
Zápis z 4. veřeiného iednání zastupitelstva obce Potůčkv ze dne 29.09.2011

PřítonÚí zasfupitelé : Vlastimil ondr4 Miroslav Šípek, Mgr. Lenka Kuběnová, Ing. David
Nádler, Karel Štába, René Týř
omluveni: Jarmila Fořtov{ st4islav Šípek, JozefPutko

Pro$am :

1) Zaháiení 17:01hod.
Místostarosta obce vlastimil ondra přivítal přítonné zastupitele obce a přítonné
občany. Konstatova.l nadpoloviční většinu přítornných zastupitelů a zaháiil iednríní .
Zapisovatelem byl navržen Miroshv Šípek.

Pro: 6 Proti: 0 Zc]tželse:0

ověřovatelem ápisu : Karel Štěrba, Ing' David Nádler

Pro: 6 Profi: 0

Doplnění programu j ednríní
PřiděIení b}tu č.p.51/4 po p. o. Jeníčkovi do bodu 6

Schvrílení programu i ednriní

Zdržel se : 0

Zdržel se: 0Pro: 6

Kontrola usnesení Zo

Proti: 0

2) Kontrola usnesení:

Návrh na \,yřazení z evidence usnesení:
Usnesení ě.01/02/1l -06/0zlll z 26'05.20Il
Usnesení č.0l/03/l 1_05 /03l20l)' z 30.06.2011

Návrh naponechání v evid€nci usneseníi

Usnesení č.19/03/l0 z 03'0ó.2010 ( kontrola sDH )
Usnesení č.04/2Ml10 z 17.09.2010 ( pezupl. převod z pozemkového fondu )
Usnesení č'l0/01/1 l z 07.03.2011 ( věcné předkupní právo L.VolÉb )
Usnesení č.5/2/]N,l/08 z 07.05.2008 ( Pronájem pozemku- autoservis )

Pro: 6 Proti: 0 ZdrŽel se: 0

3) RozDočtová oDatření

3/l Rozpočtová opatřeni: MístostaŤosta sezniámil zasfupitele s ná\,Ťbem rozpočtových opaťení.

Na\.ýšení příjnů:
Položka 4122 o l36700,-Kč ( dotace na Hasiče )



Položka 31 l 1 o ó7269 ( prodej pozemků)
Položk^2229 o99495,06 Kč nelyčerpané prostředky sDH
Položka2229 o 226 008,6l Kč- vÍatka hospodářské yýsledky ško]y
Po]ožka 2l l1 o 8000,_Kč- služby veře.jné splá\.y.

Navýšení ýdajů:
Položka ó12l o 8000,-Kč_ kanalizace lékáma
PoloŽka 5492 o 3525,_Kč Dary ob),vatelům
Položka 5 1 ó9 o 1 3 60,- sl uŽby obecní policie
Položka 5l39 o 7596,-Nákup materiá]u hasiči

RozdíI 516 991'ó7 Kč ( položka 8115 ) převést do rezerly'

Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje pÍovedení rozpočtoyých opatření ve r.ýše
uvedeném znění

Pro: 6 Proti: 0 Zdtžel se 0

3/2 _Žádost o úpravu rozpočfu- Ředitelka ZŠ a MŠ Podčky požádala o na\^ýšení Íozpočtu o
částku 63 000'-Kč
Důvodem byl výsledek kontroly Krajské hygienické stanice, kdy v ávadách byly zmíněné
zastamlé sto]y, špalek na přípravu masa 

' 
dále úpravy sprchového koutu, bat€rií um}'vadla a

další opraly. Kuchyňské wbavení 28 272,-Kč, ostatní opřawcca35 o00'-Kč

NáYrh usn€s€ní: Zastupitelstvo obce souhlasí s navýšením rozpočtu základní školy a
mateřské školy Potůčky pro rok 201l o částku ó3000t-Kč a to na základě žádosti
ředitellr:y školy. NavýšenÍ příjmů z položky spřávní poplatL:y o 63 000,-Kč' nar"ýšení

ťdajů- položka 5331 o ó3000'-Xč.

Pro: 6 Prcti: 0 Zdržel se; 0

3/3 schváletrí rozpočtového výbledu na rok 2012 -2014
Místostarosta předložil ná\Ťh rozpočtovébo \^ýhledu na rok 20 1 2-20 1 4

Návřh usnescní: Zastupitelstvo obce schyaluje rozpočtový r"ýhled obce Potůčky na
období řoku 20l2' 2013' 2014 v přcdlož€ném znění. schválený rozpočtoÚ ťht€d' bude
součástí zápisu z jednání zastupitelstva obce.

Pro:6 Proti: 0 Zdtžel se o

3/4 schválení čerpání finančních prostředků z minulých let.
Vzhledem k připomínce kontrolní komise při auditu, že obec čerpá finanční prostředky
rychleji, než plostředky do rozpočtu p]ní ( např. havárie vodovodního řádu ), bylo doporučeno
zasfupitelsfuu obce schvait usnesení o možnosti wužít v případě poďeby finanční zdroje
z minulých let'

Zasfupitelka MgI' L. Kuběnová navrhla omezit možnost čerpání stanovením maximální
částkv



Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Šchvaluje, aby v pffpadě potřeby finančních
pÍostředků byly zapojeny na č€rpání \"ýdajů finanční prostředlT z minulých let, to
znamená použít prostředky z běžnýcb účtů minulých let a to do r"ýše 500 00o,-Kč.

ZdÍžel se 0

4) Pronájem n€movitostí :

4/1 PÍonájem prodejních stánlo a stavební i pozemkové parcely č'398 pod prodejními stánky
v centráIní tržnici č'p.158 a části pozemkové parcely ó.395/22 a370l1pod prodejními stánky v
lokalitě před centrální tržnici. Platnost současných nájemních smluv končík31.I2.20ll.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Potůč\ se usneslo' že souhl'sí s pronájm€m přodejních
stáíků e stavební pozemkoYé parc€ly č.398 pod prodejními stánky v centnilní tržnici č'p.158 a
části pozemkové parcely č.395/22 

^ 
31011 ( k^t. úz. obce Potůčky ) pod prodejními státr|q/ Y

lokalitě před ceDtrální tržnicí PotůčLT a to z,a těchto podmínek:
s nájemci budou uzavřeÍy noYé nájemní smlouÝY. Přednostní právo na uzavření nové nájemní
smloury mají stávajicí náj€mci' řádně si plnící sYé závazlry, pokud tito součesně k uzavření
smlou}T přistoupí n€jpozději do 30.11.2011. Doba nájmu na dobu uŤčitou 10let do 31.12.202l.
cenové podmínky dle sávajících smluv. zastupit€lstvo pověřuj€ stárostku obce zajištěním

Pro:6 Proti: 0

PŤoti: 0

PÍoti: 0

pnpralY a podpisem
Nové smlour7 předložit k připomitrkovátri před podpisem smluv

Pro:6

nájemních

Zdržel se: Mgr. Kuběnová

Zdržel se: 0

4/2) Pronájem poŽemkoých parcel ,,pod zahrádkami" . vŽhledem k ukončení plamosti nájemních
smluv na pÍonájem pozemků pod zabrádkami zveřejnil obecní úřad Potičky áměr Fodloužit
stávající nájemní vŽahy, týkající se pronájmu pozemků ( zahnádky ) p'p.č' 426/1 o výÍněÍe 2028 m2
trvalý travní porost, p'p.č' 419/5 o \"ýměře 2354m2- trvalý travní polost, p.p'č'l195 o \"ýměře 5l9m2
ostatní plocha, p.p.č. 1095/l o yýměře 5073 m2 _ ostatní plocha' p.p.č' 1095/1l o yýměie 42o m2 _
ostatní plocha, p.p'č' 1095/9 o ýméře 277 m2 ' ostatní plocha, 1095/to o Úměře 275m2- ostatní
plocha, vše v katastnálním územi Potůčky a to fomou uzavření dodatku ke stávající nájemní
smlouvě či uzavření nové nájernní smlouw.

Návřb usnesení: Zastupitelstvo obce Potůč$ se usneslo, že souhlasí s přonájmem pozémků (
zahřádky ) p.p.č. 42611 o výměře 2028 m2 - tralý travIí porost' p.p.č. 41915 o Úměře 2354m2-
třvalý travní porost, p.p.č.1195 o výměře 519m2 ostettrí plocha' P.p.č. 1095/1 o výměře 5073 m2
- ostatní plocha' p.p.č. 1095/1r o výměře 420 m2 _ ostatní plocha, p.p.č. 1095/9 o výměře 27?
m2 - ostatní plocha' 1095/10 o r"ýměř€ 275m2- ostatní plocha! vše y katastřálním území
Potůčky a to za těchto podmínek : Nové nájemní smtouÝY ( dodatky ) budou uzavírátry
s lloťmi náj€mci . Přednostní právo na prodlouž€ní smlourY ( dodatku ) mají stávaiící
nájemci' řádně plnící si sYé závazky' pokud tito současně k uzavřetrí smloutT či dodatku
přistoupí nejpozději do 31'10.2011- Doba prodloužení nájmu- 4 roky 

' cenovó podmínky dlc
stávájících smluv. Zastupit€lstvo pověřuje stařostku obce zajištěním připra}T a po.lpisem
trájemních smluv' nebo dodatků-

Pro:5
4/3 Pronájem přízemrrích prostor v č.p'51 p.p. č.2l3l1
Na základě dloúodobých snah obce Potůčky pronajmout uved€né přostory se se žádostí o pronájem



Jaros|av ondÍejčík _ záměr zřídit v uvedených prostorách kadeřnictvi. V příloze ádosti je obálka
s cenovou nabídkou za pronájem prostor. 12000,-Kč, v zimních měsících 1o ooo,_Kč.
dřuhý zájence Verovkin volodymyť- z^Íněr zŤídit v uvedených prostorách služby- pedikůra,
manikůra, kadeřnictví, nasáže' Nabídka nájemného 7000,-Kč.

v diskusi k tomuto bodu jednání bylo Mgr. Kuběnovou navrženo upmvit tyto prostory na bytové
ry1lžití.
Mistostarosta kvěciuvedl, že vzhledem ktomu' že prostory by|y j1žpťonqay z^komerčním účelem
byly zde již stavební firmou plovedeny úpra],f/ , byly by náklady na stavební úpra\y zpět na býové
účely poměmě \.ysoké v řádu statisíců' Již byly \.ybourány příčky, rozvody el. a topení připmveny na
obchod, v uvedených prostoráchjsou lysoké stropy, špatnéjsou podlahy a dům není odizolován pÍoti
zemní vlhkosti. Z ryššího nájemného by bylo možno prostředky 'i.}užít na opravu a údržbu ostatních
býoYých iednotek domu.

Návřh usn€s€ní: zastupitelstvo obce schvaluje pronájem uYed€ných prostor v č.p.51 Št.p.p 21311
ádat€li : JaroŠl|v ondrejčík a to za těchto podmínek : Doba nájmu 10 let' ťš€ měsíčního
nájemného 12000'-Kč ' v měsících leden, únor' březen 10000,-Kč. zastupitelstvo souhlasí s
možností odpočítat 507Ó prokAzat€lnýcb nákladů do stavebních úprav uved€nýct přostof
v maj€tku obce a to n€jdéle do doby 36 měsíců od podpisu smlou}Y. Investoř bud€ inÍormovat o
prováděném řozsahu stav€bních úprav. zastupitelstvo pověřuje starostku obce zejištěním
přípralT a podpisem náj€mní smlourry.

uvedených prostor obrátiÍi se svými žádostmi

Pro: 3 Proti: 0

4

dva ž^datelé :

na sÍ' p.p. č.226

ZdrŽel se: Mgr.L. Kuběnová.
R.Týř, K'Štěrba

Návrh nebyl přijat

4/4 Pronájem prostor v druhém nadzemním podlaží č.p.59
Na ákladě dlouhodobých snah obce Potůčky pronajmout uvedené prostory se s ádostí o přonájem
uvedených prostor obÍátil se svojí ádostí pan Martin zábřanr' bytem Potůčky č.p.105 se ziměrem
zřídit v uvedených pŤostorách dočasné skladovací prostory příručního nářadí a lehkého stavebního
mat€riálu'Nabídka nájemného měsíčně 8000,-Kč'

v diskusi k tomuto bodujednání Mgr. Kuběnová uvedla, že není nutnó ponechat v návřhu usnesení
možnost odečíst si z nájemnébo 50% nákladů na stavební úpraly skladovacich prostor, kdy toto bylo
z návrhu usnesení lTřazeno. Dá|e upozomila na moŽnost s1řetu a omezení provozu provozoven
v přízemí a skladu.
M.Šípek poukázal na předkupní pnáva některých osob na uvedené prostory.
Diskutován byl i technický stav budoly, otázlq/ statického zatíž€ní, možnosti prcnájmujiných prostor,
úpÍaly prostor v č.p.59 na byty.
Místostalostá k záměru uvedl' že žadateli bylo m)íněno skladování ručního nářadi, a lehkého
stavebního materiáIu.

Návrh usn€sení: zaŠtupit€lstvo obce schvaluje přonájem uv€d€ných prostoř v č.p.59 st.p.p 226
žad^teli I M^rtin zábrana, Potůčky č.p.105 a to za Úěcbto podmínek : doba nájmu 60 měsíců,
výš€ měsíčního náj€mného 8000,-Kč 

' 
Ve smlouvě bude stanovena Yýpovědní lhůta 3 měsíc€.

zaŠtupitelstvo pověřujc stařostku obce zajištěním přípralY a podpisem nájemtrí smlouly'

Pro: 2 Proti: Ing.D.Nádler Zdržel se: MgI. L.Kuběnová'



R.Týř, K.Štěrba
Návrh neby| přijat

4/5 Pronájem prostor v druhém nadz€mním podlůič.p'59 na st. p'p' č.226
Na ákladě dlouhodobých snah obce Pofiiěky pŤonajmout uvedené prostořy se s ádosti o pronájem
uv€dených prostor obrátil se svoj í ádosti pan Dinh van Dung' býem Hamerská 38, Homí Blatná se
áměrem zřídit v uvedených prostotách dočasné skladovací plostory potravin . Za pronájem plostoř
bývalého nehtového studianabídl nájemné cca l000,-Kč.

Návrh usnesení: zastupitelstvo obce neschvaluje pŤonájem uvedených prostoř bývalého
nehtového studia v č.p.59 st.p.p 226 žadate|i : Dinh van Dung bytem llamerslcá 38, I{oÍtrí
Blatná.

Zdržel se: M.ŠípekPm: 5 Proti:0

4/6 Pronájem části pozemkové parcely č.]410 V katastrálním území obce Potůčky o.yýměře 238m2.
stávajícímu nájemci Quyet Tien Le skončila platnost nájemní smlouly na pronájem uvedeného
po,7emku a lento poádaI ojejí prodÍouŽení.

Návrh usnese!í: ZaŠtupitelstvo obc€ Potůčky se usn€slo' že soub|así s uzavřetrím nové náj€mní
sm|our'y na část p.p. 1410 v kat území obce Potůčky o ťměře 238tn2' nájemce pan Quyet
Tien Le. Podmílrky přonájmu zůstaíou shodné d|e znění předchozí nájemní smlourT. Nájemné
dle předchozí smloury . Smlouva se uzavře na dobu uřčitou pěti l€t do 30.09'2016.
Zastupitelstvo pověřuje stařostku obce zájištěním přípraql a podpisem nájemní smloury.

Pro:6 Proti:0 Zdrže| seO

4/1 Proná)em části pozemkové Parcely 406/1 vk.ú. Potůčky cca' 20m2 za účelem osazení
kioskové trafostanic€ pro zajištění dodávlT eI' energie pro obchodní ónu' Požadovaná část p.p.406/1

Pro:6 Proti:0 zdíželsei0

5. Uzavření o 
'áiištění hvod Šfi

west€rzpebirge gmbh- zYýšeni cent 7a s|užbv.

Uvedená fi.ma podala žádost v soltvislosti s pokles€m množství dodávaných odpadních vod a
především poklesu kursu Eura a z důvodu zvyšujícich se nákladů na čištění o naÚšeni ceny
stočného ze stávajícívýše 0,49 Euronanovou cenu 0,59 Euro a to formou uzavř€ní dodatku ke
stávající platné smlouvě' V současné doběje hmzena cena 0,49 [uro za m3, kdy dodavatelem služeb
je cena z\,ýšená za nedodržení podmínky dodání množství splaškové vody v řočním množství
45000m3.

]e znázoÍněna v grafické příloze. Žadatel: fiřma ČEz Distribuce, a.s.
Uvedená tÍafostanice by měla zajistit potřebný příkon pro nové obchodní c€ntrum a okolní ]okalitu.

Návrh usnesení: zastupit€lstvo obc€ schvaluje pronájem části uvedené pozemkové parcely číslo
406/1 v k'tastrálním úz€mí obc€ PotůčIv o výměře cca 20 m2 žadateli Íiřmě čEz Distribuce,
e.s. Děčín' zá těchto podmínek: Doba přonájmu 25 let, nájemné 200,-Kč za m2 a řok
zastupit€lstvo pověřuje starostku obce zájištěním přípřa}Y a podpisem nájemní smlouYy.



6

Návřb usnes€ní - zastupitelstvo obce souhlasí s žádostí firmy wass€rwerk€ w€slerzgebirg€
gmbh a souhlasí s uzavřením dodatku ke stávající smlouvě, kdy c€trá stočného bude hraz€na ve
r"ýši 059 Euro zr m3. s tímto souhlasí za podmínky' kdy bude zrušeno smluvtrí ustanovení o
minimáIním dodaném množství odpadních vod v množství 45000m3. ostatní podmítrlq/ smlouw
zůstávají nezměněny. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku jednáním v této věci a podpis€m
dodatku smloulT

zdržel se: 0

6) Pňdělení b\tové iednotkY č.D. 103/7.

ó/l Po piedání předchozí nájemkyni b}tu paní V' stmadovouje k dispozici k přidělení bytová
j€dnotk' číslo 7 v č.p.103
ze seznamu evidovaných žadatelů o b}'t byli doporučeni k přidělení tito ájemci : soňa volrábová,
Michaela Kubrová, Matěj Jendrichovský. s přihlédnutí k býovým podmínkám M. Kubrové a
především jejích dětí bylo navÉeno přidělení této žadatelce.

Návrh usnesení : zastupitelstvo obce Še usÍeslo' že souhlesí s přiděl€ním b}toYé jednotky č.?
v č.p.103 žádat€|ce Micha€le Kubrové a to z důvodu přihlédnutí k Šoučasným bytovým
podmínL^ám žádat€lky a př€d€všim j€jích dětí.

Pro: 6 Proti:0

Pro: 6 Proti:0 Zdržel se: 0

6/2 Přiděl€ní bytové jednotky 1+1 v č.p.51
Dne 28.09.201 1 byl předán p. o. Jeníčkem bý 1+kk v č p.5l, číslo b}.tu 4.

Ze ájemců evidovaných v seznamu o by v majetku obce Potůčky byli vybráni do bližšího v'ýběru
tito ájemci: Jeníček Petr, Machián Jiří. s přihlédnutím k býoiým podmínkám pana P. Jeníčka byl
na!Ťžen tento žádátel

Návřh usneŠeÍí : Zastupitelstyo obce se usneslo' že souhlasí s přidělením bytovéj€dnotky č.4
v č.p.51 žádateli Petru J€níčkoYi a to z důvodu přihlódnutí k současným bytovým podmínkám
žadátele.

Pro: ó Proti:0 Zdržel se: 0

a Udělení yýiimkv z Dočtu žáků_ Základní škola Potůčkv
Na ákladě žádosti ředitelky Základní školy Potůčky paní Mgr. Jany Kunstové, byla projednána
ádost o schválení \"ýjimky z počtu žráků základní školy.

Návrh usneseÍí : Zastupitelstvo obce se usnéslo, že souhlasí s udě|ením r"ýjimky z počtu žáků pro
základní ško|u Y Potůčkách podle ákona č'5ó1/2004 sb. o soustaYě maÍeřských, zákla<lnícb a
Štředních škol ( škols|.ý ákon) s 23, odst.'l na školní rok 2011/2012

8) UdělenívýiimkY z oočtu žáků- mateřsM škola .
Na ákladě žádosti ředitelky Základní školy Potůčb/ paní Mgr. Jany Kunstové, byla projednána
Žádost o schvál€ní \"ýjimky z počtu áků mateřské školy a to ádost o souhlas s navýšením počtů dětí'
Nyníje schválen počet dětí -24

Návrh usnesetrí : zastupite|stvo obc€ Še usnes|o' že souhlasí s udělením výjimh/ z počtu žáků pro
mateřskou školu v PotůěMch podl€ ákona č.561,2004 sb. o soustavě mat€řsLých, základních a



středních škol ( školský zákon) s 23, a souhlaŠí s návýšením počtu dětí o j€dno dítě na počet 25.
Ředitelka škoty garantuje 

' 
že Íoto zr"ýš€ní n€bude na újmě kvalitě činnosti mateřské školy a ž€

budou splnětry podmínky b€zpečnosti a ochřány zdraYí.

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se:. 0

9) schYálení nového domovního řádu

v souvislosti s p]atností nového občanského zákoniku platného od l listopadu 20l l zastupite]stvo
obce bylo seznámeno s návrhem mění nového domovního řádu'

V diskusik tomuto bodujednání místostarosta semámil přítomné, ževsouvislostisopakovanými
stížnostmi nájemníků b}tů v majetku obce na nepořádek ve společných prostoŤách , zanedbávání
úklidu společných prostor a v souvislosti s ukončeíím platnosti starého obč. zákoníku' ze kterého
lychází stáIý domovní řád, poádal ruDr. M. Kubsovou o zpracování návrhu nového domovního
řádu. Tato tento připraviIa v předložené podobě.
Zastupitelka Mgř. L.Kuběnová upozomila na nepřiměř€nou tvřdost někteďch ustanovení a poŽádala
o odložení schválení nového domovního řádu , kdy by tento měl navazovat na nové nájemní smlou{/
a zastupitelé měli dostatek času řád připomínkovat a důkladně se s návrhem domovního řádu
seznámit. Návrh by] akceptován a ve věci nebylo hlasováno.

10/1 Zřízení předkupního práva žadateli panu Ladislavu Volrábovi na část pozemkové parcely číslo
498/2, stavebni pozemkové parcely č' 498/] a pozemkové parcely č. 43612. vše v katashálnim území
obce Potůčlgr. Jedná se o část uvedených pozemkoých parcel \')'mezený plochou budoly č.p.l8ó o
výměie 163 m2.

NáÝrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje zřízeDí předkupního přáYa k poz€mkům dl€
geom€trického plánu č.54t-6/2011' stavební parcela číslo 498/1, stav€bní pozemková parc€la
číslo 436/2 a stavební poz€mková p^rce|^ č.49En o celkové výměře 163m2 nacbázející se pod
stavbou budoiY č.p.186 v katastrá|ním území obc€ Potůčky ve prospěch pana Ladislava
Volrába, na jebo nák|ady' na dobu určitou do 01.08-2036' za podmínek stanov€ných smlouvou a
za minimálně cenu sj€dnanou přo prodej těchto pozemků v nájemní smlouYě a sm|ouvě bualoucí
kupní' uzavřené dne 22.07.2009. stařostka je pověřena jednáním o poalmínLrich a podpisem
smloulT.

Pro: 6 Proti:0 Zdtželse 0

10/2 Žádost o odprodej Ďásti pozemkové parcely 406110, žádate]€ JosefFořt' Jiří Dibelka.

Místostalosta v diskusi k tomuto bodujednání uv€dl, že provozovatelé autoseřvisu q/užívají
k odstavení opravovaných vozidel a parkování ostatních vozidel pozemek, kteqýje v majetku obce
Potůčky. Za toto nehradí obci nájemné, ani poplatek za ábor veřejnébo Fostranství' Najiných
pozemcíchje parkování postihováno obecní policií' Po upozomění na B4o skutečnosti si majite]é
autoseÍvisu podali ádost o odkoupení pozemků před autoservisem a pozemků vedle autoservisu'

V uvedené věci se k věci vyjádřil žadatel pan J. Fořt, kdy uvedl, že náklady na úhradu
nájemného za parkování by přispěty k nárůstu cen za služby, což by pocítili i ákazníci, dále že
uvedené pozemlJ k provozování živnosti poťebují' o odpřodej pozemkůjiž opakovaně neúspéŠnč
žáLdali'
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Druhý z žadatelů J. Dibe]ka uvedl, že v Perninku ani v AbeÍtamech není od prcvozovatelů
autoseÍvisů za parkování vozidel \rybíúno. Místní autoservis nebude konkurenceschopný. Nelze
srovnávat obchodní a opravárenskou činnost'

Místostarostá kvěci uvedl, ž€ v minulosti zastupitelstvo odsouhlasilo ádatelům směnu
pozemků' povolilo \"ýstavbu autoseÍvisu i polyfunkčního objektu až na hranici pozemků a parkování
vozidel mělo být řešeno pronájmem sousedních pozemků, kdy obec měla mít z pronájmu alespoň
nějaké přÍjmy. Doposud obec na směnu pozemků doplácí, např. ochranným pásmem okolo brrdov, kde
nelze parkovát' konkurencí pÍo halu_ polfunkčnítlo objektu atd. Nájemní smlouvu žadatelé doposud
nepodepsali. Za prcnájem byla stanovenájednotná cena 2o0,-Kč m2 a rok .

cást pozemků' o které žadatelé žÁda]í tvoíí přístupovou cesfu k sousední pozemkové paÍcele cca
2800m2' která je v majetku obce a může bý v budoucnosti využita, vedou zde podzemní
sítě,voda,kanalizace'
Zasfupitelka Mgř.L-Kuběnová uvedla, že se žadatelům neochotou pozemky odprodat brání v rusfu
fi.my a podnikání'
Místostarosta přeěetl návrh usnesení : Zastupitelstvo obce nesouh|así s odprodejem části pozemkové
parcely č'406110.
Zastupitelstvo potvrzuje platnost trsnesení č.5/2llw08 z 0'7.05.2008 (Pronájem pozemku- autoservis )
' zastupitelstvo pověřuje starostku jednáním o doplatku pop]atku za ábor veř€jného pÍostranství za
neoprávněné v1užívání části pozemkové parcely č'406/10 plovozovateli autoservisu od doby
kolaudoce autoscrvisuprovozovny

Zastupitel K. Štěrba uvedl, že by se měli podpoíovat místní podnikatelé a nauhl usn€sení o schválení
zíměru odprodeje pozemků ádatelům'
Hlasováno by]o dle schválenéhojednacího řrádu o návrhu zastupit€le K. Štěrby

zasÍupitelstvo obc€ schYaluje záměr odprodat pozemky spccifikované v žádosti žadat€lů Josefa
Fořta a Jiřího DibeIIq/ část p.p.406/10.

Proti: V.ondr4 M.Šípek' Ing.D.Nádher, Zdržsl sei 0

do současnosti.

Pro: 3

Náv 1 n.byl přiját.
Váledem k rozdíInému názoru přítomných zastupitelů na uvedenou pÍoblematiku nebylo ve věci
dále h|asováno.

10/3 Žádost o odpřodej přístupové komunikace k domu č.e.l1. pozemková parcela č. 1317.
MUDr. staňo ota, podal žádost na odkoupení pozemkové pařcely č. 1317 s mostem přes říčku Černá.
Žadatel uvedl, žeje tojehojediná přísfupová cesta k nemovitosti a mostjejiž delší dobu v
havarijním stavu.

Návrh usnesení: Zastupit€lstvo obce n€souhlasí s odprodejem uvedetré pozemkové parcely č.
1317. zástupitelstvo pověřuje starostku zajištětrím opra}T uYedenébo přemostění do 30.11.2o1t.
Pro: 6 Proti: 0 Zdrže] se: 0

lo/4 Žádost o přidělení bytu Y majetku obce Potůčky.
Soňa vollábová st. , žadatelka poádala o přidě]€ní služebního b}tu pro školství č.p.l o3l7
v pane|ovém domě.

Mistostalosta k ptojednávanému bodu uvedl, žc v ádosti spccifikovaný b}'t byljiž přidělen, kdy
přítornná paní s.Volrábová uvedla, že souhlasí se zařazením do semamu žadatelů o bý v majetku
obce a s přiděl€ním i jiného bytu stejné kategorie , než byl speciÍikovaný v ádosti.

Dále seznámil místostarosta přítomné s tím, že byla doručena ádost náj€mníka v.Týře ml. o
ukončení nájmu b),'tu č'7 v č.p'101. Tento byt neby| zatím nájemníkem doposud předán.
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K historii přiděleni uvedeného bytu 7 v č'p103 učitelce ZŠ Potůčky věře Zajíčkové podala doplňující
informace zastupitelka Mgr. L.Kuběnová' Dále navrhla přidělení tohoto b}'tu č.7 v č'p'101 paní S'
volÍáboýé. Za \"y1'žití tzv' odkládací podmínlra.
Přítomná paníM. Husaříková upozomila na ákonnou možnosÍ odvolání se například dalšího
z ostatních žadatelů o bý ze seznamu ve lhůtě 15 dní'

Návrb usnesení: Zastupite|stvo obc€ souh|así s přiděIením bytu l+1 Y č.p.101 číslo bylu 7' paní
soně volřábové st' za předpok|adu' že bud€ uv€dený byt řádně př€dán součaŠným uživatelem
a přoti přidě|ení bÉu nebud€ podáno odvolání ( např. žádným z da|šich ájemců o byt Ž€
seznamu žadatelů). Přidělení odsoublas€no za }Tužití odkládací podmínky .

Pro:6 Proti:0 Zdržel se'. o

10/5 Žádost o přidělení b}'tu v majetku obce PotůčIq,.

Michaela Kubíová, žadat€lka požáda]a o přidělení služebniho b}tu č'p'to3/7 vpanelovémdomě.

K bodu nehlasováno, žadatelce byl již b}a přidělen.

10/6 Miroslav Husák_žádost o přidělení býu garsoniéry nebo l+l v panelovém domě.

Návrh usn€s€ní: zastupitelstvo obc€ souhlasí se zařazením do seznNmu žadat€lů o bvt o velikosti
1tl popřípadě garsoniéryv panelovém domě.

Zdržel se: 0

10/7 Žádost o přidě|ení b}tu v majetku obce Potůčky.
Denisa schloserová -ádost o přidělení býu garsoniéry nebo 1+1 v panelovém domě.

Návrh usnes€ní: Zastupiaelstvo obc€ so[hlasí se zařazením do seznamu žaalatelů o b}'t o vé|ikosti
1+l popřípadě gársoniéry v panelovém domě.

Pro: 6 Proti: 0

Pro: 6 Proti:0

Pro: 6 Proti:0

ZdrŽel se: 0

10/8 Žádost o přidělení býu v majetku obce Potůčky-
Pavla Klognerová -žádost o přidělení býu -garsoniéry nebo l+l v paoelovém domě-

Návřh usnesení: ZastupitelstYo obce souhlasí Še zařazením do seztramu žadat€lů o b}rt o velikosti
l l l popřipadě garsoniéry v panelorém domě.

Zdržel se: 0

10/9 Žádost o přidělení b}'tu v majetku obce Potůčky
Ju|iana Bedrunková - žádost o přidělení b}'tu l+l nebo 2+1 v přízemi či prvním patře paneloÚch
domů.

K uvedenému bodu místostaŤosta uvedl' že nesoúIasí se zařazenim do seznamu, kdy žádatetka vlashí
v obci Potučky rodinný dům.
Přítomná paní J. Bedrunková uvedla, že v současné době bý nepotřebuje, pouze zvažuje svoji situaci
za 10-15 let.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí se zařaz€ním žadat€lky do seznamu žadatelů o b}t
velikosti l+1 nebo 2+1 v panelové domě.
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Proti: V.Ondra Zdržel se

l0/l0 Žádost o souhlas s \,"ýstavbou rodiDného domu Klassik l04 na p.p.395/11
Zadatelé Vu Duc Malů a vu Trung Kien požiídali o soúlas obce s výstavbou lodinného
domu na pozemkové parcele č. 395/7l. v příloze žádosti předložili grafický návrh domu a
situační plánek umístění stavby. Pozemková parcela je v majetku žadatelů.

NáYrh usDeseíí: zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem pana vu Duc Manb a vu Trung Kien
na p.p.č.395/71' ostatní plocha v kú. Potůčky realizoYat l"ýstavbu rodinného domu Klassik 104
a to za dodržení všcch zákonných podmínek s výstavbou roditrného domu souvis€jícícb.

Pro:5

Pro:5

Pro:5

Proti: 0 zdrželse:v. ondra

10/11 Žádost o soublas s přistavbou oralinace zubaře k budoÝě č.p.36.
Firma Jď' s.r.o. poádala o souhlas s přístavbou ordinace zubaře a čekírny pro pacienty k budově
č.p.36 v obci Potůčky.

NáYrh usnesetrí : zastupit€|stYo obce se usneslo, že souhlasí s přístavbou ordinace zubaře a
čekíyny' tak jak v příloze své žádosti př€dložilr fiřma JaJ, s.r.o' a to za alodÍž€Íí všech
zákontrých podmín€k s€ st|vbou souvisejících. výstavbou trebude omezetr pŤovoz na
přiléhajícícb komunikacích a chodtríku.

Proti: lng' D. Nádler Zdržel se: 0

10/12 Žádost o směnu' odprodej' či pronájem p.p.č.1398/20 Y kú. Potůčky- žadatel pan xuan
Hai Dao
Jedná se o pozemkovou pa.celu, kerá.je v majetku obce Potůčky. Při Íealizaci záměru výstavby
parkoviště ŽMatelnalŤhuje od obce Potůčky p.p. t398/2o odkoupit, směnit za část p.p.] 398/ó, kde se
nachlízejí chodnilg,, případně pronajmout.

Místostařosta k projednávanému bodu uvedl, že žadatel vlastní p.p.č.360/4, která zasahuje do místní
komunikc€ ( Kižovatka u kosÍela )' kdy by bylo vtlodné směnit tuto část za požadovanou
parcelu1398/20.

Zastupitelka MgI' L. Kuběnová navrbla dáIe q,I)žít zájeÍn ž^datele 
^ 

zahájit ryjednávání o převodu
pozemkové parcely pod chodníky l398/6. Zde byly obci lybudovány chodníky, poz€mková parcelaje
v majetku žadate]e.

Návrb usneŠcní : Zastupitelstvo obce s€ usneslo' že souhlasí se záměr€m směny uYealeÍé
poz€mkoYé parcely č. 1398/20 a to za část poz€mkové parcely 360/'t, která je zastavěna místÍí
komunikací a je v majetku žadatele. Dále Šchva|uj€ áměr dokoupit potř€bné části p.p. č. 360/4
v k ú. PotůčkT v řozsahu plochy větším' než je výrněra plochy p.p.1398/20 a jeho převodem alo
majetku obce. zástupitelŠtvo obce pověřuje stalostku obc€ dalším i€dnáním s žadat€|em. o
případné směně' prodeji či pronájmu bud€ řozhodtruto po zákotrném zveřejnění záměru
převodu Bemovitostí na delším jednání zastupitelstva obc€ PotůčLT. Dále zastupite|stvo obce
pověřuje stařostku Y}voláním j€dnání o odkoupení ostatního pozemku pod chodníky
č.p.p.1398/6.

Pro: ó Proti:0 Zdržel se: 0
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10/13 Žádost o pro[ájem části budo\T č.p.42' žadatel pan Manh Tran IIuy.

Žadatel poda| ádost o pronájem části budo\y č 'p.42 na st. p.p 2o2/1v k.ú- PotůčkY a to za účelem
zřízení velkoobchodní prodejny textilu a obuvi' K podminlám nájmu uvádi ve své ádosti, žeje
ochoten se podílet na rekonstrukci pronajaté části a zřízení parkoviště pro zásobování pro ákamilry
pro 10-l5 vozidel. výše nájemného na místě upřesnil přítomný žadatel pan Manh Tran Huy a to ve
výši 30 000,-Kč měsíčně.
Místostarosta k projednávanému bodu uved], že s přihlédnutím k záměru Ústavby Free shopu
v č.p.155 a moá|osti nárllstu lukativnosti po otevření Fřee shopu navrhuje pronájem nemovitosti
č.p.42 prozatím neuspěchat ' Také áměř velkoprodejny textilu a obuvi' který ve svém áméru
žadatel uvádí by mohl bý konkurencí pro centráIní halu.

Návrh usnesení : Zastupitelstvo obce s uŠn€s|o, že pověřuje je<lnáním o pronájmu prostor č.p-42
Š ž'datelem penem Manh Tran IIuy místostarostu obce a pověřuje jej zv€řejnit áměr
pronájmu uv€d€né nemovitosti na úřední d€sce.

Proti:0

Pro:6 Proti:0

aolL4 Žádost lozefe rukla o souhlas se změnou záměru výstavby.
Žadateloznámilna obecní úřad, že přehodnotilsvůj původ n í Žá měr výstavby malé ekofarmy se
senikem v lokalitě stráň na p 'p.292/1, kte.á je u jeho vlastnictví. V 50učasnosti by realizoval pouze
výstavbu seníku, kten/ by byl využitelný na skladování sena z přilehlých pozemků

Návťh usnesení: zastupitelstvo obce 5e usneslo, že souhlasí5 výstavbou seníku na p.p.292/1
v řozsahu upřesněném v technické dokumentaci, kteřáie přílohou žádosti.

Pro:6

Pro: 6
1l) Různé :

Zdtže1 se :0

ZdŤžeI se:. 0

lo/15 Žádost vítěze vlběrovébo řízení Báňské stavební spol€čnosti s.r.o. o změnu termÍru na
stavbu 

''Potůčky-oprava 
a zatep|ení slřech panetor"ýcb domů.,.

Z důvodu předpokládaných špatných klimaficrych podmínek a př€devším z důvodu opožděného
dodání střešní kÍ}tiny firmou Maxi Deck D€cktrade a's- PoŽádala uvedená firma Bss s.Í.o. o souh|as
s odsunutím termínu stavby na jařo 2012.

NáYrh usn€sení |zastupitelstvo obce se usneslo, že nesouhlasí s přesunutím teřminu akce
,,Potůčky-opřava e zateplení střech paneloYých domů.. fifmě BáňsM stavební společnost 3.r'o.
na jaro 2012. Vzhledem k tomu' že ve r"ýběrovém řízeÍi bylo jedním z křitérií i pevně
Štánoyený termín dokončení do 31.10.201l .

Pro :ó Přoti: o Zdtžel se. o

10/16 Žádost Zák\^dní školy v Merklíně o sponzoÍshý dar na kosové ávody škol obcí svazku
Krušnohoří.

Návrh usnesení : zastupitelstvo obc€ s€ usneslo, že souhlasí s poskytnutím přispěvku na
občerstYení a na ceny základní škole v Merklíně ve ťši 20o0,-Kč:

Proti: 0 Zdrže1 se: 0
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11/1 PÍonájem pozemkové parcely pod autobusovou zastávkou st- pafcely č. ]63 v k.ú. Potůčk],' D]e
nájemní smlou\.Y , kteráje uzavřenaještě s původním majite]em platí nájemce v současné době
nájemné ve Úši 40'-Kč ročně.

Místosťarosta k přojednávanému bodu uvedl, že při kontÍo|e pozemkových parcel v majetku obce a
jejích w,uŽití zjistil, že byla vroce 1994 uzavřena dohoda o pÍonájmu pozemkové paŤcely pod
budovou bufetu a autobusové zastávky s panem oldřichem RejÍkem- Dále uvedl, že podnájemníci
bufetu v budově, kde se nachází i autobusová zastávka např. pan Žilka platil v minulosti nájemné
údajně přes 30000,_Kč měsíčně' v současné době majite|em budovy jiŽ není pan o.Rejfek-
Přitomný J.Fořt uvedl, ž€ majitelé budolry měli ve smlouvě povinnost stalat se o údržbu a úklid
autobusové zastávkyl že by bylo možné smlouvu }ypovědět'

Návrb usnesení : zastupit€lstvo obcé se usneslo pověřit právního zástupce obce posouzetrím
možnosti gýpovědi existující náj€mní smlouw ná st.p.č. 363. Dál€ pověřuje starostku obc€
r.}Yoláním j€dnání s Úajit€li budoÝY č.p.t43 o nor"ých podmínkích pronájmu uved€né stávební
Parcely.

Pro:6 Proti:0 7.držsl se |o

11/2- odprodej palivového dříví stanovení c€ny na podzim Ťoku 20l1 a řok 2012

K projednávanému bodu poádal místostaiosta obce přítomné zastupitele o stanovení ceny palivového
dříví při samov,Íobě pro osobní spotřebu pro občany obce. v loňském roce a najaře byla cena 5o'_Kč
zalm3

Návrh usn€séní : zastupite|stvo obce se usneslo' ž€ souhlasí ponechat stávající c€nu za palivoYé
dříú z€ samoÚroby z porostů v majetku obce Potůčky přo soukřomou potř€bu občanů obce
Potůčky na částku 50,-Kč za 1 m3.

Pro:ó Proti:0 Zdržel se :0

12) Diskuse:

Místostarosta seznámi| zastupitele s nabídkou firmy Gupos s.r.o., která nabídla oplocení uvedeného
dětského hřiště před panelo.\.ými domy za částku cca 95o,-Kč za metr délk],. Jednalo by se o
op]oc€ní z pozinkovaných barevných s|oupků s plaňkami z plastu- imitace dřeva.
Paní L'Štrauchová: Při zveřejnění záměru odprode.je pozemků zveřejnit mapu celé obce, ze které by
bylo patmé, o lfteré pozemky sejedná'
Místostarosta uvedl, že u každého zveřejňovaného áměru obce pÍonajmout, nebo odprodat pozemek
je mapoý výřez.
Dále upozomila na špatnou údÉbu turistichých stanovišť.
Místostmosta uvedl, že svoz odpadků z turisticloýcb přístřeškůje plánován v dvouměsíčních
inlervalech. s!oz méI probéhnoul bčhem 7áil'
JosefFořt- opÍava tlasy napojení na Krušnohorskou magistrálu, oprava přemostění vodotečí atd.
Místostarosta k věci uvedl, že poáďá o spolupráci místní sbor dohovolných hasičů, kteri i
v minulosti toto napojení udržovali.
Paní schónigercvá požádala o zvážtní zateplení podlahy v paneloÚch domech'
J.Fořt uvedl, že by se problém dal lyřešit např. ukotvením zatep]ení ze spodní strany t€ch.podlaží'
Místostařosta uvedl' že o iyjádření k možnému technickému ř€šení požádá Ing. J.Palase'
Paní schónigerová upozomila na ry.vřác€ný pomníček plynové přípojky u slovanky'
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MístostaÍosta k věci uvedl, že při řešení q'vráceného pomníčku byl poádám panem M.schónigerem
st,. o zajištění zrušení pl},nové přípojky a pomníčku 

' 
což učinil' Následně byl poádám paní

schónogerovou o zachování přípojlg/ v době po podepsání protokolu o ŽÍušení. Ve věci plynové
přípojky se spoji a budejednat s panem M. schónigeÍem st.

13) zóvěř

Na áv& poděkoval místostarosta zastupitelům a občanům obce za podněty a přítomnost najednání a
ukončiljednání v 20:25 hod.

Přiiatá usíesení:
01/04/11 : Zastlrpitelsfuo obce schvaluje rozšířený progamjednání
02104/11: zasfupitelstvo obce se usneslo, že souhlasí s návrhem na \.yřazení z evidence usnesení:

Usnes€ní č.0l/02ll l_06l02/ 11 z 26.05.201 1

Usnesení č.0ll03/l l-05/03/201l z 30.06'20]L1

Návrh na ponechání v evidenci usnesení|

Usnesení č'19103/10 z 03.06.2010 ( kontrola SDH )
Usnesení č'04/2Ilí10 z l7.09.20l0 ( pezúpl. př€vod z pozemkového fondu )
Usnesení č.10/0l/l1 z 07'03.20l l ( věcné předkupní právo L'volráb )
Usnesení č.5/2/lI\4/08 z 07.05.2008 ( Pronájem pozemku_ autoservis )

03/04/11: Zastupitelstvo obce se usneslo, že schvaluje provedeni rozpočtov'ých opatření v uvealeném
mění. Nal"ýšení přijmů:

Po1ož*a 412? o l36700,-Kč ( dotace na tIasiče )
Položka 31 1 1 o 67269 ( prodej pozemků)
Položka2229 o 99495,06 Kč- nevyčerpané p.osťedky SDH
Po1ožka2229 o 226 008,6l Kč- vratka hospodářské yýsledky školy
Položka 2l11 o 8000'_Kč- služby veřejné sprá\ry.

Nav'ýšení Údajů:
Položka 612l o 8000,_Kč- kanalizace lékíma
Položka 5492 o 3525,-Kč - Dary obyvatelům
Položka 5 l 69 o l3 60'- služby obecní policie
Položka 5l39 o 7596'-Nákup materiálu hasiči

Rozdíl 516 991,ó7'_Kč ( položka 8l l5 ) převést do lez€Íry.

04/04/11 Zastupitelstvo obce se usneslo' že souhlasí s na\.:ýšením rozpočtu Zíkladní školy a
rnateřské školy Potučky pro rok 2011 o částku 630o0'-Kč ato na zíkladě žádosti ředitelky školy.
Navýš€ní příjmů z položky správní poplatk1, o 63 ooo,_Kč Na.\.ýšení \,ýdajů - položka 5331 o 6300o.-

05/04/11 zastupitelstvo obce se usneslo, že schvaluje Íozpočtový výhled obce Potůčky na období rol_u
2012'2013,2014 ý předloženém znění- schválený rozpočtoÚ \ýhled, bude součástí tohoto zápisu
z jednání zastupitelstva obce.
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06/04/11 Zasfupitelstvo obce se usneslo, Že schvaluje, aby v případě potřeby finančních prostředků
byly zapojeny na čerpání výdajů finanční prostředky z minulych let, to znamená použít prostředky
z běžných účtů minulých let ato do výše 500 ooo,-Kč.

07/04/1l Zasfupit€lstvo obce Potůčky se usneslo' že souhlasí s pronájmem prodejních stínků a
stavební pozemkové parcely č.398 pod prodejními stánky v ceníální tržnici č.p'158 a čá5ti
poz€mkové parcely č.J95lz2 a 37011 ( kat. úz.obce Potůčky ) pod prodejními stánky v loka|itě před
centrální ÍÍžnici Potůčky a to za těchto podmínek:
s nájemci budou uz.avřeny nové nájernní smlouly. Přednostní právo na uzavření nové nájemní
smlou\.y mají srívající nájemci, řádně si plnící své závazky, pokud tito současně k uzavření smlowT
přistoupí nejpozději do 30.1l.2011. Doba nájmu na dobu určitou 10 let do 3l'12'202l. cenové
podmínky d]€ stávajících smluv. zastupitelstvo pověřuje starcstku obce zajištěním pripra!ry a
podpisem nájemních
Nové smlou\T předložit k připomínkování zasfupitelům obce před podpisem smJuv.

08/04/1l Zastupitelstvo obce Potůěky se usneslo, že souhlasí s pronájmem pozemků ( zahřádky )
p.p.č. 426/1 o !ýměře 2028 m2 _ trvalý travni porost, p'p.č' 41915 o qměře 2354n2- trvalý travní
porost' p.p.č.l195 o qýměře 519m2 ostatní plocha' p.p'č. 1095/1 o ýměře 5073 m2 - ostatní ploch4
p.p.č' 1095/1l o výměře 420 m2 _ ostatní plocha, p.p'č' 1095/9 o v'ýměře 277 m2 ostatní plocha,
l095/l0 o {ýrněře 275m2_ ostatní plocha' vše v katastrálním území Potůčky a to za těchto podmínek
: Nové náj€mní smlouvy budou uzavírány s nov,ými nájemci . Přednoslní právo na prodloužení
smlou\ry ( dodatku ) mají stávající nájemci' řádně plníci si své ávazky, pokud tito souča$rě
k uzavření smlou!] či dodatku přistoupí nejpozději do 3l.10.201l. Doba prodlouŽení nájmu- 4 rolg/ ,
cenové podmínlq/ dle stáva.jícich smluv. Zastupitelstvo pověřuje starostku obce zajištěním příp6y a
podpisem nájemních smluv, nebo dodatků.

09/0,í/11 zastupitelstvo obc€ neschválilo pronájem uvedených prostor v č'p'51 st.p'p 2l3l1 Žadateli :

JaŤoslav ondrejčík a to za těchto podmínek : Doba nájmu l0 let, výše měsíčního nájemného t2000,-
Kč, v měsících leden, únor, břez€n 10000,_Kč. Zastupitelstvo souhlasí s možností odpočítat 50%
prokazatelných nákladů do stavebních úprav uvedených pÍostoÍ v majetku obce ato nejdéle do doby
3ó měsíců od podpisu smloury. Investor bude informovat o prováděném rozsahu stavebních úprav'
Zastupitelstvo pověřuje starostku obce zajištěnim přípra\.y a podpisem nájemni smlouvy'

10/04/11 Zastupitelstvo obce neschválilo přonájem prostor v č.p.59 II nadzemní podlaží st.p'p 226
žadateli : Martin Zábran4 Potůčky č.p.l05 a to za těchto podmínek : Doba nájmu 60 měsiců, \aýše
měsíčního ná.jemného 8000,-Kč , ve smlouvě bude stanovena qýpovědní lhůta 3 měsíce.
Zastupitelstvo pověřuje starostku obce zajištěnirn přípralry a podpisem nájemní smlouvy.

11/04/11 Zastupitelstvo obce neschválilo pronájem přostor bývalého nehtového studia v č.p.59 , II
nadzemní podláží st.p'p 22ó žadateli : Dinh van Dun8 býem Hame$ká 38, Homí Blatná'

l2l04/11 zastupjtelstvo obce Potučky se usneslo, že souhlasí s uzavřenim nové nájemní sm|ou}Y na
část p.p' l4l0 v kat. území obce Potůčky o \.ýměře 238m2, nájemce pan Quyet Tien L€. Podmínly
prcnájmu zůstanou shodné dte znění předchozí nájemní smlouvy' Nájemné také dle předchozí
smlouly . smlouva se uzavŤe na dobu určitou pěti let do 30.09.2016. Zastupitelstvo pověřuje
stárostku obce zajištěním připralry a podpisem nájemní smlou\,y.

13/04/11 Zasfupit€lstvo obce se usneslo' že schvaluje pÍonájem části pozemkové parcely číslo 40611
v katastrálním území obc€ Potučky o \"ýměře cca 20 m2 Žadateli firmě čEZ Distribuce, a.s. Děčín, za
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těchto podmínek: Doba pronájmrr 25 let' nájemné 20o,_Kč za lm2 a rok' zastupit€lsfuo pověřuje
sta.ostku obce zajištěním přípraly a podpisem nájemní smlouq''

14104/11 Zastupitelsfuo obce se usneslo, že souhlasí s ádostí firmy wassenverke westeÍzgebirge
gmbh a souhlasí s uzavřením dodatku ke stávající smlouvě, kdy cena stočného bude hÍazena ve Úši
0,59 Euro za m3. s tímto souhlasí za podmínky, kdy bude zrušeno smluvní ustanovení o minimálním
dodaném množsfuí odpadních vod v množství 450oo m3. ostatní podmínky smlou\.y zůstávají
nezměněny' Zastupitelstvo obce pověřuje starostku jednáním v této věci a podpisem dodatku
smlouq/

15/04/11 Zastupitelsfuo obce se usneslo, že souhlasi s přidělením býovéjednotky č'7 v č.p.l03
žadatelce Michaele Kubřové a to z důvodu přihlédnutí k současným býovým podmínkám žadatelky
a především jejích dětí.

1ó104/11 ZasfupiteIstvo obce se usneslo, Že souhlasí s přidělením b1tovéjednotlq' č'4 v č.p-51 žadateli
Petřu Jeníčkovi a to z důvodt] přihlédnutí k současným býoÚm podmínkám ádate]e'

1704111 Zastupit€lstvo obce se usneslo, že souhlasí s udělením výj imiy z počtu žáků pÍo základní
školu v Potůčkách podle ákona č.56]/2004 sb' o soustavě mateřských' základních a středních škol (
školský z.ákon) $ 23, odst.4 naškolnírok20ll/20l2

18/0,l/11 Zastupit€lstvo obce se usneslo, že souh]así s udělenim výj imky z počtu áků pro mateřskou
školu v Potučkách podle ákona č.5ól/2004 sb. o soustavě mateřslgich, ákladních a středních škol (
školslcý zíkon) $ 23, a souhlasí s navýšenim počtu dětí ojedno dítě na počet 25. Ředit€lka školy
gaÍantuje , že toto zv'ýšení nebude na újmě kvalitě činnosti mateřské školy a že budou splněny
podmínky bezpeěnosti a ochrany zdřaví.

19/0,{/11 Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení př€dkupního práva k pozemkům dle geomet ckého
plánu č.541_ó/20tl, stavební parcela číslo 498/l, stavební pozemková parcela číslo 436/2 a stavební
pozemková parcela č'498/2 o celkové Úměře 163m2 nachrízející se pod stavbou budoly č.p'l86
v katastrálním území obce Potůčky ve prospěch pana Ladislava Vo|rába, na jeho náklady, na dobu
určitou do 0l '08.2036' za podminek stanovených smlouvou a za minimálně cenu sjednanou pro prodej
těchto pozemků vnájemní smlouvě a smlouvě budoucí kupní, uzavřené dne 22.01'2oo9. Starcstka je
pověřenajednáním o podmínkách a podpisem smlou\,Y.

20104/11 Zastupitelstvo obc€ neschváli]o záměr odprodat pozemky u autoservisu specifikované
v žádosti žadatelů Josefa Fořta a Jiřího Dibelkf, část p.p.4oóll0.

21104/11 Zastupitetstvo obce se usneslo, že nesouhlasí s odprodcjem pozemkové parcely č' 1317.

!i.9r191st"" pověřuje starostku zajištěním opraq7 přemostění u komunikace p.p.č'l31? do
30.11.2011.

22/04/11 zasirpite1stýo obce se usn€slo, že souhlasí s přidělením b}tu t+l vč.p ]o1 číslo b},tu 7'
paní Soně Volrábové st' za předpokladu' že bude uvedený bý řádně předán součainým uživate|em a
proti přidělení b}'tu nebude podáno odvolání ( např. žádn}'m z dalších zájemců o byt ze sezrramu
žadatelů). Přidělení odsouhlaseno za r,yužití odkládací podmínky '

23/04/11 Zastupit€lstvo obce se usneslo, že souhlasí se zďazenim pana Miroslav Husáka do
seznamu žadatelů o byť o velikosti 1+1 popřípadě garsoniéry v panelovém domě.
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24lo4lL1 Zastupitelsýo obce se usneslo, že souhlasí se zařazením sleěny Denisy Schloserové do
seznamu žadatelů o bý o ve|ikosti l+l popřípadě garsoniéry v pane]ovém domě.

25lo4lÍ7 Zasfupitelstvo obce se usneslo, Ž€ souhlasí se zařazením slečny Pavlíny Klognerové do
seznamu žadatelů o bý o velikosti 1+l popřípadě garsoniéry v panelovém domě.

'26104117 zasÍ1]pite\stvo obce se usneslo' že souhlasí se zařazenim pani Juliany B€drunkové do
semamu žadat€lů o b''t o velikosti t+l popřípadě 2+1 v panelovém domě'

27 /04ll1 Zast.upjtelstvo obce se usneslo, Že souhlasí se áměrem pana Vu Duc Manh a Vu Trung
Kien na p.p'č'395/71' ostatní plocha v k'ú' Potůčky realizovat \ýstavbu rodinného domu Klassik l04
a to za dodržení všech zíkonných podmínek s výstavbou fodinného domu souvisejících'

28104111 Z^Štupitelstýo obce se usneslo, že souhlasí s přístavbou ordinace zubaře a čekimy k domu
č'p.3ó' takjak v příloze své ádosti předložila firma Jď, s.r.o' a to za dodržení všech ákonných
podmínek se stavbou souvisejících. výstavbou nebude omezen provoz na přiléhajících komunikacích
a chodníku.

29/04/11 zastLlpitelstýo obce se usneslo' že souhlasí se záměrem směny uvedené pozemkové parcely
ě. 1398/20 a to za část pozemkové parcely 360l4,k]f'Íáje zasÍ:r\ěna místní komunikací a je v majetku
žadate]e. Dále schvaluje záměr dokoupit potř€bné částí p'p. č. 360/4 v k'ú. Potúčky v Íozsahu plochy
větším' nežje ýměra p|ochy p.p.l398/20 a jeho př€vodem do majetku obce. zastupitelstvo obce
pověřuje starostku obce dalším jednáním s žadatelem' o případné směně, prodeji či pronájrnu bude
roáodnuto po ákonném zv€ř€jnění áměru převodu nemovitostí na da|ším jednání zastupitelstva
obce Potůčky. Dále zastupitelsfuo obc€ pověřuje starostku v}.voláním jednlíní o odkoupení ostatního
pozemku pod chodnílry č.p'p.1398/ó.

30/04/tl Zastupitelstvo obce s usneslo, že pověřujejednáním o pronájmu prostor č.p-42 s ádatel€m
panem Manh Tran Huy místostarostu obce a pověřujejej zveřejnit áměr pronájmu uvedené
nemovitosti na úřední desce'

31/04/11Zastupitelstvo obce se usneslo, že soúlasí se změnou záměru Jozefa Jukla odstoupitod
\"ýstavby malé ekofarmy nap.p.292/1 a že nadále souhlasí s v'ýstavbou seníku na uvealené parcele
v rozsahu upřesněném v technické dokumentaci' keráje přílohou ádosti stavebníka.

32104/11 zastupitelstvo obce se usneslo, že nesoúlasí s přesunutím termínu akce 
',Potůčky-oprava azáteplení sfrech paneloÚch domů" fiÍmě Báňská stavební společnost s.r'o. najařo 2012. Váled€m

k tomu, že ve {ýběrovém řízEní bylojedním z kitérií i pevně stanovený termín dokončení do
31.r0.2011.

33/04/11 zastupitelstvo obce se usneslo, že souhlasí s posk''tnutím příspěvku na občerstvení a na
ceny základní škole v Merklíně ve ýši 2o00,_Kč na akci krcsové ávody škol'

34/01/11 zastupitelstvo obce se usneslo pověřit právního zástupce obce posouzením možnosti
\"ýpovědi existující nájemní smlouly na st'p'č.363. Dále pověřuje starostku obc€ v}.r'olánim jednání
s majiteli budovy č'p.l43 o noých podmínkách pÍoná.jmu uvedené stavební parcely.
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35/04/11 Zastupitelstvo obce se usneslo' že souhlasí ponechat stávajicí cenu za palivové dříví ze
samovýřoby z porostů v majetku obce Potůčky pro soukromou potřebu občanů obce Potůčky na
částku 50,-Kč za l m3.

n".<_
;;;;i;";il;
ověřovatel ápisu

JařmiIa Fořtová

starostka

Vlastimil Ondra

místostarosta

\ň*/

Karel Štěrba

ověřovatel áPisu
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Rozpoaollý ltÚhled obce Potúčkv nd období Í.2072, 2073' 2074 v tis,Kč

třída ožka 2012 2ot3 2014
1 Daňové 9 800,00 9 500,00 9 550
2 Nedaňové Dř 1700,00 1750,00 1

3 Kapitálové 100,00 0,00 0
ho 18 900,00 12 250,00 14150

Příimv.elkem 30 500,00 23 500,00
8 Úvěrv krátkodobé 0,oo 0,00

úvěry dlouhodobé 0,00 0,00
přijaté tran.fery celkem 00 0,00

5 neinvestičn Í výdaje 15 0OO,00 15 500,00 17 000,00
6 kapitáIové \^ýdaie 10 000,00 8 s00,00 8 500,00

aje.elkém 25 000,00 23 5(x',00 25 500,00
8 splátka úvěru 5 500,00 0,00

ýýdaje.elkem 30 500,00 23 500,00 25 500,00


