
Zápis a usnesení z 2. veřeiného iednání

Přítomni : J.Fořtová, V'on<lra, S.Šípek, R.TýŤ, Ing.D.NádleI, J.Putko, K.Štěrba, M.Šipek
Neomluveni: Mgř. L. Frančíková
Hosté : cca 14 občanů obce

Začátek jedníní : 17.oo hod..

veřejné jednání Zo Potučky zahájila v l7.oo hod. starostka obce. Přivítala přítoÍnné
občany a zastupitele. Konstatovala nadpoloviění větŠinu členů zastupitelstva'

Přogram iednáíí :

l) Schvrilení programu j ednríní
2) Kontrola usnesení
3) Rozpočet obce na rok 2012
4) Přidělení býové jednotky v č.p.105/5
5) Přidělení zahÍídky ě-5 nap.p.č.42713
6) Nájerrmí smlouva na ě.p 5413
7) Zádosti
8) Ruzné
9) Diskuse

]U) LaveÍ

1) Hlasování o pro erarnu jednání:

Pro: 8 Proti: 0 Zdtželse: 0

Nátrh na zpracovatele zápisu : Miroslav Šipek

Pro: I Prcti: 0

Návrh na ověřovatele zápisu : JozefPutko
René Týř

ZÁržel se: o

Zdťznlsel. 0Pro: 8 Proti:0

2) Kontrola usnese4í
Nálth na vťazení z evídence usnesení :
UsneseÍ\i č.0l/0U12 - 01/0l/l2 z 8.3.2012
Usnesení č. l5/05/1l z15.12-2011
Usnesení č. 16/05/1l z 15-l2.2ol1
Usnesení č. 22105/1 l z l5-l2-20l1

Náwh na ponecháni v evidenci usneseď :

Usnesení č. 5/2/1lví08 7. 5.2008 / pron.poz.-autoservis /
Usnesení č. l9l03/10 3.6.2010 / kontr.SDH ...../
Usnesení č. 04/2Mll0 11. 9.2010 / bezilpl.převod z Poz.fondď



Usnesení č.l0/0l/11
Usnesení č.l3104/l l
Usnesení č.19/04/1l
Usnesení ě. 29l04/l1
Usnesení č. 30/04/11

Ná\Ťh usnesení i

7. 3.2011 / věcné pŤed.právo-p.Volníb/
29.9.2Oll l smlotlvas ČEZ Distribuce/
29. 9.207l / yěcné píed.právo-poz.pod.lékímou_p.Volráb//
29. 9.20l l / směna pozenku p.Xuaď
29.9.2o7l / goná4em č.p.42-p.Hly/

Zo bele na vědomí kontrolu usnesení

Pro: 8

Pro: 8

Proti:0 Zdržel se: 0

3) Ná\ah rozpočtu byl v souladu s $ll odst.3 zákola é.250D000 sb., o rozpočtových
praviďech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejněn na rířední desce dne 17. 4.2012.

Ná,'Ťh usnesení:
Zo schvaluje rozpočet obce Potučky na rck 2012 y záýMných ukazatelích dle kapitol
v celkové výši 24,800.000,-Kč v příjmové a l9,300.000'-Kč ve výdajové části, pňčemž
pŤebýek ve výši 5'500.000'-Kč bude kry1 plrínované splátlf úvěru'
Zo schvaluje v souladu se sv,.ými kompetencemi lyhÍazenými ákonem o obcích posk}'tnutí
dotací, peněátých a věcných daÍů dle návrhu rozpočtu na rok 2012.
Zo schvaluje plán hospodířské čiÍtÍtosti na rck 2012 ve výši \rynosů 29,378.000,-Kč a
nákladů ve výši l9'378.000,-Kč s předpokládaným ziskem 10'000.000'-Kč.
Zo schvaluje v souladu s $102 odst.2 písm.a) zákona ě.12812000 Sb., o obcích, v plalném
znění, zmocnění stáÍostky k provádění lozpočtoÚch opaťení v rozsahu l00.000'-Kč, popř.
v rozsahu '!Tšším, budeJi se jednat o lrnanční prosťedky ze státnÍro rozpočtu' v rámci
závazných ukazatelů (paragraf ) plovádět úpla.\,y na jednotliqých poloŽkách.

4) Pňdělení uvolněného bytu v panelovém domě č.p.105/5. Ze seznamu ádatelů byla
lrybrána pani Marcela sipková" Potůčlq, která má žádost na \aýměnu b}tu jiŽ v evidenci od
roku 2004. B}'t je veden jako 2+1, ale rozměrově je jako 3+1 / 66m2l. od roku 2004 nebyl
větší bý na v.foněnu k ďspozici.

Nál'r'h usnesení:
Zo schvaluje pŤidělení
Šípkové.

Pro: 6

PÍoti: 0 7Áržel se: o

b}.tové jednotky 2+1 v panelovém domě č.p.105/5 paní Marcele

Zdrže| se 2 Šípek stanislavProti: 0
Šípek Miroslav

5) V souladu s $39 odst.l zákona č. 128/2008 Sb., o obcích, v platném znění, byl na ďední
desce zvďejněn zíměr pronajmout část p.p'č. 42'1/3 o \"yměře 364 m2 zaltádka ě.5. Ž,ádost
podala paní Helena Hustíková.

Ná'!Ťh usnesení:
Zo schvaluje pronájem zabnídky č. 5 o wýměŤe 364 m2 nA p.p.č.42713 paní Heleně Husríkové



b}'tem Potůčky ě'p.l00. Cena pronájmu činí 1,30 Kč/m2lrok' Doba pronájmu na dobu určitou
4 roky od podpisu smlou\y. Pověřuie staTostku podpisem smlouvy.

Pro: 8 Proti: 0 7'dfže1Še: o

Pro:

o Žádost pana Josefa Jen&ichovského o rrzavř€ní nové nájemní smlou\,T na bý č.3
v č.p.54, kdy na zíkladě opakovaných výstrah o porušováni dob|ých mravů vdomě byla
podaní výpověď z nájmu b)'tu, k1erá končila k ] l. ].2012. Žádost by]a podpořena ukončením
léčebného režimu.
zasfupitel Mircslav Šípek se zmínil' že Josef Jendrichovský v prcstoÍu pŤed panelovými
dorny před cca dvěma dny hluěně lrykřikoval a celkově činil dojem, že je pod vlivem alkoholu
a tomuto byli přítomni i další svědci.
Družka J. Jendrichovského P.K1ognerová po přímém dotazu sdělila, že J. JendÍichovský byl
ten den ,, načnut]ý" a domaji slor'ně urrížel.
Místostarosta v'ondÉ vznesl dotaz na P' Klognelovou, kdy požádal o iďomraci, kdo hradí
nájemné a provoz domácnosti' Paní P'Klognerová uvedla, že niiklady hÍadí sama. Další dotaz
na jrnenovarrou vznesl pan Stanislav Šípek jak po návratu pana Josefa Jendrichovského mají
výešenou domácnost zda vedou oddělenou či společnou. Paní P.Klognerová uvedla, Že zatím
nic neřešili a vedou domácnost společnou. R.Týř uvedl' že se musí přihlédnout i ktomu, že
v b}rěje malé dítě.

Vzhledem k tomu, že qpověď z nájmu bytu skončila k3l. 3.2012 jedná se 'lTloženě o
možnost souhlasu Zo s uzavřením nové nijemní smloulry.

Ná\Ťh usnesení:
Zo schvaluje r.rzavŤení nové nájemní smlowry na b}t č.3 vě.p.54 panu Josefu
Jendrichovskému na dobu uÍčitou 3 měsíce_

Proti: 6
V.ondra' M.Šípek
J.Fořtová, R.Týř
s.Šípek, D.Nádl€I

Návrh nebyl přijat

7) Různé

INFORMACE

1) Krajský uřad Karlovarského kaje, odbor rcgionálního rozvoje na zríkladě ádosti obce
do ',Programu obnovy venkovď' poskyd finanční příspěvek ve Úši l40.000'-Kč tj.
v max.výši 50% na qhněnu drímské sauny a dovybavení piínské sauny ve sportovním arerílu.

2) Drc23.3.2012bylo r,yhodnoceno výběrové řízení na veřejnou zakázl-u,, Potůčky-oprava
a zateplení střech panelových domů ". Hodnotící komise lyblala jako nejvýhodnější nabídL-u
firmy KLEMPEX Vacek s.r.o., Pelhřimov 38, Cheb, za celkovou cenu 3,943.551'_Kč bez
DPH tj. 4'495.648'-Kč včetně DPH.
Nabídky byly hodnoceny bodovým systémem podle zadaných hodnotících kitérií.

ZÁtže| se:. 0



8) Diskuse:

Místostarcsta obce vlastimil ondra poděkoval občanům obce za podpisy na petici Za opralu
ěásti silnice IV221 v úseku obce Pemink, Pstruž a Homí Blatná. Z Krajského úřadu
Karlovarského kmje je přislíbeno v tomto Ioce zajistit opravu v obci Pemink a Pstruá.
Pan Josef Fořt se dotiízal na rozsah plrínovaných oplav místních komunikaci, lr1eré jsou
plrínovríny v rozpoěfu a zdaje pliínována oprava komunikace na striíně k Čermríkům'
starostka obce Jarmila Fořtová k dotazu uvedla, že v rrímci této akce je plá.nováno
\Tbudování místních komunikací k rodinným domům a galrížím' konhétně sjezdy k ondrum,
Mikulcům' chaťvátům' Zuvačům, Juklům, gaÍtůím za ,,hasičrímou" ' a lrybudovríní
komunikace u autoseÍvisu.
Místostarosta vlastimil ondra uveď, že oprava komunikace na striíně byla plrínována v rrámci
projektu výstavby nových vodojemů a to v případě získíní dotací' v tomto Íoce se bude
opraVovat propustek pod ceslou u domu pana Čermála.
Pan Josef Fořt upozomil, že majitel pozemků na stráni Ing. Palas b.to nabíá na intemetu
k odprodeji .

Parr Ladislav Volráb uveď, že v nabídce inzerátu je uvedeno, Že pozemky jsou vhodné na
provoz malé ekofarmy a zda zastupitelé nemají obanr ze áoršení a ohřožení jakosti pitné
vody.
Místostarosta obce vlastimil ondra k témafu uvedl' že se jedniá se o soukomé aktivity Ing.
Palase, uvedené pozem$ získal od Ing. Zachardy, kteÍémuje odprodal Pozemkový fond ČR.
obec nemůže ovlivnit b.to odprodeje. K ohrožení jakosti pitné vody uvedl, že se jedná o
pozemky vzdiílené od prameniště nejméně 300 metrů, lokalita se nachrízí u domu' kde byďeli
Pánkovi. omezení k zemědělské činnosti je stanoveno v rozhodnutí vodohospodářského
uřadu, kde jsou stanovena i ochrarné pásma a t}to pásmajsou uvedena i jako věcná břemena
pro vlastníky pozemků, které jsou podstatně blíž k praneništi. zde vlastní pozeml!7 pan
Pokluda' Křivanec, Ing'zachalda a Pozemkový fond ČR' Doposud nebylo žrídné zhoršení
jakosti pitné vody zamamenáno. Pravidelně jsou odesílány vzorky vody k laboratomím
rczborům. Případná Ústavba ekofamy , pokud by k ní došlo' podlélr,í stavebnímu řízení, kde
musí bý Ťešeno i odkanalizoviÁní a obec by se k tomuto zIirněru \,Tjadřova]a.
Pan Ladislav Volráb požádal, aby v ápise bylo uvedeno, že zasfupitelé nemají strach
z obložení jakosti pitné vody.
Paní DagmaÍa Fořtová vznesla dotaz' kolikje žadatelů o by. Dále možnost upravit pIostory
v č.p.51 nabý. T}'to prostory by byly vhodné přestavět na bý, kterychje v obci nedostatek.
staÍostka Jamila Fořtová k tématu uveďa, že na prostory je jiŽ uzaviená smlouva a probíhají
zdejiž stavební pÍáce.
Místostarcsta vlastimil ondra k tématu uvedl, že poloha budolry v obchodním centru mezi
prodejními stánky, v těsné blízkosti hla\af silnice, kde jsou problémy s parkovríním a
celkový stav prcstol není nejvhodnější ke z}ízEní b}tu. v uvedených prcstolách již
v minulosti byly zahájeny stavební pÍáce a přestavba na b}t by ztam€nala značné Íiiklady.
Pan Josef Fořt zrnínil možnost Ústavby b}tů v č.p.59 ,, Na fďe".
Místostarosta obce Vlastimil ondra zmínil špatný technický stav budolT, praskající zdivo
sklepa a budoly. Výhodnější by byla výstavba no!"ých bytů na zelené louce.
Paní soňa volníbová se zeptala na moŽnost oplocení dětského hřiště před panelo\.ými domy.
zastupitel stanislav Šípek k tématu uvedl, že v rczpočfu na rok 2012 jsou lyčleněny
prostředky na výstavbu oplocení, kdy jsou zvažoÝíny dvě varianty ' oplocení ze dvou stran
směrem ke svahu a oplocení celého hřiště.



Usneseni:

č,' 0l/02/|2 Zo schvaluje program jednríní

č' 02/02/12 Zo beÍe na vědomi kontrolu usneseni'
\á_Yů-!aJ44z9!Íz-syÉnce usneseni :

Usneseni ě. 0u01/l2 -0'7/0I/l2 z 8' 3.20)'2
Usnesení ě. 15/05/ll z I5.l2.20ll
Usnesení č. 16/05/l l z 15.12.201l
Usnesení č. 22l05/l1 z 15.l2.20l\

@
Usnesení ě. 5/2/1lú/08 7. 5.2008 / pron.poz.-autoseruis /
Usnesení č. 19/03/10 3.6.2010 / kontr.SDH '..'. /
Usnesení č. 04/2Mll0 17. 9.2010 l bezípl.pievod z Poz.fondu/
Usneseníč'l0/0l/1l'7'3.2017 / Ýěcnépíed.právo-p.vo1ráb/
Usnesení č' 13/04/1 l 29. 9.201 1 / smlouva s ČEZ Distribuce/
Usnesení č.l9104/1l 29.9'2ol]' / ýěcné pÍed.právo-poz.pod.1ékrÁmou-p.Volráb//
Usnesení č.29104/1l 29.9'2011 / směna pozenku p.Xuaď
Usnesení č' 30/04/1l 29' 9.2011, /pronájerl ě.p.42-p.Hlyl

č-03/o2/12
Zo schvaluje rozpočet obce Potůčky na rck 2012 v záýanLých ukazatelích ďe kapitol
v celkové ýši 24'800.000'-Kč v příjmové a 19,300.000,-Kč ve výdajové části, přičemŽ
přeb}'tek ve Úši 5,500.000'-Kč bude ký plánované splátky úvěru.
Zo schvaluje v souladu se sv]foni kompetencemi lyfuazenými zákonem o obcích posk}'tnutí
dotací, peněžitých a věcných daru dle ívrhu ro4roětu na rck 2012.
Zo schvaluje plrín hospod.ářské činnosti na rok 2012 ve ryši výnosů 29,378.000,-Kč a
nákladů ve výši l9,378.000,-Kč s pŤ€dpokládaným ziskem l0,000.000,-Kč.
Zo schvaluje v souladu s s102 odst'2 písm.a) zíkona ě'128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, zmocnění staxostlf k provádění rozpoětoých opalření v rozsahu 100.000,-Kč, popř.
v rozsahu !yšším, budeJi se jednat o finanční prostředky ze státního rozpočtu' v Íímci
závazných ukazatelů (paragraf ) Fovádět úpravy na jednotliyých položkách.

ě' u/02/12
Zo schvaluje přidělení býové jednotky 2+1 v panelovém domě č.p.105/5 paní Marcele
Šípkové.

č.o5/02l12
Zo schvaluj€ pronájem zabádky č. 5 o \.ýměře 364lrD nap,p.ě.42'1/3 parrí Heleně Husríkové
bytem Potůčky ě.p'100. Cena pronájmu činí 1,30 Kč/Í'lrok. Doba plonájmu na dobu učitou
4 roky od podpisu smlouly. Pověfuje starostku podpisem smlouvy.

č.06/02/12
Náwh usnesení ve znění: Zo schvaluje uzaviení nové nájemní smloulry na byt č.3 v č.p.54
panu Josefu Jendrichovskému na dobu určitou 3 měsíce hlasovríním Zo nebyl přijat.



Veřejnéjedníní bylo ukončeno v 17.40 hod., staÍostka popřáa všem přítomným hezký zb}tek
večera.
zapsáno dne 18.5.2ol2.

JoTrfPutko
ověřovatel zápisu ověřovatel ápisu

/-uz "z----
Jarmila FoŤtová

starostka
Vlastimil Ondra
místogtarosta
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