnesení:
Zo schvaluje rrzavření smlouvy o nájmu pozemku a o uzaviení budoucí kupní smlouvy na
p.p.č. l086i8 o výměře 1.56lm2 panu Janu Mikulcovi' Potučky za podmínek: zahájení
l^ýstavby rodinného domu do 2 let od podpisu smlouvy, nájemné l'-Kč/m2lrok. odprodej po
zapsání do katastu nemovitostí za 37 '20 Kč/m2 vč.inženýrských sítí Pověřuje starostku
podpisem smlouvy.

Zdržel se: l Štěrba K'

Zdňelse: 0Pro: 7 Proti:0

17) Žádost pana Jozefa Jukla o pronájem pozemku č. 303/l-bývalé kotelny na uskladnění
palivového ďeva a o koupi části pozemku č' 387/l z důvodu potřeby zpevněné odstavné
plochy pro techniku dle přílohy v ádosti.

Mistostarosta k uvedenému bodu uvedl, že pana Jukla pozval na schůzku ýkajicí se uvedené
problematiky, kam se pan Jukl dostavil i s manželkou. Jedná se stížnosti občanů na volné
pobíhání koní v prcstolrr u pane]ových domů, kdy pan Jukl přislíbil vtéto věci zjedDlíní
nápravy. Dále bylo řešeno skladování dříví na objektu uhelny, která je v majetku obce. Bylo
dohodnuto, že si toto dříví pan Jukl přestěhuje do3o.O6.2ol2 na svůj pozemek, kde hodlá
postavit ďevník. Dále bylo řešeno parkoviíní lesní techniky- taktorů na komunikaci
v majetku obce. Zde pan Jukl nesouhlasil s navrženým řešením pronájmem pozemku o
potÍebné rozIoze za cenu 200,-Kč za m2 a rok.
Na záldadě tohoto jednání podal pan Jukl žiidost o odkoupení pozemku a pronájem pozemku
na skladovríní palivového dříví.

V diskuzi bylo místostalostou poukLáno na to, že uvedená lokalita je územním plánem
určena k byďení a v minulosti zde byly dríny výpovědi nájemníkum zahnidek, které zde byly.
V současnosti jsou zde Úběhy pro koně, i když zde měly stát objekty pro bydlení.. Žadatel
vlastní pozemky, kde může parkováni techniky zajistit.



s.Šípek k věci uvedl, že celodenní a občas i noční provoz traktoŤů narušuje klid v lokalitě.

Pan Jukl k věci uvedl, že u panelových domů stojí také firemní vozidla, kter]foni jezdí
nájemníci do zaměstniíní a tyto nikdo neřeší. Možné parkovríní techniky v lokalitě Evžen
vyloučil s tím, že mu zde byl v rninulosti odcizen tÍaktor.
M.Sípek uvedl, že je proti odprodeji z důvodu, že se jedná o místní komunikaci ke kotelně.

Návrh na usnesení:
Zo neschvaluje Žádost o plonájem části st.p'č. 303/l /zastavěná plochď panu Jozefu Juklovi.
Doba na vÉešení náprary vzriklóho sta}r.r k vyklizení palivového ďeva z pozemků obce do
30. 6.2012.
Zo neschvaluje žádost o odpÍodej části p.p'ě.387/l /ostatní komunikace/ panu Jozefu Juklovi
z důvodu, že uvedená lokalitaje řešena k bydlení, parkovriní lesní techniky narušuje klidovou
zónu. Zadatel disponuje dostatečným mnoŽstvím vlastních pozeÍnků, ktelé může v}'užít.

Pro: 5 Zdržel se: l Týř R.

18) Žádost pana Josefa Fořta a Jiřího Dibelky _ Autoservis, o prodej části p'p'č. 406/10 o
ťměře cca l88m2 a pronájem části p.p.č. 406/10 o výměře cca 302m2 za l,'Kč/m2/rok.
Pozemky by byly využity na vjezd a odstaveni vozidel do autoservisu.

starostka rla Žádost zastupitele K. Šterty seznámila pfítomné shistorií : Kdy byla
zastupitelstvem nejdříve schválena směna pozemků mezi obcí a žadateli a tím bylo umožněno
provést výstavbu nové budor,y autosewisu. Dále byla zastupitelstvem schválena možnost
výstavby na hranici pozemků . Také ochrarrný požámí prostor okolo budov byl řešen ua úkor
pozeÍnků ve vlastnictví obce. Parkování bylo řešeno v souvislosti s projektovou dokumentací
a stavebním úřadem v Peminlu' kteď požadoval v případě, kdy je stavěno na hranici
pozemku vfešeni tří parkovacích stáni pro ziíkazníky. Tato měla bÍ umístěna na pozemku
obce vedle autoservisu a měla být uzavřena smlouva o pronájmu pozemku. Ve věci
přístupové komunikace byla odsouhlasena úprava povrchu, kdy žadatelé byli upozoměni, že
komunikace bude sloužit pouze jako přístupová cesta k prcvozovně bez parkovriní vozidel.
Místostarosta doplnil, že s provozovateli autos€rvisu proběhla schůzk4 kdy předpokládal
náez komprornisního řešení k čemuž nedošlo. Dále uvedl, Že nehodlá účtovat
plovozovatelům autoservisu nájemné za přistupovou komunikaci' pouze za parkovací místa-
Schválené podmínky byly plojednríny zastupitelstvem obce v loce 2008, kdy byly předloženy

!1a 1iwhr Zastupitelkou paní L. Štrauchovou a zastupitelem R. Jeníčkem pronájim za cenu
50 000,_Kč ročně . DÍuhý návrh, který byl schválen zastupitelstvem, byl za cenu 200,-Kč za
1m2 a rok.
Zastupitel s. Šípek vznesl dotaz na J. Fořta' jakje možné, že byla provozovna zkolaudoviina
bez parkovacích ploch a bez uzavřené nájemní smlouvy.
Mistostarosta poukiial na parkovriní odstavených vozidel v těsné blízkosti Kozího potoka,
kdy z odstavených vozidel může unikající olej a palivo znečistit vodní tok a to za situace, kdy
plovozovatel autoservisuje předsedou občanského sdružení zabývajíci se ochranou přírody a
ekologií..
Starostka k věci uvedla, že žadaÍelé pou'kazují na likvidační podmíŇy, kdy dle jejího nrízoru
pronájem paIcely 72m2 za cenu 39,50Kč denně, což činí cca l6,70Kč za m2lměsíc rozhodně
Iikvidační není.
Někteří Podnikatelé mají v nájmu pozemky za cenu 301,-Kč za mz a měsíc a to již po
poskytnuté sll-vě.

Proti: 1 Štěrba K.



Návrh usnesení:
Zo neschvaluje Ziměr odp.odeje části p.p.č'406/10 o výměře cca 188m2 a pronájmu části
p.p.č.406/10 o v'ýměře cca 302m2 panu Josefu Fořtovi a Jiřímu Dibelkovi ni vjezd a
odstavení vozidel do autoservisu z důvodu blizkosti vodního toku. ochranv Životního
prostředí a zajišléní přistupové komunikace na sousední p'p.č.4l8/2 vmsjetku obce'
Potvrzuje platnost usnesení č' 5/2lIM/08 z'1. 5.2oo8 / proMjem 72rn2 přímo u budovy
autoservisu na tři parkovací místa dle PD/ a dopisu z25. 4.2008 o zékazu parkovríní a
odstavoviíní vozidel na p p.p.ť,.406/9;406n'o:'1394.4l8/Z4o6/6 nyní vše p.p.č.406/10.
Pověřuje plávního zástupc€ obce k postupu k odstranění stívajícího stavu_neoprávÍěného
použivání pozemků.

Pro: 5 Proti: 0 ZdťŽel se: 2 ŠtěŤbaK'
Tii R.

19) Za hardrockovou hudební skupinu ,'Madness.. žádá pan Yáclav Kessler o pronájem
jedné místnosti v ě'p.42 ke zkouškámjenž by byly 3x do měsíce'

Návrh usnesení:
Zo schvaluje zapůjčení místnosti v č.p.42 hardrockové hudební skupině Madness zastoupené
p.. Václavem Kesslerem do 30.6.2012 za úbradu odebrané el.energie. Pověřuje starostku
podpisem smlouvy.

PÍo: 6 Proti: l ŠtěŤba K. Zdržel se: 0

20) Různé

20ll ŽádostpaiaMiroslava Jílka o přidělení obecního byu.

Nál'rh usnesení:
Zo schvaluje zařazeni žÁdosti pana Miroslava Jílka do seznamu žadatelů o obecní bvt bez
specifikace.

Pro: 6 Pťotj: l ondra v. Zdrželse: 0

20/2 Na zíkladě odsouhlaseného zríměru o odprodeji nadbýečného maietku ze dne 7.
3'20l l usnesení č' 20/01/lI týka1ící se nrik]adniho automobiILl PRÁGA v]š RZ tK3 385l _

rok vfoby 1975. Byla podaná nabídka na odkup panem Karlem Šmídem za cenu 40'000.-Kč.
Znalecký posudek vyplacovaný p.václav€m Kučerouje na částku 49.oo0.-Kč'

NávÍh usnesení:
Zo schvďuje odprodej niikladního automobilu PRACA v3s RZ 1K3 ]85t, Iok výroby 1975
za.nabídnutou cenu 40'000'_Kč pa.rru Karlu Šmídovi. Povéřuje starostku podpisem kupní
smlou!y.

Pro: 7 Proti: 0 Zdtžel se: 0

20/3 Na základě odsollhlaseného záměnr o oclproc1eji nadb}tečného majetku ze dne 7.
3.2011 usnesení č.20/01/lI týka:jíci se aíkladního speciáu MULTICAR RZ 1K2 4873' rok
výŤoby 1975. Byla podarrá nabídka na odkup panem Dušanem Mihokem' Chodov' za cenu
25.000,-Kč' znalecký posudek vypÍacovaný p' václavem Kučelouje na částku ]ó'000'-Kč.



Návrh usnesení;
Zo schvaluje odprodej nákladního speciálu MULTICAR RZ IK2 4873, rok wýroby 1975 za
nabídnutou cenu 25.000,_Kč panu Dušanu Mihokovi, Chodov. Pověřuje starostku podpisem
kupní smlouvy.

Pro: 7 Proti:0 zdtželse;0

2014 Na ákladě usnesení č. 34lo4l11 z2g.9.2o1l bylo právním zástupcem obce vyvoliíno
jednání s majiteli budo.vy č.p.143 na st.p.č. 363 ,6ufet/ p'Pálošem a p. Pěkným, kdy bylo
zjištěno, že nájemní smlouva z roku 1994 na pronájem 40m2 za 4o,-Kč ročně je
pravděpodobně neplatná a jiná nebyla uzavřena. Další jednání je za účasti všech zúčastněných
stran svoláno na l9.12.20l l. Při shromažďovriní podkladů k tomutojednriní bylo Zjištěno, že i
něL1eIé ostatní odprodeje nebyly provedeny v souladu se ziikonem o obcích.

Místostalosta uveď, Že nedohledal v zápisech a usneseních zastupitelstva obce na příklad
odsouhlasení odprodeje pozemkové parcely č'395/3'1 a části 395122, na ktelé od Ioku 1i94 do
současnosti stojí tržiště s přibližně 23 prodejními stánky. Byla dohledrína pouze nájemní
smlouva o prorr.ájmu panu L' Volrábovi s výší nájemného 1,-Kč za m2 a rok, krly v roce
1998 byla odprodána za cellr 3'1,20,-Kč za m2 manželům Ladislavu a Natďe Vollábovým a
panu Václavu Pěknýmu. Přes stotisícové loční příjmy měla obec z pronájmu těchto pozemků
4l1,-Kč ročně

Dále nebyl dohledrln souhlas zastupitelstva s odprodejem pozemku pod budovou č.p.141 na
st.p.p.352' tterý byl odprodrin paní B. Berkyové V podkladech byl dohlerJrín dopis
z katasfuálního uřadu, ve kterém byl pan starosta Fořt vyzván k předložení dokladu' že
odprodej byl řádně projednín a odsoúlasen zasfupitelstvem obce. Ve své odpovědi parr
ýarosta Fořt uváděl, že odprodej byl projedniin na pracovÍúm j€dnríní zastupitelstva obce áne
25.10.1993. V ápise z jednríní a přijatých usneseních zastupitelstva obce z uvedeného dne
žádné usnesení týkající se odprcdeje tohoto pozemku není evidoviino. Přijaté usnesení č.l
z tohoto jednlíni ze dne 25.|0.1993 je až do odvolání zastavit prodei požemků v katastru
obce. Ani v dalších zápisech nebylo projednriní odprodeje tohoto pózemkudohledríno.

Dále odprodej stavební pozemkové parcely č. 360 pod budovou bývalého autoservisu
č.p.15l. v usnesení zastupitelstva se hovoří pouze o odprcdeji budovy č'p.lsl. Také
pozemkolá- parcela v době projednávriní žád,ostí 2'7.o5'1998 měla 313m2 i kopírovala
půdorys budovy- . V době podpisu notrířského zápisu jiŽ tato palcela č.360 měla 540;2, kdy
k původni parcele byly přičleněny části sousedních pozemko!"ých parcel.

Pl: 1pi:ů by-la tato pÍacovní jedniíni zasfupitelswa organizováni bez přítomnosti veřejnosti.
Také nelze dohledat, že Ziměry odprodeje a pronájmu byly řádně ve stanovené lhůtě
zveřejněny na úřední desce'

Pan J' Fořt uvcdl, že na ocenění nemovitosti byly r,7hotoveny znalecké posudky.

Zastupitel D. NádleÍ vznesl dotaz na pana J. Fořta, proč byly takto lukativní pozeÍnky
prcnajímány za 1,-Kč Íočně.

PaÍI Fořt uvedl, že si již nepamatuje



NávIh usnesení:
Zo schvaluje pověření právního zástupce
lypracováním prá\'ního stanoviska, případně
nemovitostí zpět do majetku obce'

obce přezkoumiíním odprodejů nemovitosti,
uějněnim právních úkonů vedoucích k převodu

Pro: 'I Proti:0 Zdržel se: 0

Informace:

,,Smlouva o budouci smlouvě o ďízeni věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby,, č.
Po 570/2ol]'' mezi Povodím ohie,s.p. a obcí Potůčky ze dne 8.ll.2011 v souvislosti
s realizací akce ,, Potůčky,dostavba kanalizační a vodovodní sítě do lokality stníň*-část
kanalizační a vodovodní řad_ Lokalita k lyŽďskému areálu.

Na základě získané dotace z KÚKK odborrr regionálního Íozyoje z ', Programu obnovy
venkovď' ve výši 200.000.-Kč bylo dne 7.l1.20ll vyhodnoceno pop!ávkové řízení na
dodavate]e akce"Ms Potůčky-zateplení půdy". Jako nejvýhodnější byla nabídka firmy bss
Báňská stavebni společnost s'r.o., Sokolov za celkovou cenu 423.837,-Kč Vč'DPH' Záruční
lhůta ó0 měsíců. Nabídky byly hodnoceny podlejediného kitéria-cena.

SDH Potůčky požádal o finanční podporu k zakoupení nové vyproštbvací tecbniky, neboť
původní již nesplňuje revizní normr'. čá.tku čini cca 600.000.-Kč' Je vyvolané jerlnání
s ředitelem odboru integlovaného záchmnného systému Kaťlovalského kaje, požádáni byli
členové svazku obcí Bystřice o případný příspěvek zjejich lozpočtů a zjištění možnosti
čerylíní z dotačního tifulu'

2l) Diskuse

l,pí.Gewitscherová Monika_ dotaz na chodník směrem k č'p'59 Fara. Je zase neuplavený a
ne-schůdný protože na něj prodejci hmou sníh.
p.sípek stanislav .,Ysvětlil situaci ohledně pozemku pod chodníkem, kte.ý je v majetku
p'Xuana ( Standa) . Chodník nechala zhotovit na cizím pozemku obec, kdy není zkolau<lovrin.
obec chodník protahuje a vždy následně je na něj z přilelrlého soukomého parkoviště hmut
prodejci sníh. obec odmítá vyvlžet donekonečna sníh ze soukromého pozemtu . v sobotu
bude včc řešena s majitelem co provozuje parkoviště a přilehlého chodníku, tak aby byl
chodník v dalším období schůdný'

2p.voháb Ladislav- dotaz coje to stmtegický plán obce. Vysvětlila stalostka obce p.Fořtová .

Diíle nawhl rekonstrukci stezky od kostela k hotelLr Dreckschřinke. Stezka vede od kostela ve
svahu nad benzinl<ou RMV až k Drecksch:inku. Diskuse probíhala mezi p.Volrábem a
p'ondrou ' kdy místostarosta uvedl, že je připraveno několik nál'rhů na tu stické stezky
v okolí obce a jeden z nich se t]Íká i propojení lokality od kostela k hotelu Drecksch,inke a
dále k napojení na cyklotrasu za obcí Potůčky.
3,p.Volráb Ladislav- dotaz co bude dál s hotelem DreckschŽinke. obec by měla provést
sanaci objektu a připnvit pozemky pro dalšího potenciáIního investora ( odbagrovát stráň
směrem do obce ).
Místostalosta k tomuto uvedl' že v minulosti byl zastupitelsfuem schválen projekt Česko-
Německého domu' kdy za v}'užití dotačÍích fondů EU měl být hotel lekonstruován. Bohužel
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z těchto fondů byly již prostředky vyčerpány, není lTloučeno, že se vhodné fondy opět
objeví.
4.p.Volráb Ladislav _ dotaz na zastupitelstvo jestli byla chyba , že neprodala obec objekt
p.Plachému.
s.pí.Fořtová Dagmal-dotaz na palcelu čpp.l043 v majetku obce Potůčky, kterou má dle
smlouvy v nájmu p. Palas. Jaký má obec zíměI s touto paťcelou? Jedná se o pozemek 3 600
m2 na striiních na které staví p.Palas chatu . smlouva byla podepsána v roce 2005 a jak je
možné , že byla prodlouŽena , když p.Palas nesplnil povinnosti vyplývající ze smlouvy.
Nezaplatil poplatek za pronájem pozemku a Že stejného důvodu byla smlouva ukončena
s p.Kvíčerou VladimíIem na stavbu rodinného domu, o kterou musel zlo!'rr zažádat a uzavřit'
Jak je možné že p.Palas tuto palcelu plodává na intemefu, když je majetkem obce Potůčky.
Nejedná se o spekulatimí činnost?
p.sípek stanislav odpověděl , že zastupitelstvo o této věci nemá Žádné infomace a musí se
s nimi nejdříve seznlímit .

střostka obce p.Foitová namítl4 že se může jednat o plůzkum tÍhu. Stejně p.Volráb Ladislav
nabízí objekt nové lékímy k pronájmu a přodeji na intemetu, kdy taktéž pozemek je stále
v majetku obce.
5'pí.Strauchová Lenka_ dotaz kdo nechal zaýézt cest|:! na stiíně ryfrézovaným asfaltem?
odpověděl p.ondÉ místostalosta obce , že odpovědnost bere na sebe. Technickou službu
poslal lyspravit cestu on, kdy se na oplavu měl v}'rržít fiézovaný asfďt. Až při kontrole
provedení zj istil. Že v asfaltové dnije i lexlilie'
6.pi Štrauchová Lenka jak pracuje finanční komise ? odpověděl p'Šípek Miroslav , že
komise má v roce 2011 tři kontřoly'Dale se pi' Štrauchová zepta]a kolik stojí právní
zastoupení obec a jestli je možné udělat kontolu od roku l990.
ó,pí.Gewitscherová Monika- proč je na reklamním panelu k bazénu otevírací doba na prvním
řádku v němčině. Pan on&a odpověděl, že toto nedopatření má na svědomí dodavatel, panel
byl 2x reklamoviin a obec s ním jiŽ spolupracovat nebude.

Usnesení

č'01/05i1l
Zo schvaluje program jednání

č.o2/05/l1
Zo bere na vědomí:
Návrh na wřazení z evidence usnesení :

Usnesení č.0l/04/1 1- t tto+tll.' t wtoutl-l\/o4lli.1 č.20/O4lll-28l04lir|; č.3ll04l1l-
33/04/Il; č.35/04/l1
Náqb-lg-pa!š!bé.!1rsy!ds!s!!!!!
Usnesení č. 5/2/Il\4]08 7 ' 5 '2008 / plon'poz.-autoservis /
Usnesení č. l9l03/10 3.6'2010 / kontr.SDH .'.../
Usnesení ě. 04/2Mll 0 17.9'2010 / bezípl.převod z Poz'fondl'
Usnesení č.10/01/11 'l.3.20II / ýěcné předprávo-p.volráb/
Usnesení č. 12104/11 29.9_20ll / smlouva Le Tieď
Usnesení č. 13/04/ll 29.9.2011 / smlouva s ČEZ Dist buce/
Usnesoní č.l9104/11 29.9.201l / věcné před.právo_poz'pod.lékárnou-p'Volráb//
Usnesení č.29104/11 29.9.2011 / směna pozemků p.Xuan/
Usnesení č. 30/04/l l 29'9.207l / pronájem č'p.42-p'Hnyl
Usnesení č. 34104/1 l 29.9.2071. lřízeníke sml.čp.143-bisfuo/

lt



č.03/05n 1
Zo schvaluje na základě nařízení vlády ě.37l20o3 sb., ve znění pozdějších předpisů Úši
měsíční odměny a příplatku posk}tovaných neuvolněným členům Zo od l. 1.2012 takto:
Předseda komise měsíční odměna 836,-Kč připlatek l71,-Kč
Člen Žastupitelstva měsíční odměna 266,_Kč příplatek 171,_Kč

č.o4/05/Il
Zo schvaluje ,, výroční zplávu o činnosti základní školy" v Potučkách za školní Íok
2010/2011.

č.05/05lll
Zo schvaluje lozpoětové opatření č.3 :
navýšení příjmů : v celkové částce 539'60l,60Kč- paragrďodč.3612do č-61'1I
snížení výdajů : v celkové čiástce 59.151,98Kč - paragrafod ě.2419 do č.6399
rozdíl: 598.753,58Kč převést do řezervy-položka 8l l5
Rozpočtové opatření č'3 v jednotlivém členění bude přílohou tohoto zápisu.

ě.06/05/l1
Zo schvaluje v souladu s $l3 zákoÍa č.25012000 sb., o lozpočtových pÍavidlech územních
rozpočfu, v platném znění, plavidla lozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti
hospodďeni obce v následujícim znění :

- Iozpočtové hospodďení obce se v období od 1' 1.2012 do schválení rozpočfu obce plo
rok 20l2 bude řídit rczpočtem schváleným pro rok 201l

- lyjimku zvýše uvedeného pravidla mohou tvořit pouze Údaje spojené s řešením
kizových situací ( havárie, nutré opavy )- v rlímci zajištění chodu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Potůcky bude příspěvkové
organizaci v období rozpočtového provizoria vyplácena záloha na pokr}'tí nutných
provozních výdajů ve výši l40.000,-Kě/měsíc

- v rámci zajištění chodu JPo2 bude SDH Potučky \,yplácena záloha na pokr}tí nutných
provozních ýdajů ve výši 30.000'-Kč

- investiční výdaje nelze v období lozpočtového provizoria čelpat' vyjma plnění
smluvních závazků uzavřených do 3I 'I2.20I1

Rozpočtové přÍmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového přovizoria se stávají přijmy a
výdaji rozpočtu po jeho schválení.

č.0'1/05/|l
Zo schvaluje sníŽení nájemného na leden až bÍezefi 2012 o't\yo, na duben až červen 2012 o
60% a to nájemníkům prodejních stiinků v centřální tržnici a nájemníkům pozemků, na
kteďchjsou umístěny prodejní stánty před centrální tÉnicí'
Toto snížení platí pouze za podmínek, Že nájemné bude řádně uhrazeno v termínu stanoveném
obecnim uřadem Potučky. V případě, že nájemné nebude řádně uhÍazeno' bude účtoviíno
v plné ýši' tj.l00%.

č.08/05/] l
Zo schvaluje snížení nájemného p.vu Duy Hau La p.p.č' 368/2' na leden až biezel 2012 o
50olo, na duben aŽ červen 2012 o 3o/o.
Toto snížení platí pouze za podmínek, Že nájemné bude řádně uhrazeno v temínu stanoveném
obecním úřadem Potůčky. v případě, že níjenrné nebude řádně ubrazeno, bude účtováno
v plné ťši' tj.l00%.
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č'.D9/05/11
Zo schvaluje soíž'ení nájemného p.Le Tien na p.p'č. 165/l na leden až březen 2072 o 5oyo, Ía
duben až ěetyen 2oI2 o 3op/o.

Toto snížení platí pouze za podmínek, že Í'lájemné bude řádně ubrazeno v teÍmínu staooveném
obecním úřadem Potůčky. V případě, Že nájemné nebude řádně uhrazeno, bude účtováno
v plné výši, tj.l00%.

č.l0/05/11
zo schvaluje sníŽení nájemného fumě WoRLD oPTIC s.r.o. v č'p.5 na leden až čeÍven 2o12
o 6070 s tím, že sleva bude počítána z měsíčního íjenrného stanoveného měsíční smlouvou.
Toto snížení platí pouze za podmínek, že nájemné bude řádně ubrazeno v t€mínu stanoveném
obecním uřadem Potučky. v případě' že nájemné nebude řádně ubrazeno, bude účtováÍlo
v plné výši, tj.l00%.

č.'|l/05/ll
Zo schvaluje poskÍnutí dotace ve výši 50% plo vÉčtování vodného a stočného plo
vlastníky objgktů k bydlení na území obce Potůčky ( dáe jen 

', dotčené nemovitosti..)' trvale
užívaných k bydlení, jsouli splněny současně i nrásledující podmínky:
a) vlastníkem ,,dotčené nemovitosti" je občan obce Potůčky (trvale hlášen na území obce
Potůčky)
b) ,,dotčená nemovitosť'je občanem dle písm'a) užívrína trvale k bydlení
c) 

',dotčená 
nemovitosť' není pronajímrína třetí osobě a neslouží' a to ani z části, podnikání

d) vlastník ,,dotčené nemovitosti" má s dodavatelem služby (vodné a stočné) uzavřenou
smlouvu o dodávce této služby a plni své závazky z této smlouly

v případě existence vlastnictví více objektů na území obce Potůčky k témuž občanovi obce
Potůčky se dotace vztahuje pouze na jeden jeho objekt bydlení, kte|ý tento občan fakticky
tlžívá.

JeJi vlastnikem objektů bydlení obec či státní podnik, dotace náleží nájemci objektu bydlení
či jeho části, uŽívá-li tento předmět nájmu pouze k trvalému bydlení, máJi s dodavatelem
služby uzavřenou smlouvu o dodávce těchto služeb aje-li občanem obce Potůčky.

č.I2/o5/|I
Zo schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50% plo vyúčtovlíní odpadových nádob za rok 2011
přo kalegorii:
A : obyvatelé místní, třvale hlášení k pob}tu na územíobce Potůčky, bydlící v objektech
k byďení ( rodinné domy, bytové domy )
Na ostatní kategolie:
B: ob}.vatelé místní, tÍvale hlášení k pob)tu na r'izomí
c: podnikatelé
D: rekeační objekty
se posk}'tnutí dotace nevztahuje'

obce Potůčky, podnikající v RD

č.l]/05/I l
Zo schvaluje ,,strategický dokument" obce Potůčky pro období 2oll-2o.l4. Vypracovaný
dokument bude přílohou tohoto zápisu.

č.I4/05/lI
Zo schvaluje pronájem neb1tových plostor v druhém nadzenrním podlaží p. Maťinu
Zábranovi, Potůčky, na sklad příručního nrířadí za částku 8.000,_Kč měsičně na dobu 5 let.
Situační Íákres plochy byl součásti vyvěšeného záměru' Podmínka uzavření smlour,y je
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předložení statického posudku těchto ploch k plrínovanému záměIu' Pověřuje stařostku
podpisem smloulry.

č.I5/05/l1
Zo schvaluje pronájem pIostol ý č'p.sl /pÍízefiil na st.p.č. 2l3ll panu Jaroslavu
ondrejčikovi, Sokolov, na zřízení kadeřnictví. výše měsíčního nájemného leden až březen
činí 10.000,-Kč' duben až prosinec 12.000,-Kč v běžném roce' Doba pronájmu 10 let'
Kompenzace niikladů vynaložených na stavební úpla.lT ve Úši 50olo z měsíčniho nájemného
až po odsoúlasení oU Potůčky na základě předloženého soupisu prací. Pověřuje starostku
podpisem smloury.

č.\6/05/l1
Zo schvaluje uzavření smloulT o nájmu pozemku a o uzavření budoucí kupní smlouvy na
p.p.č. 1086/8 o výměře l.56lm2 panu Janu Mikulcovi, Potučky za podmínek: zalrájení
\"ýstavby rodinného domu do 2 let od podpisu smlouly, nájemné l,-Kčlm2lrok' odprodej po
zapýiní do katastru nemovitostí za 37 

'20 
Kčlm2 vč.inŽenýrských sítí Pověřuje stalostku

podpisem smlouly.

č'l7lo5lII
Zo neschvaluje žádost o plonájem části st.p.č. 303/l /zastavěná plochď panu Jozefu Juklovi.
Doba na lyřešení nápraly vzniklého stavu k tYklizení palivového ďeva z pozemků obce do
30.6.2012.

č'l8/05/l ]
Zo neschvaluje žádost o odplodej části p'p.č'387/1 /ostatní komunikace/ panu Jozefu Juklovi
z důvodu, že uvedenií lokalitaje řešena k bydlení, parkování lesní tecbniky narušuje klidovou
zónu. Zadate\ disponuje dostatečn]ým ÍrrnoŽstvím vlastních pozemků, kteÉ může !yužít'

č.'l9/05/]'l
Zo neschvďuje záměr odprodeje části p.p.č.406/l0 o v]Íměře cca 188n2 a pronájmu části
p.p.č.406/l0 o v,ýměře cca 3o2m2 panu Josefu Fořtovi a Jiřímu Dibelkovi na vjezd a
odstav€ní vozidel do autoservisu z důvodu blízkosti vodního toku, ochrany životního
prosaedí a zajištění přístupové komunikace na sous€dní p.p.č. 4'|8/2 v majetku obce.
Potvrzuje platnost usneseni č' 5/2lIMl08 z'l' 5.2008 / pronájem 72m2 přímo u budovy
autoservisu na tři parkovací místa dle PD/ a dopisu z25. 4.2008 o zákaz! patkovríní a
odstavování vozidel na p p.p.č.406/9;406/lo;1394;418/2;406l6 nyní vše p'p.č.406/10'
Pověřuje právního ziístupce obce k postupu k odstřanění stávajícího stalu-neoprávněného
používáuí pozemků.

č.20/05/1l
Zo schvaluje zapůjěení místnosti v č.p.42 hardrockové hudební skupině Madness zastoupené
p.. Václavem Kesslerem do 30. 6.2012 za úbÍadu odeblané el.enelgie. Pověřuje stalostku
podpisem smlouvy.

č.2I/05/Il
Zo schvaluje zaiazeíí žádosti pana Miřoslava Jílka do seznamu žadatelů o obecní bý bez
specifikace.

č.2z/05/11
Zo schvaluje odprodej nákladního automobilu PRÁGA V3S RZ lK3 3851, rck výroby 1975
za nabídnutou cenu 40'00o,-Kč panu Karlu Šmídovi. Pověřuje sta.ostku podpisem kupní
smloulT.
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č.z3/05/lI
Zo schvaluje odprodej nríkladního specirilu MULTICAR RZ lK2 48.73, tok ý"ýÍoby \g75 za
nabídnutou cenu 25.000'-Kč panu Dušanu Mihokovi' Chodov. Pověřuje staŤostku podpisem
kupní smlouvy.

č.24/05/I1
Zo schvaluje pověření Fá\.ního zástupce obce přezkoumiiním odprodejů nemovitostí'
lypracov.áÍÍm plávního stanoviska, případně učiněním pnivních úkonů vedoucích k převodu
nemovitostí 4'ět do majetku obce.

veřejné jednání bylo ukončeno v l9.40 hod.' starcstka popřrila všem přítomným hezký zb}tek
večera" klidné a radostné prožití svátků vánočních a vše nejlepší do nového Íoku 2012.
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