
Zánis z 3. veřeiného iednání a usnesení
Zastupitelstva obce Potůčkv ze dne 22.08.2013

Přítomni : Jarmila Fořtovr! Vlastimil ondra' Stanishv Šípek' JozefPutko, lng'David
Nádler, René TýŤ

omluveni : Miroslav Sípek' Karel Stěrba
Neomluveni: Mgr.L.Frančíková

Hosté : cca 9 občanů

Začátek jednání : 17.00 hod.

Veřejné je<lnání Zo Potůčky zahájila v 17'00 hod. staÍostka obce. Přivítala přítomné
občany a zasfupitele. Konstatovala nadpoloviční většinu členů zastupitelstva'

ProgŤam iednání :

1) Schváení programu j ednrÁní
2) Kontrola usnesení
3) obecně ávazná lyhláška č.1/2013_o místních poplatcích
4) Příjem účelové dotace Karlovarského kraje pro JSDH Potůčky
5) Příjem pŤíspěvku z rozpočfu Karlovarského kaje pro JSDH Potučky
6) Výjimka zpočfu ŽiLlů ZŠ pro školni rck2ol3/2ol4
7) Výjimka z počtu ž}ni ŠD pro skolni rck2o|3/2ol4
8) PÍonájem a následný prodej p.p'č. 1086/8 v k.ú.Pofučky
9) Plonájem části p.p.ě.395D2 /28n2/y k ú.Potučky

l0) Pravidla pro řešení neplatného nakládríní s majetkem obce
l1) RůzIé
12) Diskuse
13) Závět

1) schválení Fogramu jednání:

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Návrh na 7praco\alele zápisu : Stanislav Šípek

Pro: 6 Proti: 0 ZÁňel se'. o

Návrh rra ověŤovatele zápisu : JozefPutko, René T1ýř

Pro: 6 Proti: 0 ZÁtžel sel. 0

2) Kontrola usnesení :

Nájú nq]aalz€az-cyldsls lsss nr-
Usnesení č'01/02113 _ 13/02/13 z 24.5.2o13



Náwh na poneclr.íní v evidenci usnesení :
Usnesení č. 5/2/llr,Í/08 7. 5.2008 / pron.poz'-autoservis /
Usnesení č. l9l03/l0 3.6.2010 / kontr.sDH ...../
Usnesení č. 04/2Ml10 1'1.9'2ol0 /bezípl.převod z Poz.fondu/
Usneseníč.l0/0l/l1 7.3.2011 /věcnépřed.pnivo-p.Volráb/
Usnesení č.19/04/l l 29.9.20lI /věclté ýed.Fávo-poz.pod.lékímou_p.Volráb//
Usnesení č. 29l04/l l 29. 9.2011 / směna pozemků p'Xuaď
Usnesení ě. 13/01/13 28.2.2013 /směna, pron. ...p.Klogner /

NálŤh usnes€ní :

Zo beře na vědomí kontTolu usnesení.

Proti: 0 Zdrželse: 0

3) Na z.ákladě kontroly Ministerstva vnita ČR /odboru dozoru a konlÍoly/ obecně závazné
\Tblášky č. l/2008 o místních poplatcích bylo zjištěno, že vzhledem k mnohým legislativním
změnrám jsou některá ustanovení neal1uální a musí se doplnit či upravit.

Ná\Ťh usnesení:
Zo schvaluje na zíkladě sl4 odst. 2 zákona č,. 56511990 sb., o lkíslních poplatcích' ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními slO a $84 odst.2 písm. h) zríkona č.
l28/2o0o Sb.' o obcích, ve znění pozdějších předpisů' Obeclě zÁvazrrou lThlášku č. l/20l3 o
místních poplatcích.

Pro: 6

Pro: 6 PŤoti: 0

Pro: 6 Proti: 0

Zdržel se: 0

4) obec Potůěky poŽádala Karlovarský kaj o poslq/hutí účelové n€investiční dotace
kzabezpečelí akceschopnosti a věcného vybaveni neinvestiění povahy pro jednotku sboru
dobrovohých hasičů ve Úši l27.000,-Kč. ve smlouvě o poskýnutí dotace je nově zďazen
bod o schválení přijetí dotace Zo ve výŠi l03.940,-Kč.

Nálth usnesení:
Zo schva\e přijetí účelové neinvestiční dotace od Karlovarského kaje v celkové výši
l03.940,-Kč na ýdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, a to za účelem její
akceschopnosti a odbomé přípravy.

ZÁtželse; o

5) obec Potůčky požádala o poskynutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na věcné
vybavení a obnor,u požámí techniky prc jednotku sboru dobrovolných hasičů ve ýši 12.000,-
Kč. ve smlouvě o poslg'tnutí příspěvkuje nově zďazen bod o schválení příspěvku Zo ve výši
8.000'-Kč.

Nál'rh usnesení :

Zo schvaluje přijetí příspěvL:rr od Karlovarského kraje ve výši 8.000'-Kč na výdaje jednotl7
sboru dobrovolných hasičů, a to na pořízení kalového čerpadla. ZiÁŤoveň souhlasí se
spoluúčastí ve výši minimálně 20% z celkové částky'

PŤo: 6 Prcti: 0 Zdržel se: 0



s/r)
Ná!Ťh usnesení:
Zo schvaluje přijetí příspěvků či dotací od Karlovalského kaje pro jednotku sboru
dobrovolných hasičů obce, které Katlovarský kaj za tímto účelem obci poskýne v roce 2013.

Zdtželse: 0

ó) Ředitelka ZŠ a MŠ Pofučky MgI. Jana Krrnstová předložila žádost o udělení výjimky
z počtu Žíků pro školní rok 2013/2014'

Náwh usnesení:
Zo schvaluje výjimku z počtu žrílai plo Ztíkladní školu v Potučkách podle $ 23 odst' 4 zátona
č. 56lD0o4 sb., o soustoýě mateřswch, zókladnich a středních škol ( školsw zókon ), na
ško]ní Ťok 20l3120] 4.

Pro:6 PrÓÍj: 0 ZÁtž'el se: o

7) Ředitelka ZŠ a MŠ lotutky MgI. Jana Kunstová pŤedložila žádost o udělení v'ýjimky
z počtu žáků ve školní družině při ZŠ PotučL7 jedná se o naÚšení kapacity o 3 žáky pro
ško|ní Ťok 20l3l20]4

Náwh usnesení:
Zo schvaluje v'ýjimku z počfu žíků ve školní drúině při ZŠ Potůčky podle $ 23 odst. 5
zákona č' 56l/2004 sb.' o soustaýě mateřswch, základ ích a slředkích škol ( školsw zákan )'
na Školní lok 20l312014.

Pro: 6 PÍoti: 0

Pro:6 Proti: 0

Pro: 6

Zdlže| se: o

8) Žádost paní Zdeňky Šípkové a pana Jaroslava Churaně o přidělení p'p.č' 108ó/8 o výměře
1.561 m2 v k.ú.Potůčky ke stavbě lodinného domu. Zíměr byl dle $ 39 odst.l zákona č'
72812000 sb., o obcíci, zveřejněn na úřední desce'

Náwh usnesení:
Zo schvaluje rrzavření smlou.vry o nájmu pozemku a o uzavření budoucí kupní smlour,ry na
p.p.č. 1086/8 o \.ýměŤe 1.561 m2 paní Zdeňce Šípkové, byem Potůčky a panu Jaroslal.u
Churaňovi, b1tem Karlolry Vary za podmínek: zahájení l.:ýstavby roďnného domu do 2 let od
podpísu smloulry, nájemné 1'-Kč/m2Áok. současně schvaluje odprodej pozemku za cenu
37'2o Kč/m2 včetně nženýrských sítí po zápisu rczestavěné stavby do katastÍu nemovitostí.
Zastupitelstvo pověřuje starostku podpisem smluv'

Proti: 0 Zdýel se: 0

9) Žaaost paní BaÍbory Brettové o pronájem části p'p.č' 395122 o Úměře 28 m2 v k.ú.
Potůčky k rozšíření předzabnídky před budovou č.p.146, na dobu určitou 5 let. Zíměr byl dle
s 39 odst. 1 zákona č. 12812000 Sb., o obcích' zveřejněn na úřední desce.



Náwh usnesení :

Zo schvaluje uzavření nájeÍmí smlou\T na čríst pozemlu p.č.395/22 vk.ú. Potůčky o
qýměře 28 m2 dle pŤiloženého zríkesu, kdy uvedená ěást pozemku se nachlií u budovy č'p.
146, a to paní Barboře Blettové, býem Dolní Žďá,t, za tslea"1icich podmínek: nájemní
smlouva na dobu určitou 5 let, nájeÍtné 200,-Kč/rr'lrok s účinností od 01.09.2013. NájeÍnné
splatné měsíčně ve výši 467,- Kč. s obledem na skutečnost' že paní Balbora Blettová užívala
uvedenou část pozemku již v období od 27 'o'7.20I3 do tohoto Iozhodnutí b€z platného
pníl.rrího titulu' uhradí obci částku ve výši 552,- Kč, a to nejpozději do 30.09.2013 za úěelem
vyřo\,Ťání veškeďch nárcků obce. zastupitelstvo obce pověřuje stalostku podpisem smlouvy.

Pro: 5 Proti: l Ondra Zdtželse:0

10) V souvislosti s koncepcí neplatného nakládání s majetkem obce je nutné qtvořit pÍávní
iínec pro budoucí řešení a schvrílit jasní pravidla' V souvislosti s tímto byl AK
JUDI' Kubsové zpracovlín návrh Pravidel pro řešení neplatIého naklridání s majetkem obce
PotučLT, kdy zastupitelé měli možnost se s navržen]ýÍn zněním sezniirnit.

Místostarosta upřesnil, že s€ jedná o podrobnější upravení pravidel pro řešení neplatného
nakládríní s majetkem obce, kdy již v současné době proje'lrrjí někteŤí občané zájem o
lryřešení neplatných pŤevodů pozemků smímou cestou' Schválení pravidel doporučila
prá'vrrička obce především z důvodu' aby bylo ve všech případech postupováno j€dnotně a
podle jasných pravidel.
stalostka uvedla' že praviďa budou součástí zápisu z jednání a budou zveřejněna i na
webových stránkách obce.

Ná1Ťh usneseď :

Zo schvaluje Pravidla pro řešení neplatného nakládríní s majetkem obce v navrŽeném zněni.
Pravidla budou nedí]rrou součástí tohoto ápisu.

Pro: ó Proti: 0 Zdrželse: o

11) Různé
obcc obdrŽela příspěvek z rozpočtu Karlovarského kaje na akci ,, Výměna zeleně u ZŠ a
MS " ve qiši 30'000'-Kč' Je poťebné schv.í]it fozpočtové opatření č. 6 ze dne 03.06.2013.
NaÚšenípříjmů 30.000'_Kč položka4l22
Nav.ýšení výdajů 30.000,_Kč $ 61 71 , položka 5l ó9

Náwh usnesení :

Zo schvaluje Tozpočtové opatř€ní č. 6 ze dne 03.06.2013.

Pro:6 Proti: 0 Zdtželse: 0

12) oiskuse

Pan Ladislav Volráb vznesl dolaz z jakého důvodu obec nepovolila realizaci stavby na
pozemku za býďým oddělením policie. DrÁle uvedl domněnku, že jsou povoloviíny pouze
s1avby' které schválí pan Ing. Palas.
Místostarosta k dotazu uvedl' že na pozemku chtěl žadatel řealizovat dvě stavby a to přístavbu
k sÍívajícímu objektu domu ě.p.25. Tato byla zamítnuta z důvodu, že pod pliínovanou



přístavbou se v současné době nachiází vodovodní a kanalizační řád obce. Ze ziíkonaje nutné
zachovat ocbraÍmé pásmo' kde by se nemělo nic stavět. Nebyla nar,'rŽena změna tasy.
V minulosti byly na vodovodním řrídu obce stavěny různé stavby, což může v případě havárie
marnenat problém. Jako příklad uvedl stavbu terasy na vodovodním řádu za restaurací The
Wall.
ohledně drúého objektu místostaÍosta uvedl' že se jednalo o stavbu obchodního objektr'r' kdy
investor v žádosti neuvedl zríkes v pozemku ani jaké sluzby by zde měly vzniknout a zda by
provozovna byla nějakým přínosem plo místní občany' nebo by bylo opét nabízeno zboží,
kteřé je na každém rohu. Také architektonické Ťešení budorry bylo nehezké ( t}p kavín ) a
umístění bylo řešeno těsným napojením na objekt stávající restaurace Podjavorem.
Bylo jedntíno o přemístění 

' 
případně úpravě velikosti objektu a nísledně investor od záměru

upustil.
Miroslav Juříček se dotiízal na termín obnoveni provozu pobočky České pošty v obci.
Starostka k věci uvedla, že opakovarrě je ze strany obce urgovi'no oteťení a oprava pošty' Dle
majetkového odboru, který má záležitost na starcsti měla Česká pošta jiŽ \Tčleněné
prosaedky na opla!.u po výopení pobočky íájemníkem, ale po povodních včervnu je
investovala na opral'r-r jiných, postiženějších poboček. 

-Provoz 
pošty by měl bý obnoven a

frímy o trvalém uzavření pobočky jsou nepravdivé. ceská pošta věc řeší jako pojistnou
událost.
Josef Fořt vzÍresl dotaz, zda by nestrílo za zýž!žení plovést Ústavbu nového objektu
pÍovozovny pošty, napříllad mezi budovou obecního riřadu a gaiížemi.
MístostaÍosta k věci uveď, Že se doÍnÍrívá že Česká pošta omezuje provozní dobu poboček a
strívající prostory jsou pro činnost poštovní pobočky dostačující. V případě sluŠného
nájemníka bynr nad poštou by k problému nedošlo a pošta by normálně fungovala.
zastupitel stanislav Šípek uvedl' že se domnívá' že výstavba nového objektu pošty je
zbýečná.
Paní Monika Gewitscherová se dotázala na řešení budovlíní komrrnikací, zda bude před
zahiíjením prací v}Ťozuměna.
Místostalosta odpověděl' ž:e ďed zahájenim prací v dané lokalitě jsou lTrozuměni majitelé
přilehlých nemovitostí, kdy jsou řešeny případné změny ěi připomínky. Na dotaz k temínu
dokončení stavební akce uvedl, že akce má bý dokončerra dle smlou\,y do konce áří 2013.
V případě nedodržení t€mínu dokončení bude obec požadovat penále, tak jak je uvedeno ve
smlouvě.

Ilsnesení

č'0l/03/l3
Zo schvaluje program jednriní

č.02/03/13
ZO bere na vědomí konfuo]u usnesení:
Náwh na vyřazení z evidence usnesení :

Usnesení č.01/02ll3 - l3/02ll3 z 2i.5-2ol3
@
Usnesení č. 5/2/lIr4/08 7. 5.2008 / pťon'poz.-autoserýis /
Usnesení ě. l9l03/l0 3.6.2010 / kontr.sDH '..../
Usnesení č. 04/2Ml10 l7.9.20]'o l beztlp]'.převod z Poz.fondď
Usneseníč.10/01/1l'l.3.20ll l ýěcnépřed.právo_p.Vo1ráb/
Usnesení č.19/04/ll 29.9.207l / věcrÉ pŤed.právo-poz'pod.lékrímou-p.Volráb//
Usnesení č.29l04/ll 29.9.201l / směna pozemků p.Xuaď
Usnesení č. 13/0l/13 28.2.2013 /směna' pron. . '.p'Klogner



č.03/03/13
Zo schvaluje na základě $14 odst. 2 zikona ě. 56511990 Sb.' o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů' a v souladu s ustanoveními slo a s84 odst.2 písm. h) zrikona č.
l28/2o0o sb., o obcích' ýe znění pozdějších ýedpisů' Obecně závazr'ou 'lThlášku č. l/20l3 o
místních poplatcích.

ě.04/03/13
Zo schvaluje pfijerí účelové neinvestiční dotace od Karlovarského kaje v celkové výši
l03.940,-Kč na výdaje jednotlr7 sboru dobrovolných hasičů obce, a to za účel€m její
akceschopnosť a odbomé příprar,y.

č'05/03^3
Zo schvaluje pfijetí pŤíspěvl_u od Karlovarského kaje ve výši 8.000,-Kč na výdaje jednotky
sboru dobrovolných hasičů, a to na pořízení kalového čerpadla. Zlíoveň soúlasí se
spoluúčastí ve výši minimrílně 20% z celkové částky.

ě.06/03/l3
Zo schvaluje přijetí pŤíspěvkri či dotací od Karlovarského kraje po jednotku sboru
dobrovolných hasičů obce, Lteré Karlovarský l<raj za tímto účelem obci posk1tne v roce 2013.

č.0?/03/l3
Zo schvaluje v'ýjimku z počtu žáhi pro Základní školu v Potučkách podle $ 23 odst. 4 zíkona
č. 56I/2004 sb.' o soultaýě ,nateřských, zókladních a srtednich škol ( školský zákon ),la
školní rok 20l312014.

č.08/03n3
Zo schvaluje výjimku z počtu žIíků ve školní družině při ZŠ Potůčky podle $ 23 odst. 5
zákona č. 5ó1/2004 sb., o sousttýě ateřských' základnich a středních škol ( školslcý zókan ),
na školní rok 2013/20l4.

č.09/03/13
Zo schvaluje uzavření smlouly o nájmu pozemku a o uzavření budoucí kupní smlouly na
p.p.č. 1086/8 o vjměře l.56l m2 pani Zdeňce Šípkové' byem Potučky a panu Jaroslar,u
Churaňovi bytem Karloly Vary za podmínek: zahájení výstavby rodinného domu do 2 let od
podpisu smlouvy, nájemné l,-Kč/n'lrok. Současně schvaluje odprodej pozemku za cenu
3'1'20 Kč,/m2 včetně iĎženýTslcých sítí po zápisu rozestavěné stavby do katastru nemovitostí.
Zastupitelstvo pověřuje staÍostku podpisem smluv'

č.1o/03/13
Zo schvaluje uzaťení nájeÍnní smlou}T na část pozemku p.č.395/22 vk.ú' Potůčky o
\"ýměře 28 m2 dle pŤiloženého zríkesu, kdy uvedená část pozemku se nacbrízí u budo.vy č.p.
146, a to paní Barboře Brettové, b}tem Dolní ŽďaÍ, za nás|eúJjících podmínek: rrríjernní
smlouva na dobu určitou 5 let, nájemné 200,-Kč/m2lrok s účinností od 0l.09.20l3' NájeÍmé
splatné měsíěně ve výši 467,- Kě. s ohledem na sl-utečnost, Že paní Barbora Brettová užívala
uvedenou část pozeml:u již v období od 27.07.2013 do tohoto Tozhodnutí bez platného
Fávního titulu, uhÍadí obci částku ve Úši 552,- Kč, a to nejpozději do 30.09.2013 za účelem
qrovnrání veškeých níroků obce. zasfupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem smlowy'



č'.l1l03I13
zo schvaluje Pravidla pro řešení neplatného nakládání s majetkem obce v mvrženém zrrění.
Praúdla budou nedílnou součástí tohoto ápisrl

č.12/03/|3
Zo schvaluje Ťozpočtové opatŤení č. 6 ze dne 03'0ó.2013.

Veřejné jednání bylo ukončeno 17.35 hod. starostka poděkovala všem přítomným z8
pozornost a popřála př{jomný zbytek veěeťa"

zap$íno dne : 29.08.2013

Putko Joz€f
ovďrovatel ápisu ověřovatel ápisu

:7*'t=-
Jarmila Fořt vá

starostka

2**u tvuu:ťtalo 1tte | -1, ?, /ny'h

"-,'%=A
Vlastimil Ondra
mísbstalosta

,o ,irí)r,'

7

z /ií)p,' )e_gr eq/{uro )NL: I



Pravidla pro řešení neplatného nakládání s maietkem obce

Zastupitelstvo obce schvaluje tato praviďa přo řešení neplatného nakládlíní s majetkem obce
Potůěky dle jednotliých tWů případů:

I' Pro případy neplatných převodů, kdy
- na pozerřůu se nachází rodinný dům: a
- stranou kupující byly dodřženy všechny podmínky, ke L1eým se smluvně z^váLzala; a
- strana kupující / vlastník nemovitostí poádá o pÍověření platnosti převodu od obce s tím, že

na!Ťhne řešení věci smímou cestou, bez soudního sporu' a to v rámci souhlasného
prohlášení,

Zasfupitelstvo obce schvalÚe tento posfup řešení
1. obec na zá'ldadě žádost nechá prověřit platnost převodu; a
2. v případě zjištění neplatného nakládání bude uzavřeno souhlasné prohlášení, na základě

kereho bude deklarováno
a) vlastnictví strany kupující /vlastníka, pokud to bude možné
b) vlastnicfuí obce; a

3. v případě deklalování vlastnicfuí obce, pozemky obec následně odprodá majiteli
Íodinného domu, kteý se na pozemku nachlází, a to včetně pozemku, ktený byl případně
z púvodního pozem|:u následně oddělen, a to dle pravidel pro prodej pozeml<ů; a

4. obec nebude požadovat vydání bezdůvodného obohacení ztitulu užívání pozemku
v předchozích letech bez platného pnávního důvodu; a

5. ob€c ponese veškeré náklady spojené s řešením v této altemativě

II' PIo případy neplatných př€vodů, kdy
- na pozemku se nachráaí rodinný dům; a
_ stranou kupující byly dodrženy všechny podmínky' ke ktďm se smluvně zaýázalai a
- na základě oznámení obce přistoupí vlastník na řešení věci smímou cestou, bez soudního

sporu' ato v rámci souh|asného prohlášení,

Zastupitelsfuo obce schvaluje tento postup řešení
1. Bude uzvřeno souhlasné prohlášení, na základě kterého bude deklarováno

a) vlastnictví strany kupující /vlastníka, pokud to bude možné;
b) vlastnictví obce; a

2. v případě deklarování vlastnicfuí obce, pozemky obec následně odplodá majiteli
rodinného domu, ktený se Íra pozemku nachází, a to včetně pozemku, kte.ý byl případně
z původního pozemku následně oddělen, a to dle pravidel pro prodej pozenků; a

3. obec nebude požadovat \,ydání bezdůvodného obohacení ztitulu úivání pozemku
v předchozích letech bez platného pnávního důvodu; a

4. obec ponese polovinu veške4ých nákladů spojených s řešením v této altemalivě

III. PÍo případy neplatných převodů, kdy
- na pozemku se nachází jiná stavba než Iodinný dům, pŤípa<lně se jedná o nově
vzniklý pozemek' kte|ý vzfkl oddělením z původního pozemku a tento souvisí
s pozemk€m, na kterém se nachází taková jiná stavba než lodinný dům; a
- strana kupující / vlastník nemovitostí přistoupí na řešení věci smímou cestou, bez soudního
sporu, a to v Íámci souhlasného Fohlášení

Zasfupit€lsfuo obce schvaluje tento postup řešení
1. v případě zjištění neplatného nakládání bude uzavřeno souhlasné prohlášení' na zárkladě

kterého bude deklarov|íno vlastnictví obce; a



2. obec pozemky následně odprodá majiteli stavby, keÍá se na pozemku nachází, a to včetně
pozemku, kter'ý byl případně z původního pozemku následně oddělen, a to dle pravidel pro
prodei pozernků; a

3' obec nebude požadovat \rydání bezdůvodného obohacení ztifulu uŽívání pozemlu
v předchozích letech bez platného právního důvodu; a

IV. PIo případy n€platných převodů, kdy
- na pozemku se nenachiízí žádná stavba; a
- strana Lupující / vlastník nemovitostí přistoupí na řešení věci smímou cestou, bez soudního
sporu, a to v Íámci souhlasného přohlášení

Zásfupitelstvo obc€ schvalÚe tento posfup řešení
l. v případě zjištění neplatného nakládání bude uzavřeno souhlasné prohláš€ní, na základě

ktelého bude deklarováno vlastnictví obce; a
2. obec nebude požadovat lydání bezdůvodného obohacení ztifulu užívání pozemku

v předchozích letech bez platného prár,Ílího důvodu; a

v' PIo případy, kdy bez ohledu na chaÍakter stavby na pozemcích či neexistenci stavby n€dojd€
k lyřešení věci smímou cestou dle citovaných bodů' schvaluje Zasfupitelstvo obce tento
postup řešení:
l. věc bude řešena obcí soudní cestou, i. podráním žaloby, a
2. obec bude požadovat lydání bezdůvodného obohacení ztifulu užívání pozemku

v předchozích letech bez p|atného pnávniho důvodu.

vI' Pro případy nep|atných nájmů' kdy uživatel přistoupí na smímé řešení formou uzavřeni
dohody o nařovn|íní' Zasfupitelstvo obce schva|uje tento postup řešení
1. v připadě zjištění neplatného nájmu bude uzavřena nájemní smlouva dle podmínek

ob\,yklých v obci na stejný op ná.jmu; a
2. obec bude požadovat lydliní b€zdůvodného obohacení z tifulu užívání majetku

v předchozích dvou let€ch bez platného právního důvodu; a

VII. Pro případy neplatných nájmů, kdy uživatel nePřistoupí na smímé řešení formou uzavření
dohody o narorŤllání, Zastupitelstvo obce schvatuje tento posfup řešení
1. v případě zjištění neplatného nájmu bude podána žaloba na vyklizení; a
2' obec bude požadovat lydání bezdůvodného obohacení ztitulu užívání majetLu

v př€dchozích letech bez platného Fárního důvodu a

Tato pravidla pro řešeni neplatného nakládríní s majetkem obc€ Pofučky nabývají účinnosti
dnem jejich schválení Zasfupitelstvem obce


