
Zápis z 5. veřeiného iednání a usnesení

PřítoEmi : J.FoŤtová' v'ondr4 s.Šípek, Pu&o J.' Ing'D'Nridler, M.Šipek, r'Šterba,
R'Týř ( příchod v 17.l0hod.)

Neomluveni: Mgr.L.Frančíková

Hosté : cca 17 občanů

zaěálek jedtlrátí | 17.oo hod.'

Veřejné jednríní Zo PotučLa zďlíjila v 17.oo hod. starostka obce. Přivítala přítomné
občany a zastupitele. Konstatovala nadpoloviční většinu členů zastupitelstva a seznrímila je
s programem jedníní.

PŤogram iednání :

1) Schváení progamu jednríní
2) Kontrola usn€sení
3) výrcční zpÍáva zŠ Pofučky
4) Rozpočtové zÍněny
5) Nál'rh lozpočtového provizoria pro rok 20l3
6) sociální fond obce, směmice
7) NáÝŤh na úpm!'u nájeÍmého - centnílní hala
8) Návrh na úpralu nájemného p.vuDuyHau
9) Ná!Ťh na úprar,u nájemného p Le Tien

10) Návrh na úpavu nájemného _ Wor1d optic
1l) Revokace usnesení č,.l3/04lll ze dne 29.9.2oll lČEzDistnbnce, a.s'/
l2) snr]ouva o smjouvě budoucí nájemni _ ČEz Distribuce, a.s'
13) Dohoda o naroralání k st.p.č. 363 v k.ú.Potůěky
14) Proníjem st.p.č. 363 v k.ú.Potučky
15) Prcdej p.p.č.1043 a st.p.č.485 v k.ú.Pofučky
16) PD k ýstavbě rodinného domu na p.p.č. 1086/1l v k.ú.Potůčky
l7) Dotace obce-201l-vodné a stočné
l8) Dolace obce_2ol l-odpadové nádoby
19) Zadosti
20) Různé
2l) Diskuse
22) Závět

staÍostka se omluvila za písďskou chybu v programu jednrání u bodu l 7 a 1 8' kdy místo
roku 20l 2 byl omylem zapsán rok 20l l '

l) Schvrílení progamu jedníní:

ze dne 04.12.2012

Prc: 7 Proti: 0 ZÁrže1se:0



Ná\,Ťh na zpracovatele zípisu : Šípek stanislav

Pro: 7 Proti: 0 Z&žel se 0

Návrh na ověřovatele ápisu : Putko Jozef
Štěrba Karel

Pto; 7 Ploti: 0 zdůel se o

2) Kontrola usneseni :

Négh na_gŤazeni z evrdeles-uslsscu-
Usnesení č.0l/04/l2 _ 04/04/12; č'0'1104/12 - 08104/12 z 12' 9.2012

Náwh na oonecbiáni v evidenci usneseni :

Usnesení č. 5/2/lM/08 7,5'2008 / prcn.poz.-autoservis /
Usnesení č' 19l03/l0 3.6.2010 / kontl.sDH .'..'/
Usnesení č. 04/2N4l10 17.9'2olo /bezúpl'pÍevod z Poz.fondlr/
Usnesení č. 10/0l/l 1'1. 3'20l 1 l ýěcné pŤed.pnívo-p'volráb/
Usnesení č. 13/04/11 29.9.2011 / smlouva s ČEz Distribuce/
Usnesení č.19/04/11 29.9.2011 / ýěcné před.pnívo-poz'pod.lékrímou-p.Volráb//
Usnesení č.29104/11 29.9.20ll / směna pozemků p.Xuan/
Usnesení č.30/04/11 29.9.201l l prolajem ě.p.42-p.Htly/
Usnesení č. 05/04/12 12.9.2012 / prol.st.p'č.228-P|acltý M./
Usnesení č. 06/04/12 12' 9.2012 /dod'č.l_PlachÝ M_/

Náwh usnesení :
Zo bere na vědomí kontrclu usnesení.

Pro: 7 Proti: 0 zdÍželse:. o

3) Řďiblka ,,Základní školy a mateřské školy Potůčky.., okres Karlovy vary, Mg.Jana
!(ynstová přeďožila zasfupitelům 

', 
výŤoční zpnilrr o činnosti zráktadní školy.. za školní rok

201U20l2' Zpťávabyla schválena na pedagogické radě 1 l.1o.20l2.

Návrh usnesení:
Zo schvaluje ,, Výoění zpnílu o čiĎnosti ztíkladní školy.. v Potůčkách za školní rok
2011/20t2.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se o

v 17.10hod. přišel zastupitel pan René Týi a dále se }ůasuje v osmi členech Zo.

4) zasfupitelé obdrželi písemné podklady k posouzení rozpočtových opaťení ďe
předloženého rozpisu:
č.2 ze dne 1'4 ' 8.2012
snížení v,ýdajových položek: v celkové částce 48.240,-Kč
ÍraÚšení v,ýdajo\.ých položek: v celkové částce 48.240,-Kč
č.4 ze dne 3I .Io '2ol2



naÚšení příjmov'ých položek: v celkové částce 22.000,-Kč
navýŠení výdajových položek: v celkové částce 22.000,-Kč
ě.5 ze dne 8.1I.2012
snížení příjmových položek: v celkové částce l1'216,-Kč
snížení výdajových položek v celková částce l 1 .2 1 6,-Kč
ě'6
na\.ýšení příjmových položek: v celkové částce 510.447'_Kč
navýšení výdajových položek: v celkové částce 510.447,-Kč
plovedení změny pliínu / hospodffská činnosť
na\"ýšení výdajových položek : 200.000'-Kč /opra\,y a údÍžba bazén'
navýšení příjmových položek: 200.000,-Kč /tržby parkoviště/

Nár,'rh usneseni:
Zo schvaluje rozpoětová opatŤení č.2' č.4' č'5, č.6 a změnu plánu dle předloženého
položkového rozpisu.

Pro: 8 Proti:0

Proti: 0

Zdrželse. 0

Zdtželse:. 0

5) Návrh rozpočtového provizoria pro rok 20l3

Nálr'h usnesení :

Zo schvaluje v souladu s $l3 zákona č. 250/2000 sb', o rozpočtoÚch pravidlech územních
rczpočtů v platném znění, pravidla rozpočtového pÍovizoÍia potřebná k zajištění plynulosti
hospodďení obce v následujícím znění :

- rczpočtové hospodďení obce se v období od l. l.20l3 do schviíleni rozpočfu obce pro
rok 2013 bude říďt rozpočtem schvrálen;fon pro rok 2012

- ÚimL_u z v'.iše uvedeného praúdla mohou tvoŤit pouze výdaje spojené s řešením
krizoých situací ( havriTie, nutné oplaly )_ vámci zajištění chodu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Potůčky bude příspěvkové
organizaci v období lozpočtového provizoria vyplácena záoha na pok4,tí nu1ných
provozních výdajů ve výši 140.000,-Kč/měsíc

- v lámci zajištění chodu JPo2 bude sDH Potučky qplácena záoha na pokíytí nutných
provozních ýdajů ve Úši 30.000,-Kč

- investiční Ýýdaje Í\elze v období lozpočtového prcvizoria ěerpat, \,Íma plnění
smlwÍtích ávazki uzayřených do 31.12.2012

Rozpočtové příjmy a v'ýdaje uskutečněné v době Ťozpočtového plovizoria se stávají příjmy a
Údaji rczpočtu po jeho schviílení.

Pro: 8

6) Na základě dopoÍučení odboru kontroly Krajského uřadu KaIlolT vary bude zřízen
sociální fond. Jedná se o fond, ze ktelého bude hÍazen příspěvek lla stravenky a na ošatné.

Náwh usnesení:
Zo schvaluje v souladu s $ 84 odst. 2 písm. a) zákona č' 128/2000 Sb., o obcích, a $ 5 zr{kona
č' 250/2000 sb.,o lozpočtoÚch pravidlech úzenních rozpočtů' zřízení sociiílního fondu a
směmici pro tvolbu a použití sociá]iího fondu. Financoviíní sociálního fondu bude zajištěno
z rozpočfu obce.

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0



7) Náwh nájemníků prodejních stánků v centlílní hale a před centiílní halou o snížení
nájemného o 70% na leden až duben 2013 a 60vo na kýéten až prosinec 2012 z důvodu malé
poprávky a nízkých příimů.

Návrh usnesení:
Zo schvaluje snížení nájemného na leden aŽ březen 2013 o 70 yo, a to níjeÍnníkům
prodejních stánků v centální hžnici a nájemnílflim pozemků, na kte4ých jsou umístěny
prodejní stinky před centrání bžnicí'
Toto snížení platí pouze za podmínek, že nájemné bude řádně uhŤaz€no v temínu stanoveném
obecním uřadem Potučky. V případě, že nájemné nebude řrídně uhrazeno, bude účtoviíno
v plné wýši' tj.l00%.

Pro: 8

Pro: 8

Proti: 0 zÁÍžE|se 0

8) Návrh p.vu Duy Hau o snížení ftijemného nap,p.č.368/2 o 5oyo na leden až červen 2013
z důvodu malé poptávky a špatné ekonomické krize.

Návrh usnesení:
Zo schvaluje snížení ftíjemného p.Vu Duy Hau na p'p,č. 368/2 na leden až březen 2013
o 50o/o.

Toto snížení platí pouze za podmínek, že nájemné bude řádně uhrazeno v temínu stanoveném
obecním uiadem Pofučky. V případě, že &ijemné nebude řádně uhazeno, bude účtováno
v plné výši, tj ' 1 00%.

Proti: 0 Zdrželse: o

9) Náwh p. Le Tien o snížení nájemného na p.p.č. |65/l o 50%o na celý rck 2013 z důvodu
špatné ekonomické situace.

Návrh usnesení:
Zo schvaluje snížení náj€mného p.Le Tien na p.p.č. 165/1 na leden až b|ezelt2ol3 o 50Yo'
Toto snížení platí pouze za podrnínek, že nájemné bude řádně duazeno v termínu stanoveném
obecním ďadem Potůčky. V pŤípadě, že nájemné nebude řádně uhlazeno. bude účtováno
v plné yýši' tj . 1 00%.

Pro: I Proti: 0 Z,dtžc| se 0

10) Náwh firmy woRLD oPTIc s.I.o. o snížení niíjernného za pronájem prostoŤ v č.p.5 o
6oyo naleden ažtňezrn 2013 z důvodu nízké návště\,1rosti a stiíle se snižujicích tžeb.

Návrh usnesení:
Zo schvaluje snížení nájemného firmě WoRLD oPTIC s.ř.o. v č.p.5 na leden až březen 2o13
o ó0olo s tím, že sleva bude počítlína z měsíčního nájemného stanoveného měsíční smlouvou.
Toto snížení platí pouze za podminek' že lájemné bude řádně uhnzeno v temínu stanoveném
obecním uřadem Potučky. V případě, že nájemné nebude řrídně uhÍazeno. bude účtovláno
v p]né výši, lj.100%.

PŤo: 8 Proti: 0 Zdtželse'. 0



11) Společnost čEZ Di"tňbuce a.s. požádala o revokaci usnesení č.13/o4ll1 ze dne
29. 9.2011 z technických důvodů a zjejich strany prozatím neuzavření smlouw nájemní.

Náwh usnesení:
Zo schvaluje revokaci usnesení zasfupitelstva obce č' 13/04/1 1 ze dne 29. 9.20lrl o schváeni
pronájmu části p.p.č. 4o6ll v katastráLdm území Potůčky o výměře cca 20 m2 společnosti
cEZ Distribuce, a's., včetně črístky nájemného a doby nájmu.

Pro: 8 Proti: 0 Zdrželse:0

Zdtželse o

12) Společnost ČEZ Distdbuce požádala o uzaviení solouvy o smlouvě budoucí nájemní
na části p.p.č. 406/1 y k.í. Potučky za úěelem výstavby distribuční bďostanice, v]iméra cca
2o m2, nájemft 20o,-Kč/m2lrok, doba níjm.J na25 let. záIežitost zněni smlouly byla řešena
dloúodobě.

Náwh usnesení:
Zo schvaluje žádost společnosti ČEZ Dist buce, a.s., |Č: 24729o35 k uzavření smlouvy o
smlouvě budoucí nájemní, ýkající se p.p.č. 406/1 v k'ú. PotučL7 o qfoněře cca 20 m2,
nachálzejiaí se v katastiílním území PofučL7, ktení bude uzavřena se společností čEZ
Distťibuce, a.s. za účelem Ústavby dístdbuční trafostanice. Zasfupitelstvo obce současně
slhvaluje íisledný pronájem p.p.č. 406/1 v k.ú. Potučky o \^.Íměře cca 20 m2 společnosti
CEZ Distribuce, a.s. za ásledujících podmínek: nájemní smlouva na dobu určitou v délce 25
let, nájemné- 200,-Kč za l m2/rok' skut€čná velikost části pozemkq kteý bud€ přenechín
společnosti ČEZ Distribuce' a.s. bude stánovena geometrick:fon plrínem' kteý nechívyhotovít
společnost ČEz Distribuce, a.s. Zo pověřujé starostku oice k dojednání konlTétních
podmínek smlouly o smlouvě budoucí nríjemní a Mjemrrí smlouly a pověřuje starcstku obce
k podpisu smlou\,f o smlouvě budoucí níjemní a nájemrrí smloulry se společností ČEZ
Distribuce, a.s.

Pro: 8 Proti: 0

13) Na zrikladě usnesení č. 34104/11 z29.9,20ll bylo pláldm zástupcern obce vyvoláno
jednání s rnajiteli budor.y č.p.143 na st.p.č. 363 óufeV p.Prílošern a p. Pěknýn, kdy bylo
zjištěno, že nájemní smlouva zroku 1994 na pronájem 40m2 za ttájemrÉ 40,-Kč řočně je
neplatrxi / p' RejfeV a jin i nebyla uzavřena. Další jednání pÍobíhala za účasti áčastněný;h
stran a jejich plá\,dků.
p.ondÍa k tomuto bodu jednání uveď, že dle stávající prár'rrí úpravy má možnost obec
poádovat zpětné proplacení nájemného pouze dva Íoky zpětně. Výše měsíěnÍro n íjemného
5000,-Kč byla na\,Ťžena jako ojoustanný kompromis, kdy obec i majitelé budoly si nechali
lyhotovit znalecké posudky. Částka, ktelou rnajitelé budor,y uhradí ve Úši l2o00o,-Kč je
částka za dva poslední roky' Budova byla panem Pálošem a panem Pěkným již odprodrína do
majetku třetí osoby' občanky vietnamu. obec bohužel nemůže požadovat zpětné doplacení
níjemného za více než dva loky a tímto od roku 1995 pŤišla o poměmě značné penize.
p.Fořt- zastávku měla obec p.Pálošovi a p.Pěkn;fonu odebrat z důvodů neplnění smlouly.
Smlou'l,r-r pan Páloš a pan Pěkný měli jen ji nechtějí pŤedložit, přotoŽe by přišli o budol'u.
Porušili smlouvu, plotože neplatili D.íjemné b}ť malé částky .
p.ondra uvedl, že na úřadu žádná smlouva s panem Páošem a panem Pěkným nebyla
nalezena a původní smlouvu s panem Rejfkem označili právníci od počátku za neplatnou . Při



jednl'ních pan Páloš a pan Pěkný uvedli, že Žádnou smlouvu nemají. ohledně smlouly , jak
uvedli byli na obecním uřadu za starostou Fořtem několihát a smlouva j im i přesto nebyla
\Thotovena. Dríle pan ondra uvedl, že se domnívá, Že kdyby nějakou smlouvu měli, bylo by
její pŤeďožení jednoznačně v jejich prospěch. To, že pozemek pod bufetem a autobusovo;
zastávkouje majetkem obce, bylo zjištěno nríhodou při účetních kontrolách.

Na doporučení pú\'niho zástupce obce bylo přistoupeno k ná!Ťhu na uzavŤení dohody o
narorniirú nájemleho za dva roky zpěmě.
p. S. sípek - pozemek pod zastávkou nadále zůst]ává ve vlastnictví obce Potůčky a budemejej
dáe pťonajímal.

Návrh usnesení:
Zo schvaluje dohodu o narormiiní mezi obcí Potůčky a manželi Hanou a Evženem
Pálošovými a manželi Ivetou a václavem Pěknými' kteří bez platného Fávního titulu uŽívali
pozemek obce st.p'č. 363 v k'ú.Pofučky, na němž se nachází budova č'p.l43, která byla
v poďlovém spoluvlastnictví manželů Pálošových a Pěkných, a ve které byla současně
provozoviína zastiávka veřejné autobusové doplalT, a to jako vlešení veške|ých vztahů mezi
všemi účastníky' Ýážcí se k předmětným nemovitostem. Za účelem qŤovnríní veškerých
nárokri obce, ulrradí manŽelé Pálošovi a Pěkní společně a nerozdí]rrě obci Potůčky částku
120.000,-Kč' a to nejpozději do 3l.12.2012' současně se marťelé Pálošovi a Pěkní v dohodě
zaváži' že nebudou po obci Pot|ičky yyžadoýaÍ žádné plrrění v souvislosti s plovozem
zastrívky v budově č.p'143. Zo pověřuje staÍostku obce podpisem dohody o narovnání.

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0

Zdťzelse: o

14) Na uřední desce byl v souladu se zněním s 39 odst. 1 zíkona č. 128/2000 Sb., o obcích,
zveřejněn záměť plonajmout stavební paÍcelu č. 363 o celkové r"ýměře 40 Ír' v k'ú.Potůčky
vlastníkovi budor,y č.p'143, ktelá se na tomto pozeltkl nachácí /paní Vu Thi Kim Drrný.

Nálrh usnesení:
Zo schvaluje uzavření rrrájemní smlouvy na st.p.č.363 /zastaýět|á plocha a nádvoří / o
celkové v]funěie 40 m2 v k.ú.Potůčky, a to vlastníkoú budoly č.p.143, nachiizející se na
pozerntu st.p'č. 363 'pani Vu Thi Kim Dung, Ič: 25156519 za nísledujících iodmínek:
nájemní srnlouva na dobu učitou 10 let, nájemné s.ooo,-Kč měsíčně. Zo pověřujé starostku
podpisem smlouvy.

Pro: 8 Proti: 0

15) Na doporučení právních zástupců obce byl opětovně v souladu s $ 39 odst. l zíkona č.
128/20o0 Sb.' o obcích, zveřejněn ziíněr odpmdat p.p.č. 1043 a st.p.č. 485 vk.ú. Potůčky
vlastrríkovi budor,ry, ktelá se Ía tomto pozemku nachází /Ing. Jan Pďas/. K novému v1věšení
zríměru prodeje pozemků došlo zejména z důvodu prální jistoty, protože se snižovala r"ýměra
pozemku usnesením ZO ze dne I' 6'2006 by| schválen prodej p.p.č. 1043 o \.ýměře
3'614 m2, v současné době je předmětem plodeje p.p.č.l043 o výměře 3.216 m2 a st.p.č. o
výměÍe 97 m2 a zároveí se opravuje cela za 7 nÍ2' kdy v tomtéž usnesení byla $anóvena
cena 75,-Kč a v uzavŤené smlouvě z roku 20061e cetta 74'-Kě za l m2.

p. Karel Štěrba vznesl dotaz, proč fuí bý ve věci hlasováno, když pozemek byl panu Palasovi
jiŽ odprodrin'
starostka J. Pořtová_ pozemek odplodán nebyl, byla uzavřena smlouva nájeÍmí a smlouva o
smlouvě budoucí kupní. K samotnému odprodeji, by' jeho podmínky byly odsouhlaseny již



v loce 2006 doposud nedošlo. opětovné projednání především z důvodu právní jistoty při
změně výměř pozemků doporučili právní zásfupci obce.
starostka J.Fořtová vznesla dotaz k občanům jestli nemají nějaký dotaz týkajíci se odplodeje
jmenovaných pozemko!.ých paťcel. Žádný z občanÍ! se již nevfiádřil.

Návrh usnesení:
Zo schvaluje prodej pozemkové parcely č' 1043 o celkové v]hněře 3.216 m2 a stavební
palcely č. 485 o celkové v]hněře 9'] m2 y k;ú. Potučky Ing' Janu Palasovi, a to za cenu
'I5,-Kč za )' m2, tj' při celkové v:funěře 3.313 nr2 obou nemovitostí činí prodejní cena
248.4'75'- Kč. a uzavření pŤíslušné kupní smlouly' Zo pověřuje starostku obce k podpisu
L_upní srnloulry'

Pro: 7 Proti:0 Z&želse: 1 (K'st&ba)

l6) Pan fuchard Bárta podepsal s obcí Potůčky dne l. 5.20l2 smlour,u o níjmu a smlour,u
o sn ouvě budoucí kupní na pozemkovou parcelu č. 1086/11 vk'ú' Potůčky plo výstavbu
roďfurého domu. Zastupitelůrn byla předložerra k posouzení projektová dokumentace
k zamýšlenému rodinnému domu vypÍacovaná Ing. Pavlem Zimolou _ PRoGRxss, Přaha 5,
ze dne 2l.I|.2072, číslo zakrizky 13.

Návrh usnesení:
Zo schvaluje výstavbu rodinného domu na p.p.č. 108ó/11 vk.ú. Pohrčky panu Richaxdu
Bártovi dle předloŽené pÍojektové dokumentace qpÍacované Ing. Pavlem Zimolou
PRoGRESS, Prďra 5 

' 
zn dne 2|.11'2012, ěíslo zakázky 13.

Pro: 8 Proti: 0 Zdlžr|se:. 0

t1) PÍo vÉčtování vodného a ýočného za rok 2012 je nutné upř€snit podrnínky pro
stanovení příjemců případné dotace, neboť sÍr ouva je sepisována s majiteli nemovitostí.
Návrh na slevu (dotaci) byl podán ve výši 50%.
Před jednáním o tomto bodu, starostka obce pí. Fořtová upřesnila, že sejedná o Íok 2ol2 a
ne Iok 2011 jakje uvedeno v pozviínce a programujednrání na 5. řrádné jed íní Zasfupitelstva
obce Pofučky.

Náwh usnesení:
Zasfupitelsfuo obce schvaluje posk}'hutí dotace ve v,ýši 50olo pro vÉčtoviíní vodného a
stočného pro vlastníky objektu k bydlení na území obce Potůčky (dále jen ,,dotčené
nemovitosti"), tÍvale užívaných k byďení' jsou-li splněny současně i následující podmínky:

a) vlastníkem ,,dotčené nemovitosti"je fyzická osoba
b) ,,dotč€fuí nemovitosť'je uávána vlastnikem ,,dotěené nemovitosti.. k trvalému bydleni
c) ,,dotčená nemovitost" neni ponajímána ďetí osobě a neslouží, a to ani z části,

podnikání
d) vlastník ,,dotčené nemovitosti" má s dodavatelem služby (vodné a stočné) uzavřenou

smlou\,'u o dodiávce této služby a plní své ávazky z této sÍ ouÝy.

Trvalýn bydlením se pro účely poskýováni této dotace povaŽuje bydlení vobci
Pofuěky minirnálně po dobu 300 dní v kalendářním loce.



Na žádost obce Potůčkyje Žadatel o dotaci či její příjemce povinen doložit obci čestné
plohlášení o splnění podmínek přo poskytnutí dotace pÍo vyúčtování vodného a stočného.
Y pŤipad'ě, že toto prol]liíšení nebude žadatelem o dotaci či jejím příjemcem obci doloŽeno'
není takovýto žadatel oplávněn dotaci čelpat a dotace mu nebude obcí posk}'tnuta.

v případě existence vlastnictvi více objektů k bydlení rra územi obce Potůčky k témuŽ
vlastníkovi se dotace vztahuje pouze na jeden jeho objekt k bydlení' ktď tento vlastník
fakticky užívá k trvalému bydlení'

Jeli vlastníkem objektů k bydlení obec Potůěl'a či státní podnik, dotace náleží
nájemci objektu bydlení či jeho části, užíváJi tento pŤedmět nájmu pouze k trvalému byďení
a máli s dodavatelem sluŽby uzavřenou smlouvu o dodávce těchto služeb'

Zdrž'e1se: o

18) Pro ryúčtování odpadoých nádob za rok 20l2 je pŤi možnosti dotace obce výši nutné
odsouhlasit. cena bez dotací činí 60,- Kč za 1 ks odpadové nádoby. Návrh na slelu byl podrín
ve Úši 50%.
Před jedfiáním o tomto bodu opět staxostka obce pí.Fořtová upřesnila, že se jednri o rok 2012
a ne rok 201l jak je uvedeno v pozvánce a prcgťamu jednríní na 5. řádné jednání
Zasfupitelstva obce Pofučky.

Nár,Ťh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje posk)'tnutí dotace ve výši 50% pTo vyúčtovfuí odpadových
nádob za rok 2012' nachaze1ících se v obci Potučky, jsouJi splněny současně nrísledující
podmínky:

a) původcem odpadu je fyzickí osoba trvale bydlící v objektech k bydlení (roďnné
domy, b}'tové domy, b}tové jednotky), nachfuejících se na území obce Potučky

b) původce odpadu má uzaťenou smlouvu o zajištění svozu odpadu s obcí Potučky a
plÍri sýé záýazky ztďo smlouly.

Trvalým bydlením se pTo účely poskytovrtrí této dotace považuje bydlení v obci
Potučky minimá'lně po dobu 300 dní v kalendiířním íoce.

Na žádost obce Potůěky je žadatel o dotaci či její příjemce povinen doložit obci čestné
prohlášení o splnění podmínek plo posk}tnutí dotáce pro vyúčtování odpadoÚch nrídob'
v případě, že toto pÍoblášení nebude žadatelem o dotaci či jejím příjerncem obci doloŽeno,
není takov-ýto žadatel oprávněn dotaci čeÍpat a dotace mu nebrrde obcí poshrtnuta.

Poslq,'tování dotace se nevztahuje na:
A. původce odpadu, podnikající v rodinných domech či vjiných objektech k bydlení,

případně' kteří objeky k bydlení pronajímají
B. původce odpadu, kteří j sou práwiclcými osobami či podnikateli
C. původce odpadu' vlastnící na území obce Potůčky ťekeďní objekty.

Pro: 8 Proti: 0

Pro: 8 Proti: 0 Z'drželsel. o



Diskuse:
Místostarosta obce p.ondra informoval občany obce o stavu vodovodního řádu v souvislosti
s několika havririemi, kteřé ob€c řešila v měsících říjen a listopad. Uvedl, ž€ došlo k několíka
havririím , kdy únik vody v součtu těchto havá í způsobil, že přítok do vodojemu nebyl
dostatečný. Havlírie byly zjištěny pod budovou č'p. 165 - bývalý zverimex, vbudově č.p.162
- Iestauace U potoka a v domě č.p.92 / býv' p. Pavlase/. v současné době je již ve vodojemu
nainstalováno elektronické zaiízení' kteté hlídá přítok vody do vodojemu a odtok
z vodojemu do obce. Případný pokles hladiny ve vodojemu je }rlrášen i prostřednictvím sms_
zaÍízenj dále sleduje spotřebu vody v celé obci. Množství vody je v současnosti zcela
dostačujicí, kdy pruměmý přítok do vodojemu činí cca 12m3 za hodinu a odtok do obce cca
5 m3 za hodinu. v případě zájmu je připraven komukoliv r"ýstupy ze systému ukiizat.

zastupitel p.Štěrba vznesl dotaz na most' který obec oplavovala v prostoru za papimou.
Uvedl, žeje po opÍavě nedostačující svoji v€likostí. Hlavně pro záchranné složky.

p.ondla odpověděl, že tento most byl rekonstruoviín s ďmenzí pÍo osobní automobily do 3,5
tuny a ne pro nríklaďriky. Jsou zde již osazeÍ|y i zžkaznýé značky. Most byl opraven
především z důvodu přístupu majitelů rekeačních objekfu, kdy majitel papímy a okolních
pozemků pan Ing' Krňávek umístil na přístupové cesty vjeho majetl-u závory. V minulosti
most \,'),'užívali nejvíce LčR a pan Ing. Krňávek kteří si odvážeii z prcstonr za mostem
hďdovinu. Most byl zničen především z důvodu l'yužívání těmito nálJadními vozidly. oprava
jde opět na účet obce.
DÁle uvedl, že ph zahájenl rekonstrukce mostu bylo zjištěno, Že některé původní nosné
tÍaverzy jsou na několika místech prorezavělé. z tohoto důvodu na doporueení statika byla
původní tecbnologie dřevěného mostu nah&zena variantou áotovení mostu ze samonosné
betonové desky. Původní šířka mostu se zmenšila na stáyajici oca 4 m, což je pro prujezd
osobních vozidel dostačující.

pan R. Týř- ve věci příjezdu vozidel SDH uvedl, že v pňpadě poťeby lze využít cesty plo
zrisahové vozídla přes pozemek pana Krňávka.

p.Fořt J. _ tnverzy na mostě byly v poŤádl-u jen se měli opískovat a měli se udělat mostovky,
L1eré jsou ve špatném sta.!.u' Dlále je špab1ě řešené a udělané zábradlí z otevřených jektů' do
kterých bude zatekat a niisledně Íeanout. Lepší by bylo, kdyby bylo \ryIobené z uzaviených
jeklů.

p.ondn uvedl, Že most ještě nebyl firmou provádějící rekonstrukci obci předrín. opěmé zdi
pod těl€sem mosfu jsou v pořádku. Narušené části jsou mimo těleso mosfu. Bude r1voláno
jednání o opmvě těchto qmletých částí s majitelem vodního toku Povodím ohie s.p. Dále
ke sta'vrr nosných traveE uveď, že můžp týláp]at kusy okleparré rzi ztěchlo travefz. stav
traverz byl zadokumentován i fotograflcky a jejich stav byl posouzen statikem.

paní M. Gewitscherová se do1ázal4 zda oprava mosfu lyšla dliáž, než původní dievěná

p.ondra- varianta betonového mostu lyšla o něco leúrěji než původní valianta dřevěného
mostu.



Usnesení

č.0l/05/12
Zo schvaluje program jednríní

č.02/05l]'2
Zo bere na vědomí:
Návrh na qřazení z evidence usnesení :

Usnesení č.0l/04/l2 - o4/04/12; ě.07lo4l12 - o8l04/l2 z 12.9.2012
Náwh na poneclriáaí v evidenci usnesení :
Usnesení ě. 5/2/1M/08'I. 5.2008 / pron.poz.-autoservis /
Usnesení č. 19/03/10 3.ó.2010 / kontr.sDH .'.../
Usnesení č. 04/2Ml10 \7.9.2010 lbezípl.pŤevod z Poz.fondu/
Usneseníč.10/0ll1l 7.3'2o1l l věcttépŤed.právo_p.Vo1ráb/
Usnesení č. 13/04/1l 29.9.201l / smlouva s ČEZ Disfuibuce/
Usnesení č.l9l04/l1 29.9.20ll / vécné pted.právo-poz'pod'lékrámou_p.Vohíb//
Usnesení č. 29l04/l1 29.9.2017 / směnapoz€mků p.xuaď
Usneserť č. 30/04/1l 29' 9'20ll / ptolájem č.p.42-p.Iltlyl
Usnesení č.05/04/12 12.9.2072 l prol'st'p.č' 228-Plachý M./
Usnesení ě.06/04/12 12.9.?012 ldod.š.l PlachÝ M-/

č"03/05/12
Zo schvaluje '' Výroění zpníw o činrrosti zríkladní školy" v Pofučkích za školní rok
2011/2012-

č.04/05/12
Zo schvaluje rozpočtová opatření č'2, č.4, č.5, č.6 a aněnu plfuru dle předloženého
položkového rozpisu.

č.05/05/12
Zo schvaluje v souladu s sl3 zákona č' 250/2o0o sb'' o rozpočtových pravidlech územních
rczpočfu, v platném znění, pravidla rczpočtového provizoria posebná k zajištění pl}Ťulosti
hospodaieď obce v následujícím zněni :_ rozpočtové hospodďení obce se v období od 1. 1.2013 do schvrílení rozpočtu obce pro

rok 2013 bude řídit rozpočtem schválen]hn pro rok 2012
- výjimku z qýše uvedeného pravidla mohou tvořit pouze qýdaje spojené s řešením

kizowých situací ( havárie, nulné oplavy )_ v riímci zajištění chodu pŤíspěykoýé oÍganlzace ZŠ a Ir,lŠ Potůoky bude příspěvkové
organizaci v období rozpočtového provizoria vyplácena záloha na pokr}tí nutných
provozrích výdajů ve Úši l 40.000'_Kč/měsíc

- v rámci zajištění chodu JPo2 bude SDH Pofučky v}plácena ziloha na pokrytí nutných
provozních výdajů ve \.ýši 30.000,-Kč

- investiční ýýdaje nelze v období rozpočtového pÍovizoÍia čerpat, r,yjma p]nění
smlurních závazků uzavřených do 3l.I2.20l2

Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového pIovizoria se stávají příimy a
výdaji rozpočtu po jeho schvrilení'

č.06/05/12
Zo schvaluje v souladu s $ 84 odst' 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a $ 5 zákona
č. 250/2000 Sb.,o ťozpočtových pravidlech úzernních rozpoětil' zÍizení socirílního fondu a
směmici pro tvorbu a použití socilálního fondu. Financování sociálního fondu bude zajištěno
z rozpočtu obce.
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č.0'7 /05/12
Zo schvaluje snižení nájemného na leden až bŤezen 2ol3 o '10 %o' a to rr.íjemníkům
prodejních stlinků v centrální tdnici a nríjemníkům pozemků, na ktetých jsou umístěny
prodejní stánky před centlání tržnicí'
Toto snížení platí pouze zapodminek, že tájemné bude řádně uhÍazeno v temínu stanoveném
obecním uřadem Potůčky. v případě, že nájemné nebude iidně ulrazeno, bude úětoviino
v plné výši, tj . 1 00%.

ě.o8/05/12
Zo schvaluje snížení nájemného p'vu Duy Hau na p.p'č. 368/2 na leden až březen 2013
o 50%.
Toto snížení plati pouze zapodrrírck, že rÁjeÍnné bude řádně uh&zeno v terÍnínu stanoveném
obecním rjřadem Potučky. V případě, že nájemné nebude řádně u}Íazeno, bude účtoviáno
v plné \"ýši' tj.100%.

č.09/05l12
Zo schvaluje snížení nájemného p'Le Tien na p'p'č. 16511 na ledei ažbŤezen 2ol3 o 50yo.
Toto snížení plati pouze za podmínek, že nájemné bude řádně uhrazeno v termínu stanoveném
obecním rÍadem Potůčky. V případě, Že nríjeÍDné nebude řádrrě uhrazeno, bude účtoviíno
v plné Úši' tj ' l 00%.

ě'10/05/12
Zo schvaluje snížení níjemného frrmě WoRLD oPTIc s.ť.o. v ě.p.5 na leden aŽ březen 2013
o 600Á s tím, že sleva bude počítrina z měsíčního nájeÍnného stanoveného měsíění smlouvou.
Toto snížení platí pouze zapodÍninek, že Í\ájemné bude řádně uhrazeno v temínu stanoveném
obecním rířadem Potůčky. v případě' že nájemné nebude řádně uhazeno, bude účtoviíno
v plné výši, tj' l00%.

č'11/05/12
Zo schvaluje revokaci usnesení zastupitelstva obce č. l3lo4/\l ze úr 29- 9.201 l o schválení
p'Ťonájmu části p.p.č.406/I v katastiílním uzemí Potučky o výměře cca 20 m2 společnosti
CEZ Distribuce. a.s.. rČemě částky nájemného a doby ruijmu.

č.12/05/12
Zo schvaluje žádost spoleěnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ] 24'129035 k uzaviení smlowy o
smlouvě budoucí nájernlrí, ýkající se p.p.č.40óll vk.ú' Potůěky o v]foněře cca 20 m2'
Dachá'zejici se v katastrálním rzemí Potučky, která bude uzavřena se společností ČEZ
Distribuce, a.s. za účelem Ústavby distribuční trafostanice. zasfupitelstvo obce současně
schvaluje ruisledný prcnájem p.p.č' 40ó11 v k.ú. PotučL7 o v]funěře cca 20 m2 společnosti
CEZ Distribuce, a.s. za nrisledujících podmínek: nájemní smlouva na dobu určitou v délce 25
let, nájemné-20o'_Kč za l m2/rck. Skuteěná velikost člásti pozemku, ktmý bude přenechrín
společnosti ČEZ Distibuce, a's. bude stanovena geometrickým plánem, který nechivyhotovit
společnost ČEZ Distribuce, a.s. Zo pověřuji starostku oĚce k dojednrání konkétních
podmínek smlouvy o smlouvě budoucí nájenní a nájemní smlouvy a pověfuje starostku obce
kpodpisu smlour,y o smlouvě budoucí nájemni a níjemní smlouvy se společností ČEZ
Distribuce, a.s.

č.I3/05/12
Zo schvaluje dohodu o naromriní mezi obcí Potůčky a manželi Hanou a EvŽenem
Pálošov]Ínri a manželi Ivetou a václavem Pěknými, kteří bez platného prá\,Ťlího titulu uŽívali
pozemek obce st.p.č. 363 v k.ú.Pofučky, na něnrž se nachiízí budova č.p'l43, která byla



v podílovém spoluvlastnictví manŽelů Pálošových a Pěkných, a ve ktelé byla současíě
přovozována zastávka veřejné autobusové dopmvy, a to jako vyřešení veškerjch vztahů mezi
všemi účastníky, vlížicí se k předmětn:ím nemovitostem. Za účelem vyrovnání veškeých
n|áÍoků obce, uhradí manželé Pálošovi a Pěkní společně a nerozdílně obci Potučky částku
l20.000,-Kč, a to nejpoz'ději do 31,12.2012. současně se manželé Páošovi a Pěkní v dohodě
za,látži' že lebldot:, po obci Potůčky ýyžadoýat židrÉ plnění v souvislosti s provozem
zastrávk] v budově č'p.143. Zo pověřuje stalostku obce podpisem dohody o nalovniíní.

ě.14/o5/12
Zo schvaluje uzavření nájemní smlouiry na st'p'č. 3ó3 / zastavěná plocha a nádvoří / o
celkové !"ýměře 40 m2 v k.ú.Potůčky, a to vlastníkovi budoly č.p.143, nacházející 5e Íra
pozemku st'p.č. 363 _ paní Vu Thi Kim Dung, IČ: 25156519 za následujících podmínek:
nájemní smlouva na dobu určitou 10 let' nájemné 5.000,_Kč měsíčně. Zo pověřuje starostku
podpisem smlouvy.

č.I5/05/12
Zo schvaluje prodej pozelDtové parcely č. 1043 o celkové }.iměře 3.216 ÍÍ0 a staýeb[í
parcely ě. 485 o celkové v]funěře 9'I n0 ýk,i' Potůčky Ing' Janu Palasoú, a to za cenu
'75,-Kč za I m2' tj. při celkové v.foněŤe 3.313 r)2 obou nemovitosti činí prodejní cena
248,4'75,- Kč a uzaviení příslušné kupní smlouvy. Zo pověřuje staÍostku obce k podpisu
kupní smlouvy.

č.|6/05/12
Zo schvaluje výsíavbu rodinného domu na p.p.č. 1086/1l vk.ú. Pofučky panu fuchardu
Bártovi dle pieďožené Fojektové dokrrmentace vypracované ]ng. Pavlem Zimolou _
PROGRESS, Praha 5 , ze dne 27 .l7 '20L2, číslo zalaizky 1 3.

č.I1/05/12
Zo schvaluje posk}'hutí dotace ve v'.Íši 50% pÍo vÉčtoÝíní vodného a stočného pro
vlastníý objektů k bydlení na územi obce Potučky (dále jen ,,dotčené nemovitosti,), trvale
užívaných k bydlení, jsouli splněny současně i následující podmínky:

a) vlastníkem ,,dotčené nemovitosti" je fyzická osoba
b) ,,dotčená nemovitost" je užívána vlashíkem,,dotčené nemovitosti..k trvalému bydlení
c) ,,dotče&i nemovitost" není pronajítnrína třetí osobě a nesloúí, a to ani z čtísti, podnikíní
d) vlastník 

''dotčené 
nemovitosti" má s dodavatelem služby (vodné a stočné) uzavřenou

smloul'rr o dodávce této služby a p]ní své ávazky z této smlouw.

Trval:fin bydlenírn se pro účely poskyovriní této dotace považuje bydlení v obci
Potůčky minimálně po dobu 300 dní v kalendáiním roce.

Na žádost obce Potůčky je žadatel o dotaci či její příjemce povinen doložit obci čestné
prohlášení o splnění podmínek prc posk}'tnutí dotace plo vyúčtování vodného a stočného.
V případě, že toto Fohlášení nebude žadatelem o dotaci či jejím příjemcem obci doloženo,
není takov]ýto žadatel oplávněn dotaci čelpat a dotace mu nebude obcí posk}tnuta.

V případě existence vlastnictví vice objektů k bydlení na území obce Potučky k témuž
vlastníkovi se dotace vztahuje pouze na jeden jeho objekt k bydlení' kter'ý tento vlastník
fakticky uŽívá k trvalému bydlení.

JeJi vlastníkem objektu k bydlení obec Potůčky či síátrrí podnik' dotace náleží
n íjemci objektu bydleni či jelro črísti, užíváli tento předmět nájmu pouze k trvalému bydlení
a má-li s dodavatelem služby uzavřenou smloul1r o dodávce těchto služeb.

12



ě'l8/05/12
Zastupitelstvo obce schvaluje posk}tnutí dotace ve Úši 50% pro vyúčtování odpadowých
nádob za rok 2072, nachžLzejícich se v obci Potůčky' jsouJi splněny současně následující
podmínky:

a) původcem odpadu je fyzická osoba trvďe bydlící v objektech k bydlení (rodinné domy,
býové domy, b}'tovéjedno&y), nachr2ejících se na území obce Potučky
b) původce odpadu má uzavřenou smlou!'u o zajištění svozu odpadu s obcí Potůěky a plní
své ávazky z této smloulT.

Trvalým bydlením se pro účely posk}'tovíní této dotace povaŽuje bydlení v obci
Potučky minimálně po dobu 300 dní v kalendářním roce.

Na žádost obce Potůčkyje žadatel o dotaci či její příjernce povinen doložit obci ěesbré
prol ášení o splnění podmínek pro poskytnutí dotace plo vÉčtoÝiní odpadových nádob.
V pŤípadě, že toto prchliášení nebude žadatelem o dotaci či jejím příjemcem obci doloženo,
není takov,Ío žadatel oplá!11ěn dotaci čerpat a dotace mu nebude obcí posk}'tnuta.

Poslgrtování dotace se nevztahuje na:
A' původce odpadu, podnikající v rodinrrých domech či vjinýcb objektech k bydlení,
případně' kteří objekty k bydlení pronajímají
B. původce odpadu, kteří jsou pní\,Ťickými osobami či podnikateli
C. původce odpadu, vlastnící na území obce Potůčky rekeaění objekty.

veřejř jednáď bylo ukončeno v l7.53 hod., starostka popřlála všem přítomným hezký zbýek
večera, klidné a radostné ploátí svátků vánočních a vše nejlepší do nového roku 2013.

Zapsáno drc :ll.I2.20l2

'Ť'z'--'-=-
Jarmila Foftová

starcstka

Štěrba Karel
ověřovatel ápisu

\\",\--l

Vlastimil Ondra
místostaÍosta
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