
Záois z 3. veřeiného iednání a usnesení
zastuDitelstva obce PotůčkY ze dne 19.06.2014

Přítomni : Vlastimil orrdra, stanishv Šipet<, JozefPutko' Irg.David Nádler, René Týř'
ornluveni: Jarmila Fořtová Mirosbv Šípek /příchod v 17.57hod./
Neomluveni: Mgr.L.Frančíková KaÍel šGrba.

Hosté:cca8oběanů

Začátek jednání : l7.oo hod.

Veřejné jedrr.íní Zo Potůčky zahájil v 17 'oo hod. místostarosta obce. Pňútal pfitoÍnné
občany a zasfupitele. Konstatoval přítomnost nadpolovíění většiny ělenů zasfupitelstva a jeho
usnášeníschopnost a seznrímil přítomné s progÍamem je<lnríní. Drále požrádal o soulúas
s doplněním zveřejněného pÍogramu jednáď o dva body- SchvIíleď rozpočtového opatření
č. 5 ( přijatá dotace od Krajského úřadu Karlory Vary ) a přistoupeď k přílrraničnímu
projekfu ,'sos _ Ústavba přeshÍaniěního krizového managementu v česko-německém
pohraničí".

Program iednáni :

1) Schvrálení programu j edrr.íní
2) Kontrola usn€sení
3) závfuečný účet obce za rok 20l3
4) Učenri ávěrka obce a přisp'organizace za rok 20l3
5) Rozpočtová ýhle d. t.20l5 -201'1
6) Ná!Ťh nákupu travního tÍaktolu-TJ
7) Rozpočtová opaťení
8) stanov€ní počtu členů zasfupitelstva obce
9) Vfiimka z počfu žrákri MŠ Potučky plo 2o14l2ol5

l0) Býová jednotka č.p.107l0
l l) Pron íjem části p.p.ě' 430/1 v k.ú.Pofučky
12) Ptonájem ěásti p.p.č. 395/22 v k.ú.Pofučky
13) Pronájem črástí p.p 'č.395D2 a 3'10/l vk ú.Potůčky
14) PÍoníjem části p'p.č. 1410 v k.ú.Potučky
l5) Pronijem části p.p.č. 4273 v k.ú.Pofuěky
16) Záměr ýstavby ve 2 a 3 NP č.p.l86
l7) Zrím& výstavby na p'p'č.360/3' 360/4' 1389/6,st'p.č.424
l8) zádosti
19) Různé
20) Závět

schválenÍ progŤamu jednánÍ doplněného o body : schválení rozpočtového opatření č. 5
( přijatá dotace od Krajského úřadu Karlovy vary ),
přistoupení k přihraničnímu projeldu 

'sos_Yýstavba 
přeshraničniho kfizového

managementu v česko_německém pohraničí(.

Pro: 5 Proti: 0 zdťže| Še| o



Návrh ni zpracovatele zápisu : Stanishv Šlpek

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Návrh na ověřovatelo zápisu : Ing. David Nádl€r
René Týř

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

2) Kontrola usnesení :

Náwh na lyřazení z evidence usneseni :

usnesenj č.ouo2ll4 - 09l02/l4
Usnesení č.19103/10 /kontr.sDH..../
Usnesení č.07l01/l4 / dodatek č.l ke srrrlouvě-p.Brárta /

Náwh na ponecbán' v evidenci usneseď :

Usnesení č. 521Nť08 7. 5.2008 / pron.poz.-autoseťvís /
Usnesení č. l3l0l/13 z8. z,20l3 /sÍÍléI14 pÍon. ...p.Klogner /

Návrh usnesenl :

Zo berc na vědomí kontrolu usnesení

Pro: 5 Proti:0 Z,dtže|sel 0

Pro: 5 Proti: 0 Aržel se: 0

3/1) Ředitelka ZŠ a IrlŠ ronoky vgr. Jana Krrnstová předložila zpnílu o hospodďení za
tok 2013 a požádala o ponechíní hospodrářského ýsledku vphé výši. Jedná se o črástku
|14.734'4lKě.

3) Zastupitele obdrželi písernné podklady k prosfudovráni ávěrečného účtu obce Potůčky
za Íok 2ol3. Návrh byl k nahlédnutí na obecním úřadě / u účetrrí obce k případným
odpovědírn na dotazy občanů / a také byl zvďejněl na rlřední desce obce od 26.05.2014.

Místostarosta piítomné sez&ámil s možností \.znést dolazy ohledně ávěrečného účtu na
přítoÍmou účetní obce paní Trenčanskou.

Návřh usnesení:
ZO projednalo návrh ávěrečného účfu obce za Ťok 2013' kteřý byl ákonem stdnovenou
dobu zveřejuěn na úřeďní desce dle $ 17 zákola č. 250/2000 sb.' o rozpočto.t ých
pravidlech rízenních rozpočtů' ve znění pozrlějších předpisů, s údaji o plnění příjnů a
výdajů za rok 2013' údaji o hospodářském Yýsledku hospodářské činnosti za rok 2013 ve
Yýši 16'756.463'74 Kš stavu finančních aktiv, hospodařeni příspěvkové organizace a
zpráYě o výsleďku přezkoumáni hospodaření obce za rok 2013 a vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařenín a to bez výhrad.

)



Před hlasovíníÍn místostaÍosta uveď, že hospodrářský ýsledek byl v minulosti převáděn
zpět do rozpočtu obce. Nyní v souvislosti s plrínovanými úpravami školy a školní kuchyně
budou prosťedky r,yužity na úhradu těchto investic.

Návrh usneseni:
ZO schvaluje zpráru o hospodař€ní příspěvkové organizace zák|adni škotr a mateřská
škola Potučky' okres Karloly Vary a rozhod|o o rozděleni dosaženého hospodářského
výsledku ve výši 114.734,41 Kč takto:
IIV z hlal'rrí činnosti ve výši 109.928'99 Kč převest do rezervního fondu s tím, že částk
105.000'-Kč bude účelově v}Taložena na pokr}tí předloženého mimorozpočtového
opltřeni a po přoúčtováni bude předložena ke kontrole
HV z dopllíkové činnosti ve qýši 4.80512 Kč přwést do rezeřrŤiho fondu školy na
pokřytí nák|adů činnosti v dalšim období.

Pro: 5 Proli:0 Zilňelse:0

4) Zastupitelům byly přeďoženy podklady k prostudování zÁvěrky obce a příspěvkové
otguizace Základní škola a mateřská škola Potůčky _ rozvaha, ýkaz získu a ztnít včetrlě
příloh za účetrť období ioku 2013. Zákon č.128/2000 Sb., o obcích. $ 84 ods1'2 písm. b).

NávŤh usneseni l
ZO schvaluje účetni závěrku obce Potůě$ zpracovauou k 31.12.2013 z' účet!í obdobi
od 01.01.2013 do 31.12.2013.

Pro: 5 Přoti: 0 Zdrželse: 0

Návrh usneseni !

ZO schvaluje účetni závěrku příspěvkové oBanizace ,,Základní škola a mateřská škola
PoóůčIv' okřos KarloYy Vary( zpracovanou k 31.12.2o!3 za úŘttú obrlobÍ o<t 01.01.2013
do 31.12.2013.

Pro: 5 Proti: 0 zdrželse. 0

Přo: 5 Protir 0 Zdržel se: 0

o TěloÚcholrrá jednota Pofučky požiidala o možnost zakoupení travního traktoŤu k údržbě
tnívníku na fotbalovém hřišti. Jako důvod pro noÚ nákup uvádí zmačnou opotřebovanost,
mnoáM oplav a nehospodámost při dalších opÍavách stávajícího.

Místostarosta před lůasoviáním uveď, že stávající traktrirek byl zakoupen v Íoce 2oo1 a ádost
TJ Potůěky byla pod,ána z důvodu vzůstajících níkladů na oprary a špatný technický stav .

5) Zastupitelům byl předložen nívrh rczpočtového lýhledu obce Potůčky na období rol<u
2015 ažz0l7.

Návrh usnesení:
zo schvaluje rozpočtový výhled obce Pot'ůčky na obdobi roků 2015,20!6 

^ 
2017

v před|oženém zněni. Rozpočtový výhled bude nedílnou součástí tohoto zápisu.



Návřh usnesení:
zo schvaluje níkup m'lého travního třaldoru na údržbu fotbalového hřiště.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržol se: 0

7) zastupit€lé obdÉeli písemné podklady k posouzení rozpočtového opatření č.2, 3, 4.

Návrh usnesoni:
ZO schvaluje řozpočtové opatření č.2,3 a 4 v jednotlivém členění dle předloženého
položkovóho rozpiru, kteÝ bude přflohou tohoto zápisu.

Pro: 5 Proti: 0 ZdÉeI se: 0

8)zastupitelstvoobceYsouladus$67a$68odstlzákonaě.128D00nSb.,oobcích,
sÍanovuje na volebni období počet člellů zrstupite|stva a to s ohledem na počet ob'Yatel
a velikost rízemního obvodu tj. do 500 obyvatel ý15 členů.

Návrh usnesení:
zo schvaluje pŤo volebni obdobi počet členů zastupitelstv' na 9.

Pro: 5 Proti: 0 ZdÉel se: 0

9) Ředitelka ZŠ a MŠ PofučLT, Mgr. Jana Kunstová přeďožila žádost o u<lělení ýirrrky
z počfu dětí na období listopad 2014 _ srpen 2015 pro mateřskou školu. Jedná se o naqýšení
kapacity o 1 dítě s tím, ž.e toto nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti.

NáYrh usn€sení :

ZO schvaluje yýjimku zpočtu dětí přo MateřŤkou školu v Potrůčkách pro obdobi
2ol4l20l5 dle $ 23 odst 5 z.íkona č. 5óU2004 sb.' školskj, zókon, ve zněni pozdějších
předpisů. Navýšený počeÚ dětí je 25.

Pro: 5 Proti: 0

Pro: 3 Proti: 0

Zdtželsez 0

l0) Uvolněný byt ě.1o v panelovém domě ě.p.102 o velikosti garsoniém. Ze searamu
ádatelů byli ÝybÉni tito žadatelé: Mottl Jiří, Rusňák Miloslav

Mstostalosta před hlasováním uveď, Že navrhuje zobou ádatelů JiřÍro Mottla' kteťý mí
žádost podánu dříve.
Zasfupirel stanishv Šípek uveď, že v sezrramu jsou ještě další žadatelé o b}'t, kteří přicházejí
v úvahu, napl'íklad paní Gewitschercvá' ktená mrí podIánu žrídost i dříve.

Návrh usnesení :
ZO doporučuje whÍ^t ze s€znamu žadetolů' ohledně nájmu k byÍové jednotce č.10
v č.p.102 o velikosti _ garsoniéra pana Jiřiho Mottla.

7-dňe|se: 2 Stanisbv Šipek
Ing. David Nádler

UsDesení v tomto zDění nebylo přijato.



11) Společnost LST a.s., Trhanov 48, podala ádost o pronájem části pozemku parcelní
ě. 430/l o \.ýměře cca 2.000 m2 na manipulaci ďe\'ní hmoty z těžby v přilelrlých lesích. Výši
nájemného nawhuje na l.500,-Kč měsíěně na období od l. 5.2oI4 d,o 3l.12.2014 v závislosti
na klimatických podmínkách. K ádosti je připojena nabídka spolupníce při obhospodďovriní
lesních polostů popŤ. péči o zeleň v majetku obce. ZÁměr byl ďe $ 39 odst. l ztíkona
č. 128/2o00 Sb., o obcíc}' zveřejněn na riŤední desce.

Před hlasovríním místostarosta uvedl, Že firma měta zapůjčený pozemek i v loňském roce, kdy
se podílela a pomohla při rizikovém kácení vzrostlých javoru v obci. Tuto spolupníci nabízí i
v tomto roce. Diíle furrra zad6vá zakáuky i mistnm živnoshíIain.

Návrh usnesení :
ZO schvaluje uzavření nájernní smlour!. n8 část pozemku pařcelní č.430/1 v kú.
Potůěky o ýměře 2.000m2 dle přiloženého zákresu spo|ečnosti LsT r.s.' Trh4nov 48'
Ic: 60706805 za následujících podmínek: nájemní smlouva na dobu uřčitou od 1. 5.2014
do 3l.12.2u4' nájemné 1.500'-Kč sp|atné měsičně 3 účinností oir L 7'2ol4. vy.lržjÍí
pozemku k manipulaci dřevní hmoty.
S ohledem na skutečnost' že společnost LST a.s. užívala uvedenou část pozemku jž
v období od l. 5.2014 do tohoto Ťozhodtrutí bez platného právního titulu, uhradí obci
ěástku ve výši
3.000'-Kč a to nejpozději do 3t.7.2014 za úče|em vyrovnání veškerých ííroků obce.
zastupitelstvo obce pověřuje staŤ$tku podpisem smlouvy.

Pro: 5 Proti: 0 zdtžel se:. 0

J. Fořt - dotaz zdaje uvedení pozemku do původního stavu.
Místostarosta- uvedení pozemku bude zakomponovíno do nájemní sÍ ouly

12) společnost ADB Trade s.l.o., Boá Dat 46, podala žádost o ploft{jem části pozemku
parcelni ě.395/22 o Úměře 93 Ín2 na ňizeni píedzůlÍá,dky kjí provozované restaurací na
dobu učitou 5 let s tírn, že bude akceptována cela za m2/tokwčnná Zo. Zíměr byl ďe $ 39
odst. 1 zákona č. l28D000 Sb,'o obcích, zveřejněn na úřední desc€.

Před hlasovráním místostaxosta uvedl' že obec v tomto roce plránovďa provést před centátrí
halou pokládku ziltttkové dlažby v místech původních záhonů. ZIíhony se postupem času
změnily ve smetiště z nedopalků . Pan Daniel Brett _ jednatel ADB Trade i.r.o. požrádal o
pronijem uvedené plochy se záměrem výstavby Íestauační předzabníclky, která by zvelebila
veřejné piostÉnství pied centrální halou. Se sorÍ asem obce zde j|ž předzabrádku započal
stavěj'.kdy ve 

-wé 
zadosti uvedl, že v případě, že mu nebude předzahnádka prorrajat4 doplatí

lŤívání pozenku jako zábor veřejného prosfuanství ďe vyhllášky obce o mísbrích poplatcich .
Záměr pozemek pronajmout byl řádně zveřejÚěn na uřední desce.
Zasfupitel stanislav Šípek uvedl. Že předzahádl_u staviobec'
Místostarcsta uvedl' že obec s v'ýstavbou souhlasila' ale stavbu organízuje a bradí pan Brett.
Pokud uplatní v budoucnu nějaké pohledávky, bude to předmětem dalšího jednání. Do
souěasné doby obec za provedenou stavbu nic neufuadila a ani žádné práce se stavbou
související neobje&uívala. Pouze se vyjádňla k tecbnickému řešení a vzhledu předzahnídky.
Z důvodu lysokých investic které jsou odhadovány na 150 000,_Kč je v náwhu usnesení
doplacení užívríní ve výši měsíčního ájmu 775o,-Kč. Pokud by byl za měsíc účtován
poplatek za zábor veřejného prostranství , jak jako možmu variantu .avrhuje žadatel, byla by
tďo při sazbě Zo;Kě za m2 a den 55 800'-Kč. Pozemek byl jako předzahÍídka uáván
fakticky cca 14 dnů.



J. Fořt vhes1 dotaz zda pronájem pozemku neofuozí platbu nájemného prodejci z centriíhí
haly ' Těmto bylo v minrrlosti smluútě gaxantoviíno, že obec pozemky před halou pÍonajaty
nebudou.
Místostarosta k dotazu uvedl' že v noých níjeÍrrtlch smlouvi4ch z loktt 2ol2 žÁdlé omezenj
ýkající se ponájmu pozemků před halou není. Dále bylo od pana Bletta požadováno
doložení soublasu rrrájernníků stiínku z cenlrálnl haly' kdy většina prodejcrt s vybudovríním
předzďrádky souhlasila_

Návrh usnesenÍ:
Zo schvaluje uzavření nájemní sm|ouvy na část pozemku parcelní č.395/22 vkú.
Potůěky o výměře 93 m2 ďe přiloženého zákresu spo|eěnosti AI)B Tráde s.r.o., Boží Dař
4ó' IC:28258355 za následujicich podminek nájemni smlouva na dobu určitou 5let
s l'Jrlouče!ím provozování od 1.11. běžnóho roku do 31. 3. roku následujicího. Nájemné
1.000'-Kč/m2lrok upravetré k výši povolených něsíců vyúitÍ k podnikatelské činnosti-
předzahrídka restaufac€ s účinností od 1. 7.2014. Nájemné $platné měsíčně.
s ohledem na skutečnost že spoleěnost ADB Trade s.r.o. užívala uvedelou část poz€mku
již v obdobl od l. ó.2014 do tohoÍo rozhodnutí bez platného pn{vního tifulu' uhradí obci
částku ve výši 7.750'-Kč e to nejpozději do 3l. 7.2014 ze úč€Iem wrovíóní veškerých
nároků obce. zastupitelstvo obce pověřuje starosÍku podpisom smlouvy.

Pro:5 Proti: 0 Zdržel se: 0

13) Pan Barr Pham Van' ostrov, podal žádost o pronájem části pozemku parcelní č. 395/22 a
části pozemku parcelní č.370/1 o r.ýměře 47 '5 Ír2 na zřízení předzahádky kjím
plovozovanému bďetu na dobu uditou 5 let. Zfun& byl ďe $ 39 odst. 1 zákona
ě' 128/2000 Sb.' o obcíc}, zveřejněn na ďední desce.

Návrh usnesení:
zo schvaluje uzavření nájemni smlour'jr na část pozemku parcelní č. 395D2 a ěást
pozemku parcelní číslo 370/1 v.Lú. Poúůčky o ýněře 47,5 m2 dle při|oženého zákresu
panu Ban Ph'm van, ostrov' Ič:61178900 za náiledujicích porlmínek nájemni smlouva
na dobu určitou 5 let' předzahřádka k bufetu pouze mobilní s ryloučením provozování
od 1.1l. běžného roku do 31. 3. roku následujícího. Nájemné 1.000'-Kďm2/rok
upravené k výši povolených měsíců využiti k podnikatelské činnosti s účinností od 1.
7.2014. Nájemné splatné něsíčuě. Zastupitelstvo pověřuje starosÍku podpisem smlourT.

Pro:5 Proti: 0 Zdržel se: 0

J.Fořt- vznesl dotaz zda obec Í!á možnost r.ýpovědi v případě' že kvrili pronájmu tohoto
pozemku přestanou prodejci z centrální haly platit nájem.
Zasfupitel stanislav Šípek-bude to zakomponoviáno ve smlouvě.
Místostaxosta- v nríjemní sÍ ouvě ádnou garanci nepronajímání pozemku prodejci nemají'
až přestanou platit nájem, bude se toto řešit. Předem byl zíměr ýýstavby předzahádek
s mluvčími prodejců v centÍílní hale prcjednán.



Zastupitel Miroslav Šípek se dostavil na jedrr.iní v l7.57hod. _ dríle se hlasuje v 6-ti členech
zastupitelstva.

15) v souladu s $ 39 odst. l zákona č. 128/2o0o sb., o obcích, ýl na riřední desce
zveřejněn záměr pronajmoul část pozemku paďcelrtr ě' 42'1/3 vkÍt Potůěky o \ryměře 3ó4 m2

zafuádka č. 5.

MístostaŤosta uveď. Že na úiad byla doruěena pouze jedna ž|ídost o pronájem této zafuádlT.
Zrídost podal pan Martin Popetk& Potůčky č'p' l0].

Návrh usnesení:
zo schv'luje pronájem části pozemku parcelní ěíslo 42713 v lcú. Potůčky o výměře 364
m2 dle přiloženého zákresu (zahřádka č. 5) panu M4rtinu Popelkovi, Potůěky na zřízení
zahŤádlv. cena pronájmu 1'69 Kď m2lrok' doba pronájrnu na dobu určitou 4 roky od
podpisu smlouÝT. z&stupitelstÝo obc€ pověřuje starostku podpiseE sm|ouw.

Místostarosta dáIe doplnil' že navrhovaná cena je stalovena v souladu s ryhlíškou
milisterstva financi pro stanovení cen pronájmů zemědělských pozemků.

14) Pan Tien Le požrídal o prodloužení újeÍnní smloury na část pozemku parcelní č. 1410
o výměře 238 m2 v k.ú. Pofučky na dobu alespoň 10 let s obledem na pliínované opÍa\T a
investice do budovy.

Mstostarosta uvedl, že pan Tien odůvodnil podáď ádosti důvodem vysokých investic do
stavebních úplav objektu v Ťádech statisíců kdy by chtěl mít garantovánu dobu proníjmu
pozeÍ*u pod stavbou delší než dva roky.

Návrh usnesení:
Zo schvaluje prodloužení nájemni smloury mezi obcí Potůčky a panem Tien Le ze dne
23.122011 na ěást pozemku parcelni č. 1410 o výměře 238 m2 na dobu uÍčitou deJet let
ode dne podpisu dodatku knájemní smlouvě zr stávajicích podminek bez inflačni
doložky. zastupitebtvo obce pověřuje statostku podpisom dodatku.

Pro: 5 Proti: 0 7Áňelse:. o

Pro:6 Proti: 0 Zdržel se; 0

16) Pan Ladislav volníb, jako majitel č.p.l86 poádal o soublas s návrhem k vyuáí 2 NP
jako ,, Pracoviště pohybového a rehabilitačního centra" a v}užití celého 3NP k vybudovIíní
býové jednotky pro osobu odpovědnou za chod lékírny.

Návrh usnesení:
Z,o schvaluje záměr pana Ladislava volrába k výstavbě 

''PŤacoviště 
pohybového a

rehabilitačnlho centraí ve 2I[P dl€ odbořného návrhu rYpracovaného MUDŤ.
Ladislavem Špišákem, csc' Balneologický institut Karlovy Vary' ó.p.s., Ič:29164338 ze
dne 27. 1,2014 a kYýstavbě bytové jednotlq. ve 3NP obojí v budově č.p.186. využití a
ýstavba obou NP bude řešena samostatným stavebním říz€ním a nedotkne se hlavního
účelu vyržití budovy, tj. provozu lékářny základního typu.

Pror 6 Proti: 0 Zdržel se 0



17) společnost VELTA PLUS s.I.o.' KarlolT Yary,IČ.62aB8, jako majitel pozemků
pařcellrí č.360/3; 360/4; 139816 a stavebního pozemku p.č. 424 žÁdá o stanovisko k záÍněru
\.ýstavby podejny 

''vELTAB-Potuěky". Zastupitelům byla přeďožena sfudie stavby a
následně projektová dokumentace pro stavební povolení včetně koordinačních a
architektonicko-stavebních řešení zFacovaných projektanlem Ing.arch. Frantíškem Pavlem
Kunertem.

Místostarcsta uvedl, že se jedná o obchodní objekt dvoupodla'žní, ve spodní části je plánována
výstavba obchodu a vhomí v'ýstavba skladu. Nabízený sortiment je káv4 čaje, cigarety,
alkohol. stavbaje poměmě rozsráhlá ajejí souěástí bud€ i palkovíště pro cca 12 voádel..

Návrh usn€seníi
zo schvaluje záměř ťstevby prodejny ,,YELTAB-Poúůčkyí dle projelúové
dokumentace vypr&cované Ing.arch.Františkem Pavlem Kunertem pod ěíslem zakázky
001/2013. výsÚavb| bude prováděna na pozemcích parcetní č. 36013; 36ol4i I398t6 a
stavobním pozemku parcelní č. 424_ v majetku žrdatele.spoleěnosti VELTÁ PLUS s.r.o.'
Závodu miru 790, Karlovy Yary, Ič:62ó20363.

18) Žáaosti
Místostarosta uvedl, že žÁdná žádost nebyla obecnímu úřadu dolučerra a fudíž tento bod
progŤamu bude 1Tnechín.

19) Různé

19/1) Nálth na revokaci usnesení č.29l04/l1 ze dne 29. 9.201 1 o směně pozemků mezi
majiteli pozemkoých parcel č.1398/6 a 360/4 ( zastoupených p.Hai Dao Xuan ) a obcí
Potůčky. Návrh se podává z důvodu odprodeje pozemků novému majiteli _ VELTA PLUS
s.r.o., KaxlorT Vary.

Návřh usneseÍí:
Zo schvaluje revokaci usnesení é'29lo4l1l ze dne 29. 9.2011 z důvodu změny majitele
pozemkových parcel ě.1398 l 6, 360 l 4.

Prol 6 Pmti: 0 Zdržel se: 0

Pro: 2 Proti: 2 Ondra V.
Šipek M.

Usnesení v tomto zněnÍ nebylo přijato

1?-/2) Na záktadě žádoď obce byl schválen příspěvek z lozpočtu Karlovarského kraje -
odboru regionálního rozvoje na realizaci akce ,' oprava objekfu ě.p.106 a zateplení půdy óÚ*
ve Úši 102.000'-Kč tj. 47% z celko!ých fuíkladů.

Ntíwh usnesení:
ZO bere na vědomí ýši příspěvku z rozpočtu KarlovaŤského kraje na akci ,,oprava
objektu č.p.106 a zateptení půdy oÚa ve \.ýši 1o2.000,-Kě.

zdržel se: 2 TýřR
PuÍko .L

Pm: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0



l9l3) Dne 4. 4'2014 bylo lyhodnoceno výběrové řízení na veřejnou zakázku ',Dodívkavíceúěelového komrrnálniho voádlď'. osloveno bylo 7 fiÍem' zučastnily se 4 firmy.
Hodnotíci komise vybrala jako nej\.ýhod!ější nabiďu firmy ALFA PRoFl s.r.o.. Útěchov
52. Bmo Ic:29l87923 za cen|J 2,020'1l2,-Kč bez DPH Q'444.336,_Kč včetně DPH).
Nabídky byly hodnoceny bodou-ýn systémem podle zadaných hodnotících kitérií.
cena je včetně voziď4 nástavby jednohálrcvého nosiče kontejneni aktirnrího kontejneru pro
svoz a lTklápění odpadolých nádob, kontejneru s popelnícowými víky' který bude u
paneloých domů a nízkého kontejneru pro každodenní svoz odpadků.

l9l4) Dne 23. 4.2014 bylo vyhodnoceno poptrívkové řízení-veřejná zakízka malého rozsahu

',Potučky č.p.42_opava ěásti střechý'. osloveny byly 3 firmy, áěastnily se 3 firmy.
Hodnotící komise vybrala jako nejwýhodnější nabídku frrmy KLEMPEX vacek s.I.o.,
Pellrřimov 38, Ič:27977708 zA ceflr 572.269,45 Kč bez DPH (přenesená daňová povinnost).
Nabídky byly ho<lnoceny kritériem ekonomické ýhodnosti a to dle nabídkové ceny za ďlo
bez DPH.

Mstostarosta dále uvedl, že veškeré zakrázky obce jsou zveŤejňovány na intemetu na port{álu
aaapoptaýka.cz a v souladu se ziíkon€m na portálu vhodnekezverejneni'cz , kde jsou o
veřejných zakázkách iďoÍmovány všecbny firmy, kteÉ tak mají možnost se výběrových
řízení zúčastnit.

19/5) obec obdržela dne 17. 6.2014 investični přispěvek ve Úši l02.o0o,-Kč na akci

'oprava objektu č.p.106 a zateplení půdy oÚ'', z tohoto důvoduje nuhlé schv{álit rczpočtové
opaaení č. 5 :

Rozpočtové pŤíjmy: pol.4222 102.000,-Kč
Rozpočtové výdaje : pat.6|7l pol612l 102.000,-Kč

Návrh usneseníl
Zo schvaluje provedení rozpočtového opatření č.5.

Pro: 6 Proti: 0 Zi]ňe|sel 0

1916) Přistoupení k přihraničnímu projektu ,,SoS _ Yýstavba přeshraničního
krizového matragementu v česko-německém pohraniěi..
Místostarosta uveď, že obec Potůěky, města Homí Blatná a Boží Dar byli osloveni
představiteli měst Johanngeolgenstadt a Bad Scblema a pŤizvráni ke společnému projektrr
příbraniční spolupráce, který byl nazvrán ,'SoS l"ýstavba přeshlaničního krizového
managementu v ěesko-německém polrraničí..
V rlámci tohoto Fojekírje moáro provést obnovu požámí techniky obcí a měst v přÍrraničí'
ldy příspěvek z fondů EU v tomto programu je 85vo. loyr si za přípravu pojektu účtuje
fuma kte!á uvedený projekt plo německá města přiga!'rrje. Těchto 10% je také moŽlost
zalmout do uznatelných nríkladů. V rrámci pfipravovaného programu by mělo bý moáré za
přispění dotací z fondů EU obnovit vozový paÍk sDH Potučky za zlomek ceny vozidel.
Pokud dotace nebude obci schvrílen4 obec bmdit nic nebude.
Dáe místostaÍosta uveď, že obec v minulém dotačním období připravovala podobný
projekt, na nrítup lesního speciálu na hašení lesních požáru a \.ýstavbu suchovodů do lokality
Podlesí. Také tento pŤíhmniční prcjekt by do nového projektu nrohl bý zahmout. Původní
náwh na obnolu jednoho cistemového vozidla v hodnotě 7 500 000,-Kč a nakladače by
mohl bý doplrrěn o tento již připravený projekt, v Íímci kterého by mohlo bý zakoupeno
druhé vozidlo.



zastupitel René Týř uveď, že Životnost požáÍrrích vozidel je 17 let. strívajicí cistemy, kteÍé
má SDH Potůčkyjsou staršíjak24let. Hasiči by obnolrr vozidel pŤivítali.

Josef Fořt uvedl, že by bylo možné voáďa zakoupit pouze z prostředků obce, například
z nájemného brazeného panem Tienem.

vladimír Kvíěela uveď, že projelr:t suchovodů je nesmyslný a jedná se o vyhozené peníze.

Místost'xosta uvedl, Že pokud mí moárcst obec obnovit vozov'ý palk za zlomek ceny měla by
toho \'yužít a to i za cenu ťstavby suchovodů. Nalrhuje k projektu pŤistoupit s tím' aby do
tohoto projektu byl zakomponovrin i projekt výstavby suchovodů spojený s níkupem
požrímího speciáu na hašení lesních požni.

Nál'rh usnesení:
zo souhlasí s přrstoupením k projektu,,sos _ Yýstavba přeshraničního krizového
managementu v česko-německém pohraničí".

Pro:6 Proti: 0 7Áňel se:. n

Vzl edem k lyčerprání programu jednánl místostarosta přítomné ryzval k pnpadným
dotázům:

Pan vladimíI Kvíčera uvedl, že by se mohla vyřešit situace s ťanpouchy na střeše ákladní
školy uložením topných kabelů. Jedná se o investici v řádu dvaceti tisíc koÍurr. opaaení
rcalizoval na své restauraci a niíklady na energii k lTtápění také nejsou vysoké. K posouzení
možnosti řešeníje moŽno oslovit specializovanou fumu.

Místostalosta vlastimil ondra _ uvedl' že topné kabely se úládají do okapů a na škole ádné
okapy nejsou. v ámnÍn období je hlar'rrí vstup do školy uzavřen ábranami a páskou. vstup
do školy je zajištěn přes šatnu mezi budovou školy a školky, kde Žádné rampouchy nejsou.
Také nebyl z^zneúÍ]lenár] ýpad, že by ze střchy školy, kde krrtinu tvoři šind;le ;jely
ťampouchy.

J.Fořt- uvedl, Že by bylo vhodné obsekat budolu hotelu Dreckschiinke.
Místostarosta_ v loňském roce bylo provedeno vykícení lesního porosfu ze zadní strany
budoly' v letošním roce by měly být \Tkíceny stromy vedle budoly ve směru k železniční
zastávce, kudy povede nová trasa cesty k železrriční zastávce . Z dnůé stany budovy bude
lystavěna opěmá zeď.

J.Fořt _ plánuje obec výstavbu chodniku od domu pana sedláěka? chodí tudy děti.
Místostarosta- byla zlažavátn yýstavba ýezky od kostela k Dreckschánke, kdy předběžné
ná*lady byly vyčísleny na cca 4 500 000,-Kě . Zvýšený pohyb dětí na komunikaci jsem
nezaanamenaJ. Prostředky by raději vnrál na rrybudování irrženýnlcých sítí a komunikací
pro podporu byďení v lokalitě sléváma a úpraw v okolí Čemé.
Zasfupitel Stanislav Šípek uveď, že ýstavba chodníku byla zasfupiteli diskutován4 ale pÍo
tento rok nebyla výstavba chodníku do lokality Dleckschiinke rraplánována.

Místostarosta Í'oděkoval všem přítoÍrným za pommost a popřál pŤíjemný zbytek veěera.
Jednání ukončeno v l8.29 hod.
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Usnesení

č.01/o3/l4
Zo schvaluje program jednání

č'.o2l03l14
zo bere na vědomí kontolu usnesení:
Nál'rh na vJřazení z evidence usnesení :
Usneseni č.0l/o2/14 - 09lozll4
Usnesenl č.19/03/10 /kontl.sDH..../
Usnesení č.07101/14 / dodatek č.1 ke smlouvě-p.Brárta /
Nál'rh na ponechiání v evidenci usnesení :

Usnesení č. 5/2/1M/08 7. 5.2008 / pron.poz.-autoservis /
Usnesení č. l3l01/l3 28.2.2013 lsměn4 pton. .. .p.Klognel /

ě.03/03/14
Zo projedrralo náwh závěrďného účfu obce za rok 20l3, kteťý byl ziíkonem stanovenou dobu
zveřejněn na úřední desce dle $ l7 zákona č.250/2000 Sb.' o rozpoětoých praúdlech
územních rozpočfu, ve zrrění pozdějších předpisr! s ú<laji o plnění pŤíjmů a výdajů za rok
2ol3' íldaji o hospodáŤském výsledku hospod.ířské činnosti za rok 2013 ve výši
16'756.463"14 Kč, staw finančních aktiv, hospodaření příspěvkové organizace a zpÍávě o
výsledku přezkourníní hospodďení obce za rck 2013 a lTjadŤuje souhlas s celoročním
hospodďením a to bez výbrad.

č.04/03/14
Zo schvaluje zprrílu o hospodaření příspěvkové orgafiz^ce zi*Jadni škola a mateřská škola
Potůčky, okes Karloly Vary a roáoďo o rozdělení dosaŽeného hospodářského ýsledku ve
výši l l4.734,41 Kě takto:
lTV z blarní činnosti ve \.ýši 109.928,99 Kč převést do rezervního fondu stím' že črástka
105.000'_Kč bude účelově vynaložena na pokrytí přeďoženého mimorozpočtového opatření a
po proúčtování bude přeďožena ke kontrole
l{V z doplňkové čirrnosti ve \.ýši 4.805,42 Kč převést do rezendho fondu školy na pokrj,'tí
nákladů ěirmosti v dalším období.

ě.05l03/14
Zo schvaluje účetrrí ávěrku obce Pofučky zpftlcovanou k31'l2.2ol3 za účetní období
od 01.01.2013 do 31.12.2013.

č,.06101114

Zo schvďuje účetní závěrku pŤíspěvkové organizace ,,Základní škola a matďskí škola
Potůčky, okes Karlovy vaÍý' zÍ'racovanou k 31'.12.201'3 za úěetrrí období od 01.01.2013 <to
31.12.2013.

č'.07/03l14
Zo schvaluje lozpočtov'ý rrýbled obce Potučky na období roku 2ol5' 2016 a 2ol7
v piedloženém zrrění. RozpočtoÚ výbled bude neďlnou součiástí tohoto ápísu.

č'.08/03/14
Zo schvaluje nríkup malého tralŤúho taktoŤu na ú&žbu fotbalového hŤiště.
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č.09/03/14
Zo schvaluje rczpočtové opatření č.2,3 a 4 vjednotlivém členění dle předloženého
položkového rozpisu, kter'ý bude přílohou tohoto ápisu.

č.10/03ll'4
Zo schvaluje pro volební období počet členů zasfupitelstva na 9.

é.ll/03l14
Zo schvaluje výjimku z počhr dětí plo mateřskou školu v Pofučkách pro období 2ol4l20l5
dle $ 23 odst. 5 zákona č. 5óll2004 sb.' šlrolsbý zikon, ve anění pozdějších předpisů.
Navýšený poěet dětíje 25.

ě.laB/14
Zo doporučuje lybÍat ze seznamu žadatelů' ohledně nijmu k b1tové j ednotce č.l0 v č.p.1o2 o
velikosti _ garsoniéra pana Jiřího Motda.
Usnesení v tomto znění nebylo pfijato

č,.I3/03l14
Zo schvaluje uzaviení nájemní smlowy na čáš pozemku parcelní č.430/1 v kú. Potůčky o
výmďre 2.000m2 dle přiloženého zákesu společnosti LST a.s., Trhanov 48' IČ: 60706805 za
následujících podmínek: nájemní srnlouva na dobu určitou od l. 5.2014 do 3l-l2.2ol4,
nájernné l.500,-Kč splahé měsíčně s účinností od 1. 7.2014. využití pozenku k manipulaci
dřevní bmoty.
s ol edem na skutečnost, že spoleěnost LsT a.s. užívala uvedenou ěást pozemku již v období
od 1. 5.2014 do tohoto rozhodnutí bez platného pnír,:rího tihrlu, ubmdí obci črástku ve ýši
3.000'-Kč a to nejpozději do 3l.'l'20l4 za účelem v1rovnání veškeých nrároku obce.
zasfupitelstvo obce pověfuje starostku podpisem smlouly.

č'.14/03/14
Zo schvaluje uzalŤení nájemd smlouly na č|ist pozemku parcelní č.395/22 v k.ú. Potučky o
výměře 93 m2 ďe pŤiloŽeného zákresu společnosti ÁDB Trade s.I.o., Boá DaI 46,
IC|28258355 za následuj ících podmínek: nájemní sÍnlouva na dobu rrrčitou 5 let s \,Ylouč€ním
provozoviání od l.1l. běžného roku do 31. 3. roku nísledujícího. Nájemné 1.000,-Kě/m2lrok
upravené k ýši povolených měsíců rryrržití k podnikatelské činrrosti-předzalrádka restaurace
s účinností od 1. 7.2014. Nájemné splatné měsíčně.
s ohledem na skutečnost, že společnost ADB TÍade s.Í.o. užívala uvedenou část pozemku již
v období od l. 6.2014 do tohoto lozhodnutí bez platného pnívního titulu, uhradaobci části<u
ve Úši 7.750'_Kč a to nejpozÁěji do 31.7 '2014 za účelem .r'Jtovnrání veškeých nároků obce.
Zastupitelstvo obce pověfuje starostku podpisem smlouvy.

ě.15lo3/14
Zo schvaluje uz-aťení nájemní smlouvy na část pozemku parc€lní č. 395/22 a čásl pozf)ÍÍikl,
parcelni číslo 3'0lt v k.ú. Potůčky o !ýměře 47,5 m2 dle pŤiloženého zákresu panu Ban Pham
van' ostrov. IC:6l l78900 za ruásledujících podmínek ÍLíjemní snlouva na dobu uÍěitou 5 let'
předzafuádka k bufetu pouze mobilní s lyloučením provozoviání od l.1l. běžného roku do
31. 3. roku následujícího. Nájemné l.000,-Kč/m2Áok upravené kÚši povolených měsíců
využití k podnikatelské činnosti s úěirrností od l. 7,2o14. Nájemné splafué měsíčně.
zastupitelstvo pověřuje starostku podpisem $nlou!y.

ě.16/03/14
Zo schvaluje prodloužení nríjemní smlow7 mezi obcí Potůčky a panem Tien Le ze dne
23.122011na část pozemku parcelní č. 1410 o výměŤe 238 m2 na dobu učitou deset let ode
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dne podpisu dodatku k rr.íjemní smlouvě za stávajících podmínek bez inflační doložky.
Zasfupitelstvo pověřuje starcstku podpisem dodatku.

č.l7/03/14
Zo schvaluje pronájem čIisli pozemku parcelni čislo 42'I/3 v k.ú. Pofučky o Úměie 364 ttt2
ďe přiloženého zákresu (za}rádka č' 5) panu MaÍtinu Popelkoú, PotÍtčky na zží nj zAhÍádky-
Cena pronájmu 1,69 Kď m2hok, doba Eonájmu na dobu učilou 4 roky od podpisu ýtúouvy.
Zasfupitelstvo obce pověřuje stalostku podpisem smlouvy.

č'.l8/o3/14
Zo schvaluje zán& parn Laďslava Volrába k Ústavbě ',Pmcoúště 

pohybového a
rehabilitačníbo centlď' ve 2NP dle odbomého ftiwhu lTpracovaného Ml]Dr. Ladislavem
Špišákem, CSc, Balneologický instifut Karloly Vary, o.p.s., lČ:29164338 ze dne2'1.1-2014
a k Ústavbě b}'tové jednotky ve 3NP obojí v budově č.p.l86. Vyuátí a ýstavba obou NP
bude řešena samostatn}rm stavebním řízením a nedot-lcne se lrlavního účelu vyuátí budovy, tj.
provozu lékámy zíkladního typu.

ě.l9/03/14
Zo schvaluje áměr Ústavby prodejny 

''VELTAB_Potůčkl' dle projektové dokumentace
v}?Íacované Ing.arch.FÉntiškem Pavlem Kunertem pod číslem zakízky 001/2013. výstavba
bude prováděna na pozemcích parcelní č. 3 6013;36014; 1398/6 a stavebním pozemku parcellrí
č. 424 v majetku ádatele_společnosti VELTA PLUS s.r.o., Závodu míru 790, Karlovy Vary,
IC:62620363.
Usnesení v tomto zrrění nebylo přijaÍo

č.20103/14
Zo schvaluje revokaci usnesení č.29l04lll ze drc 29, 9.20|l z důvodu změny majitele
pozeÍnko!"ých parcel č .1398/6, 360/4.

č.2ll03/14
Zo bere na vědomí ýši příspěvku z rczpočfu Karlovarského kaje na akci ,,oprava objektu
č.p. l 06 a zateplení půdy oÚ' ve výši 1 02.000,-Kč.

ě.22/03l14
Zo schvaluje provedení rozpočtového opaťení č.5.

č,'23l03ll4
Zo soublasí s přistoupením k projekha,SoS _ v'ýstavba přesbraničniho krizového
managemenfu v česko-německém pokaničí".

Zapsáno dne 2'I.06.2014

///v\
ověřovatel zípisu

Ing.David Nádlet
ověřovatel ápisu

.:re...,..
René Týř

Jarmila Fořtová
starostka
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Vlastimil Ondra
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