
Zastupitelstva obce Pot

Přítonni:J.Foilová' v.ondra, D'Nád]er'. S'Šípek'M'Šípek' K'Štěrba, R-TýŤ, J.Putko'

Nepiíton ri: L'Kubčnová

Hosté: cca 20 občanů obce

Začátek.jednání; 17.oo hod'

Veřcj é jednání Zastupitelstva obce Potťlčky zalrájila v 17.oo hod' stalostka obce.
Přivítala přítomné občany a zastllpile]e. Konstatovala nadpoloviční většinu členů
zastupite]stva a seznánilaje s progranren jednání'

Program iednání:
1) Schválení pÍogranru jednání
2) Kontrola usnesení
3) Smlouva-zřízení věcného břenrene-Telefónica CR, a.s'
4) Smlouva-zřízení věcného břemene RWE GasNct, s.r.o.
5) PD .,Potůčky-obchodní dům"
6) Zádosti
7) Různé
8) Diskuse
9) Závěr

Zastupitel p. Jozef Putko požádal o lozšíření prognmu jednání dle piedloŽené Žádosti

''občanského sdťužení pro Potůčky" týkající se financování obce.
Bude zďazeno clo bodrr růlné

1) Hlasování o cloplněném ploglamu jcdnání|

pro: 8 proti: 0

Ná\'rh na zplacovatele zápisu: Týř René

pio: 7 proti: 0

zdr'želse: 0

zdrŽel se: 1 ( Týi R')

Návrh na ověřoVatele

pro:7

zápisu: Ptrtko Jozef
Sípek Miroslav

proti:0 zdrŽel se: 1 (Putko J.)



2) Kontrola usDesení|

Návrh na vyřizení z er'idcncc rrsnesení:
Usnesenič. 01/01/11 09/0l/ll; 11/01/11-22l01ll1' z'7'3.20lI
L]snesení č. 11l04ll0 z 2'9'2010
l]sneseníč. 07105/10 10/05/l0z9.12.2010

Nrr rh nr poncchári r er idcnci rr.n. 'cr i:

Usnesení č. 5/2/1M/08 z 7' 5.2008 / plon'poz.-autoseNis/
Usnesení č. 19/03/10
Usnesení č. 0'1/2M/10
I ]sneseni č 1 0/01/] ]

Ná\'Íh snesení:

z 3. 6.2A10 / kont|ola SDI I/

z I'l.9.2010 / bezÍrpl'pievod z Poz-fondď
z 7 . 3.2o1I / včc.přcdk'právo-Volráb/

3) v rámci stavby.' Modenizace silnice ll/221 Potůčky, km 65,266-66,391 / So 401-
úprava sdělovacílro kabelu/" jejímž stavcb íkcrn.ie Krajská správa a ítdržba silnic
Kallovarského kaje, p'o. dojde k umístění telekomunikačního zďíZení částcčnč j na pozemky
obce p.p'č.301/2, 1183/1 a st'p'č.25' Přesný Iozsah věcného břemene bude stanoven na
ziíkladě GP a bude součástí sn orLvy.

Návíh usnesení :

Zo schvtrluje dotčeni částí p.p.č. 301/2' 1183/l a st.p'č.25 stavbou qnucené překládky
konrunikačního zďízeník akci 

', 
Modemizace silnice IIl221 Potůčky, km 65'266 -66'39'1/ So

401 úprava sdě1ovacího kabelu/" finně Telefónica Czech Rcpublic , a.s..
Por'ěřÚe starostku podpisem třístranné '' Smlorn'y o budoucí smlouvě o zřízení věcného
biemene" mezi obcí Potůčkyj KsÚs KK. p.o.; Telefónica CR.a's'

Zo bere r'ra vědomí konto]u rrsnesení

pru: 8 proti:0 zdržel se: 0

pro: 8 proti:0 zdlŽel se: 0

4) Pro další postup při Zplacování projektové dokunentace ke stavcbnímu povo]ení pro
stavbLl 

'.Potůčky,dostavba kanalizační a vodovodní sítě do loka1it1' Stráň" RWE GasNet' s.r'o'
poŽaduje uza\'ření ,'SmJouvy o budoucí smlouvě o zříZeni věcného biemene a souhlasu se
zříZením stavby" s každýnl vlastníken pozenrlu ve ktelén bLLde p]ynovod veden'

NávIh usnescní |

Zo schvaltrje dotčení částí pozenků v majetku obce Potůčky dle seznamu uvedeného ve
snlouvě k provedení stavby plynárenského zařízení RWE GasNet, s.r.o.
Pověřuje staíostku podpisem,' Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
souh]asu se zříZením stavby".

pro: 8 proti:0 zr]rŽel se: 0



-

5) Na záklaclč podminky v uzavřené .,Nájem1 smlouvě" před]oŽi]a firnra TLM s'r.o.
k vyiádření a posouzení clokumentaci p1'o stavební poÝo]ení k rekonstrukci stávající ha1y

č'p'l55 a úpravu piilehlýclr pronajatých pozemků na akci .' Potťrčky-obchodní dťrm"'

Nál']'h rrsnesení :

ZO schvalujc clokumcntacj pro stavební povolení z 04/2011' alch''č' 1440-201 l na akci

'. Potůčky obchodní dům", zhotovenou lng.Miroslavem Koutrlýrn. Ic:]0]4553] k Žádosti
firmy TLM s.l.o' a 10 stouto Úhr'dou :bez přístavbv ke stávajíoí hale č'p.155
v k'ú.Potůčky ( v projektu označenén č.1'28 lobbybar+jeho zázemí) s tím. že komunikace
bude Ba$lulq ZpĚL!!]š b4!q, a 10 ninímál1rě tak. jak vyplývá z původniho nákesu / viz
přiloha/. který.ie součástí žádosti 1lnny'1'l,M s.r-o. ze dne 29'11.2010 o,.Pronájem a následný
prodej nemo\'itostí"' Filma TLM s.I'o- ic povinna upmvenou dokumcntaci přcdloŽit obci
PotťLčky na vědoní nejpozději do vydáni stavebního povolení kc stavbě.

pror 6 proti: I (PutLL') ZdrŽe] se: 1 (Štěrba)

6) Žádost pani Anny Machiánovó o přidělení bytovéjcdnotky v majetku obce o velikosti l+1
popř. 2+1 v panelovém clomě z důvodu zdravotního stavu.

Ná\,Ťh usnesení :

Zo schvaluje zďazení
velikosti 1+1 popř.2+1

pro: I protir 0 zdržel se| 0

žádosti paní Anny Machiánové do seznanru Žadatelťt o obecní b).t
v pirrelovém domě.

7) Rťrzné:

Infonnační: Na základě Žádosti byl obci Potůčky
Kar]ovarskél'ro krajc - oclbont regioná1ního rozvoje r'e výši
pr'ostol maleiské školy'

Zastupitel obcc pan Jozef P!Íko navrhl k projednání
Potůčky ve znění : .Iako c)bčanské sdruželrí prc Potůčky
jednání o velnri důleŽitý bod týkaiící se financování obce'

posk}tnut příspěvek Z rozpočtu
200.000,-Kč na zateplení půdlich

žádost občanského sdruŽeíí pro
Vás žádáme o ro7šíření plogranlu

Uvedenou žádost upiesnil pan Ladislav Volláb' kteqi zastupite]ům předložil tabulku, ve které
byJa zaznanlenána výoč benzínové stanicc od ledna 2009 do záií 2010. kdy zde byla
vyčislerra výoč benzinu v.jednotliqich litrech, nájenné hrazenó obci' nájemné po slevě a
sleva celkem.
Dále pan Ladislav Volráb uvedl' Že zastupitclstvo poskyt11utín slev poškodi1o obec o

10 553 080,-Kč'



Na uvedené skulečnosti rcagoval místostaÍosta obce v. ondra, kd1' uvcd], žc ]'irmě TLM
s'r-o. ncb1'la posk'\.tnuta slevq ale by]) od podepsání smiolLly v čeNnu 2006. kde byly
slano\'eny původni podmítrky během nás]edujícíclr let uzavieny dodatky k této smlouYě.
Smlorrva byla uzar'řerla vdobč, kd-v neby1 ještě otcvřeD ani hraniční piechod plo vozidla.
Tyto do(latk'v byly uzavřen1' na Žádost plovozovate]e benzínové pumpy a to s ohlcdcm na
konkulenceschopnost a cenovou po]iliku k plovozo\'ateli benzíno\'é prlmpy v SRN, změnu
kuťsu ]-hra, změny spotiební daně atd. Dále uvedl, Že z pronáinu stánkťl v cenbální plodejní
hale také není již l1.bít'áno nájemnó. r'původltí 100% výši a že i tady by mohlo bý
zastllpitelstvo za toto kťjtizol'áno. Pokud b"v zastupitelstvo řvalo na pfivodrrích podnlirrkách
smlouvy , moh]o by cloj ít k poklcsu r'ýtoče a tedy i příjmťl pro obec.

Zastupitel S1ilislav Šípek vznesl dolaz na pana Ladislava Volrába' kde Získal podk]ady
plo přcdloženou kalkulac.i a kdo |oto Spočítal. Pan Volráb ul'cdl, žc 1l:lu tuto tabulku někclo
hodil do schránky' Pan Sípek odpovčdčl. Že se vtom případě nebudcmc o tóto záležjtostj
bavit. Jelikož Zastupitel obce p.Putko nenavrhnul Žádné usnesení k této \'ěci' zastupitelstvo se
dríle nevy.jáďilo a v uvedené věci neby]o hlaso\'áno'

8) Diskuse:

Pan I-rrdčk Bořek- vznesl připominku' že pracovníjednání zastupitelstva 'isou nezákonná'
Mistostarosta V. ondla na toto reagovď s tín. Že se jedná o inlonnativní schůzky, kdc.jsou
Zastupite]é in1brmováni o progranu připravovaného vcřejného jedfuíní. Na těclrto pracovních
schůZkách se nehlasuje, neloz1roduje, zastupitelům .isou na těchto schťlzkách k dispozici
podklady pro to' aby se mohli kompetentnč lozhodnout' V budově obecní]ro úřadu mají
k dispozici archív, in1bmační systémy atd'

Pan Josef Iořt- Uvedl, Že uzavřením smlouvy s íirmolL TLM s'r-o. se podtrlmou nohy
prodejní ha]e' která byla v ninulosti i v současnosti zdloiem piíjmů obce. Jsou dané jiné
podmfuky pr'o prodejce v centrálni prodejni lrale ajiné pro 1l-M s'r'o.

Pani Starostka na 1oto reagovala stín]' že soítiment bude v objektu proclejní haly
provozované 1irnou TLM s.r'o. tvoiit předevšin'r alkoholické itealkoho]ické nápoje,
paťfélny. cigarely' kár'a a cukovirrky. Stiínkťl v centúlní pr'oc1ejni hale je pouze několik
S obdobným soltimentem'

N{íslostalosta rcagoval s tím. že naopak očekává od otevřcní této nové prodejní ha1y pií1iv
zíkazníkťl Ze SRN,7rr'ýšení výtoče. oživeni trhů, na kterém nohou plo1'itovat ipr'ode.jci
v cer'rtrá]r'ií hale. Dále uvedl. že nikdo nezarllčí, že prodejci Z centrální prodejní haly den ze
dne neukonči svoji podnikatelskou činnost' Nová prodcjni hala vytvoří i dalších cca 12-16
pmcovních míst'
Jako konkurenci vnímá spíše plodejní objekt pana Quanga na ccntrálním parkovišti..jehož
investorcm byl pan Fořt a pan Dibclka a jehoŽ prodejní plocha je přibliŽně stejně ve]ká jako
prodejní p]ocha piipl'avované haly, ze které bucle mít přÚeln obec a toto mu nevadjlo'

Pan Fořt dále kritizova1 plánovanorL výstavbrr dalších parkovacích níst u nové prodcjní
haly' která bLrdou konkur'ovat centriílnímu parkovišti'
Paní sta.ostka leagovala s tirn' Že ic povinnost provozovatele plodejních objektťl zajistit
dostatek parkovacích míst. Pokud poklesrre příjcm z centrálníbo palkovišlě bude Íirma TLM
s'r.o. tuto ztrátu obci doplácet. Totoje zakotveno ve smioLlvě.
Pan JosefFořt- kritizoval lTčlenění finančních prostiedkil z rozpočtLr obce ve výši 7 000 000,-
Kč na opravu střech panelovÝch domů' Dle jeho podkladů by opravy měly stát obec
maximálr'tč j 500 000.-Kč.



Mistostalosta obce pan V' ondra na toto reagor'a] s tírrr. že uvedená č1rstka byla vyčieněna na
Základě rozpočtu Zpncovaného nezávis]ou rozpočliíi'kou. Nikdo ze Zastupitelů není v u\'edené
prob1ematice odborníkem. Skutečná cena l'zcide dle přeclloženýclr nabídek fircrn
z výběrovélro řízení. Pokrrd cena budc niŽši, lze provést ro7počtovou Zmčnu a prostředky
vyuŽít na da]ší investiční akce'

Usnesení:

01/02/11
7o.ťll\ Jluje ro7šiienr progrlr.1cdrlrn'

02./02.1|
Zo bere na vědomí:
NávIh na vyřazení z evidence usDescní:
Iisneseníč. 01/01/l1 09/0l/1l: l1/01/11-22/01/11 7''].3.2DI1
Usnesení č. 11/04/10 z' 2' 9')010
Usnesc í č.07/05/10 10/05/l0 z 9'12.20l0

Nár rn lla ponecharrr r er 'J<r( l usncsení:
Usrresení č. 5/2/1M/08 z 7 ' 5'2008 / pron'poz.-autoservis/
L]snesení č' 19/03/10 z 3'6'2010 /kontrola SDH/
Usnesení č' 04/2M/10 z I'7 ' 9.2010 / bezúpl'převod z Poz'fondrr/
Usnesení č' 10/01/11 z '7.3.201I / věc'předk'plávo-Voháb/

03102t11
Zo schvaluje dotčeni částí p-p.č.301/2' 1183/1 a st'p'č' 25 stavbou r'ynucené překládky
konunikačního zďíZení k akci ,' Modernizacc silnice II/221 Potůčky' km 65.26ó -6ó,394 / So
'101-úprava sdčlovacího kabelr/" Íjrnlě Telefónica Czech Republic , a.s..
PověřLÚe starostku poclpiscm ťistranné '' Smlouvy o budoucí smlouvě o zií7cní věcného
břenene" mezi obcí Potůčky; KSUS KK, p.o.; Telefónica CR,a.s.

04/02111
Zo schvaluje Clotčení částí pozcnlků v majetku obce Potůčkv dle seznamu uvedeného ve
sn ouvě k plovedení sta\'by plynárenského ZaříZení RWE GasNet, s.r-o.
Pověřuio starostku podpisem 

'' Smlorrry o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
souhlasu se zřízenim stavby"'

05/02111
Zo scl'rvaluje dokumcntaci pro stal'ební povolení z 04/2011, arch.č. 14,10-20 ] l na akci
., Potůčky-obchodní dům", zhotor'enou Ing'Milos]averlr Koutným' lC:10345531 k Žádosti
finny TLM s.l.o' a to s touto Yýhrndou : bez pís!!].blke stávající hale č'p.l55
v k.ú.Potučky ( v projek1u označeném č.1.28 lobby bar +jeho ziizemí) s tím' Že komunikace
bude posunuta a1ě1!@ieqLb419, a to minimálně tak, jak v-rplývá z původnílro nlí<resu / viz
přílohď, který.!e součásti žádosti fiťmy TLM s'r.o. ze dne 29' 1 l '2010 o .,Pronájcrl a následný
proclej nemovitostí"' Firr'rra TLM s.r'o. je povinlta upravenou dokrLrrrentaci piedložit obci
Potťlčky na vědoÍ nejpozději do vydání stavcbního povolení ke stavbě.



I
06/02/r1,
Zo schvaluje zařazení žádosti paní Anny Machiánové do seznamu žadatelů o obecní bý o
relilusri lIlpopi'2 l v panelo\ ém domé.

veřejnéjednání zastupitelstva bylo ukončeno v 18.30 hod.

Miroslav Šípek
ověřovatel zápisu

i/,/-

F&"'l'-":'
Ja.rmila Foř1ová

Štárostka
VlastimilOndra

Jozef Putko
ověřovatel zápisu


