
Zápis a usnesení z 2. veřeiného iednání
Zastupitelstva obce Potůčkv ze dne 26.03.20'15

Přítomni : V. ondra, R. Týř, J. Putko' Z.Týřová, P' Kraus' Bc. Š. Nádlerová, J. Dibelka
M. Šípek.
omluveni : R'Jeníček

Hosté: cca 12 občanů obce
Zacátekjednání : 'l7.00 hod..

Veřejné jednáníZo Potůčky zahlil v '17'00 hod. starosta obce. Přivítal přítomné občany
a zastupitele. Konstatoval přítomnost nadpoloviční větŠiny členů zastupitelstva, usnášení-
schopnost a seznámilje s programem jednání.

1) Schválení programu jednání
2) Kontrola usnesení
3) Domovní řád v panelových domech
4) Pasport místních komunikací
5) Vyhláška obce - likvidace komunálních odpadů
6) odměny zavýkon funkce zastupite|e obce
7) Návrh na úpravu nájemného Centrální hala
8) Návrh na úpravu nájemného pan Vu Duy Hau
9) Návrh na úpravu nájemného pan Le Tien
10) Návrh na Úpravu nájemného Rujana s.r'o'
1 1) Pronájem nemovitostí
12) Zádosti
13) Různé
14) Závěr

1 ) Hlasování o programu jednání Zo :

pro. 8 proti: 0 zdrŽel se : 0

Návrh na Zpracovatele zápisu : M'Šípek
pro: 8 proti: 0 zdrŽel se : 0

Návrh na ověřovatele zápisu : Petr Kraus, Jiří Dibelka
pro: 8 proti: 0 zdržel se : 0

2) Kontrola usnesení
Návrh na vvřazeníz evidence usnesení:

Usnesení č' 27l05l14 -28l05l14 z22.12.2014
Usnesení č. 01l01l15 - 28101l15 z 27 .02.2015

Návrh na ponechání usnesení v evidenci usnesení :

Usnesení č. 5l2l1Ml08 z 07.05.2008 ( pronájem pozemků- autoservis )
Usnesení č.26105114 ( prodej Magma,)
Usnesení č.29101l15 ( Změna smlouvy s Colas CZa.s.)

Návrh usnesení : Zo bere na vědomí kontrolu usnesení'
pro: 8 proti. 0 zdržel se : 0
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3) Domovní řád v panelovÝch a bvtovÝch domech

Starosta uvedl, že z dŮvodu mnoŽících se stíŽností na nepořádek v panelových
domech, narušování občanského souŽití a z důvodu platnosti nového znění obcanského
zákoníku byl před|oŽen návrh nového domovního řádu. Návrh zastupitelé dostali k
seznámení a k jeho znění nebyly Vzneseny žádné výhrady. Součástí tohoto bodu programu
bude také rozhodnutí o navýšení nájemného o náklady na Úklid společných prostor.
V současné době řádně uklízí pouze menší část nájemníků. Někteří uklízí občas a někteří
vůbec. Vize je taková, je v kaŽdém vchodu nebo bytovém domě bude jeden z nájemníků,
který úklid zajistí.

NavýŠení nákladů na úklid bude v první fázi o 100,-Kč na jeden byt a měsíc. Ve většině obcí
a měst jsou náklady na úklid společných prostor takto Účtovány.

zastupitel Jiří Dibelka k bodu uvedl, Že pokud by nájemníci pořádek udrŽovalijak mají, tak by
se toto opatření nemuselo zavádě| dále Že bude nutné zavést kontrolu dodrŽování
domovního řádu' osoby, které by uklízely by měly mít moŽnost porušovánídomovního řádu
řešit např. oznámením na obecní policii.

Zastupitel Petr Kraus uvedl, Že se mu nezamlouvá způsob vyúčtování nákladů ve vztahu k
bytové jednotce, navrhuje náklady účtovat dle poctu osob v bytě.

Starosta upřesnil, Že povinnost provést úklid i nadále bude platit pro kaŽdého, kdo ve
spolecných prostorách tyto nadměrně znečistí' opakované porušování domovního řádu
můŽe být také důvodem k výpovědi z bytu'

Návrh usnesení : Zo schvaluje domovní řád pro bytové domy v majetku obce Potůčky v
předloŽeném znění. Domovní řád bude přílohou tohoto zápisu a bude zveřejněn i v bytových
domech v majetku obce.
Zo schvaluje zvýšení nájemného o poplatek za úklid společných prostor ve výši 100,-Kč na
jednu bytovou jednotku měsíčně od O'1.05.2015. Dále pověřuje starostu zajištěním osob,
které by v jednotlivých vchodech a bytových domech zajistily provedení tohoto pravidelného
úklidu společných prostor.

pro: 6 proti: J.Putko, P.Kraus zdrŽel se : 0

4) Schválení Pasportu místních komunikací obce Potůčkv

Starosta uvedl, Že především z důvodu zajištění evidence místních a Úcelových komunikací
v majetku obce Potůčky byl zpracován firmou HPN projekt s.r.o. Pasport místních
komunikací, kat. území obce Potůcky' Pasport byl zpracován v rámci společného projektu
SdruŽení obcí Bystřice.

Návrh usnesení : Zo schvaluje Pasport místních komunikací, kat. území obce Potůčky,
zpracovatel firma HPN projekt s.r.o. v předloŽeném znění'

pro. 8 proti: o zdrŽel se : 0

5) Schválení obecně závazné vyhlášky obce Potůčky č.112015 o stanovení systému
shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využivání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Potůčky .

Starosta uvedl, Že v souladu se změnou legislativy je nutné schválit novou vyhlášku obce.
Hlavní změnou je doplněnítřídění komunálního odpadu z domácností a provozoven o třídění
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biologicky rozloŽitelného odpadu z rostlin a kovů . obec požádala o dotaci, v rámci které by
mohlo být pořízeno i několik desítek kompostérů.

Návrh usnesení : Zo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Potůčky Ó. 112015 o
stanovenísystému shromaŽd'ování, sběru, přepravy, třídění, vyuŽívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Potůčky v
předloŽeném znění. Stanovuje termín zveřejnění na27.o3.2015. Termín účinnosti od
15.04.2015
pro: 8 proti: 0 zdrŽel se : 0

6) Navýšení odměn neuvolněným zastupitelům obce

Starosta uvedl, Že v souvislosti s rozhodnutím Vlády České republiky je moŽné navýšit
odměnu za výkon veřejné funkce o 3,5oÁ zastupitelům obce, kteřívykonávají svoji funkcijako
neuvolnění. Navýšení odměny zastupitelům uvolněným pro výkon funkce se odměna
navyšuje ze zákona automaticky. Z důvodu ekonomické zdatnosti obce navrhuje odměnu
neuvolněným zastupitelům navýšit.

Návrh usnesení ' zastupitelstvo obce schvaluje odměnu za výkon funkce neuvolněného
člena zastupitelstva obce ve výŠi 476,-Kc měsíčně od 01.04.2015

Pro: 7 Proti: 0 ZdrŽel se: J.Dibelka

Návrh usnesení : Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu za výkon funkce předsedy výboru
jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši '1097,-Kc měsíčně. Zároveň stanoví,
že při souběhu výkonu funkce předsedy výboru a člena zastupitelstva se odměna poskytne
jako soucet zastupitelstvem stanovených odměn za jednotlivé funkce'

Pro: 7 Proti: 0 zdrŽel se: J.Dibelka

Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu za výkon funkce člena výboru jako neuvolněného
člena zastupitelstva obce ve výši 776,-Kč, měsíčně. Zároveň stanoví, Že při souběhu výkonu
funkce člena výboru a člena zastupitelstva se odměna poskytne jako soucet zastupitelstvem
stanovených odměn za jednot|ivé funkce.

Pro: 7 Proti: 0 zdrŽel se: J Dibelka

7| Žáoost nájemníků prodejních stánků v centrátní hale a před centrátní halou o
sníŽení nájemného o 60% na duben až prosinec 20'15 z důvodu malé poptávky a
nízkých příjmů.

Starosta před projednáním Žádosti uzvedl, že nájemné bylo jiŽ v minu|osti sniŽováno z
důvodu poklesu návŠtěvnosti obce. Nyní se zdá,Že ekonomickákrize ustupuje a při diskusi o
výši slevy, většina zastupitelů souhlasila s postupným sniŽováním slevy. Dále je nutné rozlišit
slevy pro prodejce před centrální halou a v centrální hale.

Návrh usnesení Zo schvaluje sníŽení nájemného nájemníkům prodejních stánků v
centrální prodejní hale na období měsíce dubna aŽ prosince 2015 o 50% ' Nájemníkům
pozemků pod prodejními stánky umístěnými před centrální prodejní halou v období
dubna aŽ prosince 2015 schvaluje sníŽení nájemného o 30% '

Toto sníŽení platí pouze za podmínky, Že nájemné bude řádně uhrazeno v termínu
stanoveném obecním úřadem Potůčky. V případě, Že nájemné nebude řádně uhrazeno,
bude účtováno v plné výši tj. 100%.

pro: 8 proti: 0 zdrŽel se : 0



8) Žádost p.Vu Duy Hau o snížení nájemného

Starosta uvedl, Že byla přijata Žádost pana Vu Duy Hau o sníŽení nájemného za pronájem
p.p.č. 368/2 o 50 % na duben aŽ prosinec2015 z důvodu malé poptávky, nízké
návštěvnosti, slabé kupní síly a stále trvající ekonomické krize.

Návrh usnesení Zo schvaluje sníŽení nájemného panu Vu Duy Hau za pronájem
pozemkové parcely č.36812 vk.ú. Potůčky za období od dubna 2015 do prosince 2015 o
20%.
Toto sníŽení platí pouze za podmínky, Že nájemné bude řádně uhrazeno v termínu
stanoveném obecním Úřadem Potůčky' V případě, Že nájemné nebude řádně uhrazeno,
bude účtováno v plné výši ť1' 10o%.

pro. I proti: 0

9) Návrh p' Le Tien o snížení nájemného

zdrŽel se: 0

Starosta uvedl, že byla přijata Žádost pana Le Tiena o sníŽení nájemného za proná1em části
p.p.c. 1410 na částku 25.000,_Kč měsíčně na období březen aŽ prosinec 2015 z důvodu
nízké návštěvnosti, slabé kupní síly a stále trvající špatné ekonomické krize. Jako další
důvod uvádí pro posouzeník rozhodnutí Zo,Že jako jeden z mála má smlouvu s inflacní
doloŽkou a vzhledem k tomu, Že inflace např. jen za rok2012' jenŽ se také promítla do
výpočtu zvýšeného nájemného za rok2013 byla 3,3oÁ. Původní nájemné se zvýŠilo na
částku 55.453,-Kc tj. nárůst na cca 66'000,-Kč za rok.

Návrh usnesení: Zo schvaluje sníŽení nájemného panu Le Tien za pronájem pozemkové
parcely č. 16511 vk.ú. Potůcky za období od dubna 2015 do prosince 2015 na částku 40
000'-Kč měsíčně.
Toto sníŽení platí polze za podmínky, Že nájemné bude řádně uhrazeno v termínu
stanoveném obecním Úřadem Potůčky. V případě, Že nájemné nebude řádně uhrazeno,
bude účtováno v plné výšitj. 100%.

pro: 8 proti: 0 zdržel se:0

í0) Žádost Rujana s'r.o. o snížení nájemného o 1/3 tedy ío ooo,-Kč měsíčně na
období duben až prosinec 2015.

Úvodem tohoto bodu starosta poznamenal, Že oprotijiným nájemníkům obecních
nemovitostí byla Žadateli poskytována sleva vŽdy pouze o třetinu'
Zastupitel Jiří Dibelka uvedl, Že obci plynou přumy iz poplatků zaprovoz hracích automatů,
kdy v loňském roce byl příjem do pokladny obce cca2,6 mil korun.

Návrh usnesení' Zo schvaluje sníŽení nájemného firmě RUJANA s.r.o' v č.p.5 na duben aŽ
prosinec 2015 o 1l3 tJ. o částku 10.000,-Kč. Toto sníŽení platí pouze za podmínek, Že
nájemné bude řádně uhrazeno v termínu stanoveném obecním úřadem Potůčky. V případě,
Že nájemné nebude řádně uhrazeno, bude účtováno v plné výši, tj.100%.

pro' 8 proti: 0 zdrŽel se : 0

í1)Pronáiem nemovitostí ( zahrádkv. budova č.p.134 s pozemkem ).

1'll'| Starosta úvodem tohoto bodu uvedl, Že vzhledem k ukončení termínu platnosti téměř
všech nájemních smluv na pronájem pozemků, kde jsou zřízeny zahrádky je třeba schválit
smlouvy nové' jejichŽ znění by korespondovalo s novým obcanským zákoníkem' Platnost
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většiny nájemních smluv končí 31 .05.2015.
Jedná se o smlouvy upravující nájem částí uvedených pozemkových parcel označené č. 1-
Martin DřevikovskÝ ( p.p č 427/3-253,5m2 ) , č.2 - René Týř (p p.č 427/3 - 242 m2),
č.3 - Marcela Šípková (p.p'č 427/3 - 273m2), č.4 _Nýber Josef (p.p.č'427 /3 - 312m2),
č. 6 - Jeniček Petr (p.p č. 426/1 -400 m2),č' 7 - Gewitscher Milan (p p.č'1195,p'p.č.426/1,
p'p č. 419/5 - 408 m2), č. 8 - Pinterová Dagmar (p.p.č' 1195, 426/1, 479/15 - 378 m2),
č.9 - Forman Miroslav (p-p.č 419/5 324 n2), č.10 - Liška Libor (p p-č.419/5- 288m2),
č.12 Jendrichovská Dagmar, (p p.č. 426/l - 168 m2),13 - Kraus Walter (p.p.č'426/1 -
252m2)' c.'14. Kubrová Michaela ( p p'č.1 195, p'p.č. 426/1 222m2). č.1 5- Mgr' Lenka
Frančíková ( p.p'č.427/3 210m2 ).
Dále části pozemkových parcel č.1095/9 o rozloze 262 m2 - Ziklová Dana, č.1095/'10 o
rozloze275m2-Ziklová Hana, c.1095/11o rozloze421 m2 - Kubát Milan, cást
p p č.1095/11 o rozloze 275 m2 - Kraus Petr vše v katastrálním území obce Potůčky.
Cena pronájmu je stanovena v souladu s Vyhláškou o stanovení seznamu katastrálních
Území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemkŮ č.29812014Sb.' kde je
cena pro obec Potůčky stanovena od 01 .01.2015 ve výši 1 ,95 Kčlm2 a rok.

Co se týká pronájmu pozemkŮ na zahrádky na p p č 1095/9, 1095/10 a 1095/1 1 zde
zastupitelstvo hodlá v souladu s územním plánem nabídnout tyto pozemky zájemci k moŽné
výstavbě rodinného domu. V dosahu pozemků jsou kompletní inŽenýrské sítě - vodovodní a
kanalizační řád, plyn a komunikace. Zastupitelé se shodli, Že souhlasí, aby byl zveřejněn
záměr obce pronajmout a následně odprodat tento nemovitý majetek . Do doby přidělení
případnému zájemci bude umoŽněno uvedené pozemky uŽívat za účelem zahrádky
stávajícím nájemníkům'

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemků na zahrádky.
označené č. 1- stávající nájemník : Martin DřevikovskÝ ( p'p'č. 427/3-253'5m2 ) ,

č. 2 - stávající nájemník : René Týr @.p.č 427/3 - 242 m2),
č' 3 - stávající nájemník : Marcela Šípková (p.p č 427/3 - 273m2),
č' 4 - stávající nájemník : Nýber Josef (p.p'č'427 /3 - 312m2),
č. 6 - Jeniěek Petr (p p.č' 426/1 -400 m2),
c. 7 - stávající nájemník. Gewitscher Milan (p'p.č 1195,p.p.č.426/1,p.p'č' 419/5 -

408 m2),
č. 8 - stávající nájemník : Pinterová Dagmar (p.p.č 1195, 426/1, 419/5 - 378 m2),
č. 9 - stávající nájemník : Forman Miroslav (p'p.č. 419/5 324 m2),
č.10 - stávající nájemník ' LiŠka Libor (p.p'č' 419/5 - 288m2),
č'12 - stávající nájemník : Jendrichovská Dagmar, (p.p.č. 426/l - 168 m2),
č'13 - stávající nájemník : Kraus Walter (p'p.č-426/1 - 252m2).
č.14 - stávající nájemník : Kubrová Michaela ( p'p.č 1195, p.p.č' 426/1, 222m2)
č.'15 - stavající nájemník Mgr. Lenka Francíková ( p p'č.a27/3 - 210m2 )

stávající nájemník : Kraus Petr ( část p p č 1095/1 o rozloze 275 m2)
vše v k'ú' Potůčky za těchto podmínek : cena 1,95 Kč/ 1m2 arok, doba nájmu na dobu
určitou 4 let , vyuŽitív souladu s platným zahrádkářským řádem'
Smlouvy budou uzavřeny pouze se stávajícími nájemníky, kteří budou mít do 31.05.2015
řádně uhrazené veškeré závazky vůči obci Potůčky a dále za podmínky, že uzavření
smlouvy s konkrétním zájemcem doporučí Kontrolní výbor obce Potůčky (KVOP). Tento své
doporučení vydá na základě osobního šetřenío stávajícím stavu uklizenosti a využívání
zahrádek stávaj ícím i nájem n íky.
Zo pověřuje kontrolní výbor provedením kontroly stavu zahrádek do 15'04.2015. Do tohoto
termínu bude starostovi předán seznam stávajících nájemníků, které KVoP doporučí, jako
nájemníky uvedených pozemků na další 4 roky.

Zastupitelstvo obce dále schvaluje pronájem pozemků nazahrádky .

stávající nájemník . Ziklová Dana č.1095i9 o rozloze 262 m2
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stávající nájemník . Ziklová Hana č.1095110 o rozloze 275 m2
stávající nájemník: Kubát Milan č.1095/11 o rozloze 421 m2 vše v k.ú. Potůčky za

těchto podmínek: cena 1,95Kč/1m2 a rok, doba nájmu na dobu určitou 4 let' vyuŽití v
souladu s platným zahrádkářským řádem.
Smlouvy budou uzavřeny pouze se stávajícími nájemníky, kteří budou mítdo 31.05.20'15
řádně uhrazené veškeré závazky vůci obci Potůčky a dále za podmínky, Žeuzavření
smlouvy s konkrétním zájemcem doporučí Kontrolní výbor obce Potůčky (KVOP)' Tento
své doporučení vydá na základě osobního šetření o stávajícím stavu uk|izenosti a
vy uŽív ání zahrádek stávaj ícími nájem n íky.
Zo pověřuje KVOP provedením kontro|y stavu zahrádek do 15.04.2015. Do tohoto termínu
bude starostovi předán seznam stávajících nájemníků, které KVoP doporučí, jako nájemníky
uvedených pozemků na další 4roky. Nájemníci těchto pozemků budou mít ve smlouvě
ustanovení, Že důvodem pro ukončení nájemního stavu bude přidělení pozemků
moŽnému zájemci za účelem výstavby rodinného domu.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu zveřejněním záměru pronajmout a následně odprodat
tento nemovitý majetekp p č 1095/9 orozloze262m2, p p č 1095110orozloze275m2
p p č.1095111 o rozloze 421 m2 vše v k.ú,Potůcky.

Zastupitelstvo pověřuje starostu obce přípravou a podpisem nových nájemních smluv.

pro: 8

11t2

proti: 0 zdržel se:0

Přidělení zahrádkv č.11 na p.p'č.419/5.
Starosta uvedl, Žezáměr pronajmout pozemek č.11 na p.p. 41915 v.k.Ú. Potůčky byl řádně
zveřejněn na Úřednídesce obce a byly přijaty Žádosti občanů, kteří mají zájem o tento
konkrétní a doposud jediný volný pozemek na zřízení zahrádky.

V souvislosti se zaevidováním podaných Žádostí byl předloŽen jako první návrh
usnesení, aby uvedený pozemeknazahrádku o rozloze 336m2 p p č 41915 v.k.ú. Potůčky
Qvl přidělen Žadateli, který podal Žádost jako první. Jako první byla přijata Žádost Bc.
Stěpánky Nádlerové, která svoji Žádost podala 19.08'2014'
Z důvodu' Že část Žadatelů podala svoji Žádost až po zveřejnění záměru na úřední desce byl
podán návrh, aby ze seznamu Žadatelů byl vybrán Žadatel, na základě losování'

K bodu uvedla přítomná paní Jarmila Fořtová, Že pořadník Žádostí na zahrádky nebyl v
minulosti zaveden a zájemcŮm bylo na jejich Žádosti vŽdy odpovězeno, Že si mají podat
Žádost aŽpo zveřejnění záměru pronajmout pozemek nazahrádku, pokud by se nějaký
uvolnil.

Zastupitel Petr Kraus uvedl, Že se mu jevíjako spravedlivější zavést pořadník zd1emcŮ o
zahrádky a přidělit zahrádku dle data podáníŽádostí. Zveřejnění záměru můŽe případným
zájemcům uniknout, kdyŽ budou například na dovolené.

Starosta uvedl, Že část Žádostí byla přijata před zveřejněním záměru na úřední desce poté
co zahrádku vrátila pocátkem ledna paní Léblová' Tyto Žádosti hodla| vyřídit rozhodnutím o
přidělení zahrádky č.1 1 na tomto jednání, kdy se mu zdá spravedlivější losovat ze všech
přijatých Žádostí'

Zastupitelka ec. Štěpánka Nádlerová požádala, aby byla z losování vyřazena a svoji Žádost
o přidělení zahrádky zrušila.

Starosta navrhl, aby nájemn ík zahrádky č' 1 1 byl vybrán losem' Po dohadovacím jednání
většina zastupitelů s tímto souhlasila.



Zpodaných Žádostí : Lucie Wlodarczykové, Gabriely Jandové, Karla Šmída , lng. Davida
Nádlera byla vylosována jako nová nájemnice Gabriela Jandová.

Návrh usnesení :Zo se usneslo, Že souhlasí' aby byla část p.p.Ó.419/5 o výměře 336 m2 v
k.ú. Potůčky označená jako zahrádka č.11 přidělenaza účelem zřízení zahrádky Žadatelce
Gabriele Jandové '

pro: 8 proti. 0 zdržel se:0

11t3
Žádost o pronájem budovy č.p.134 s p.p.č.-žadatel Karel Šmíd

Starosta k bodu uvedl, Že pan Karel Šmíd požádal o pronájem nemovitosti č'p.134 na
st'p.č.329 a přilehlý pozemek p.p.43ol22 o výměře 378m2 vše v k.ú. Potůčky. Jedná se o
panelovou stavbu v průmyslové zóně a okolní travnatý pozemek ' Záměr uvedl jako zřízení
provozovny s výrobou a prodejem palivového dřeva' Dále zvážení Úpravy objektu k bydlení.
Zádost nebylo moŽno projednat z důvodu, Že bylo nejdříve nutné schválit záměr zveřejnění
pronájmu těchto nemovitostí. Toto jiŽ bylo učiněno.

Přítomný Žadatel pan Karel Šmíd uvedl, že by chtěl stávající nevyuŽitý objekt zvelebit a
opravit. ZáměrŮ na komerční vyuŽití má více. Prozatím by objekt vyuŽil jako zázemí pro
dřevovýrobu. Nájemné nabízí 30 000,-Kc ročně. ZvaŽuje úpravu objektu pro bydlení či
restauraci.

Paní Jarmila Fortová uvedla, Že restaurace či podobný záměr by byl V rozporu se
schváleným vyuŽitím a územním plánem' Schválená je průmyslová zÓna pro drobnou
výrobu.

Zastupitel Jiří Dibelka uvedl, Že při vyuŽití objektu by nemělo být dotčeno přilehlé parkoviště
a při činnosti by nemělo docházet k jeho poškození.

Starosta uvedl, Že parkoviště bylo vybudováno jako zázemí pro parkování pro případné
nové provozovny v celé zóně. Nelze si ho zabrat. Hlavním smyslem obecních investic do
pozemků v zÓně bylo podpoření vzniku pracovních míst. Pozemky by měly slouŽit především
k výstavbě provozoven drobné výroby.

Návrh usnesení : Zo schvaluje záměr pronájmu uvedené nemovitosti č.p. '134 na st.p'č.329
a přilehlého pozemku p.p.č.430l22 o výměře 378m2 vše v k.Ú. Potůčky za Účelem zřízení
provozovny zázemí dřevovýroby palivového dřívíza těchto podmínek :

nájemné ve výši 30000,-Kč ročně. Doma nájmu 10 let. Nájemnísmlouva bude zpracována a
uzavřena až poté, co Žadatel doloŽí - Živnostenský list, studii vyuŽití a Úprav stávajícího
objektu a alespoň předběŽné, k|adné stanovisko stavebního úřadu o vhodnosti tohoto
podnikatelského záměru v dotčeném objektu. .

pro: 8 proti: 0 zdrŽel se :0

V 19:03 se z jednání omluvila paní Bc Štěpánt<a Nádlerová' Jednání Zo dále pokračovalo o
počtu sedmi přítomných zastupitelů.

12) Žádosti :

1211 BezÚrocná půjčka - žadatel Husařík Jan

Starosta uvedl, Že při náboru nového zaměstnance k technické sluŽbě byl poŽadavek na
zaměstnance s řidičským oprávněním skupiny C. Z důvodu, že o práci projevil zá1em pouze



J. Husařík, který vlastnil řidičské oprávnění sk. B, bylo dohodnuto, Že si řidičské oprávnění
rozšíří. Poskytnutí úÓelové půjčky bylo doporučeno i právním zástupcem obce, který řešil
otázku celkových nákladů na zvýšení kvalifikace zaměstnance.

Návrh usnesení : Zo schvaluje poskytnutí bezúročné Účelové půjčky ve výši 43.000 Kč
(slovy: Ótyřicet tři tisíc korun českých) zaměstnanci technických sluŽeb obce Potůčky, panu
Janu Husaříkovi, splatné nejpozději do 31' 10.2018, formou splátek. Účelem je rozšíření
řidičskóho oprávnění o skupinu C, C + E, T a získání profesního prŮkazu. Půjčka bude
poskytnuta po uzavření smlouvy za podmínek v ní stanovených a starosta je pověřen k
podpisu takové smlouvy. Půjčka je uzavřena ve výjimečném případě'

Pro'.7 Proti:O ZdrŽel se: 0

1212 Josef Kindl- Žádost o prominutí cásti dluhu a o uzavření dohody o uznání dluhu se
splátkovým kalendářem na zbytek d|uhu.

Starosta uvedl, Že Josef Kindl, požádal o prominutí části dluhu a moŽnost splácet zbytek
dluhu, který mu vznikl za užívání místnosti č' 1 v objektu Potůčky c.p.106, kteý je v majetku
obce Potůčky.
Z důvodu špatné sociální situace nehradil nájemné a sluŽby spojené s uŽíváním této
místnosti (elektřinu, teplo, vodné stočné' likvidaci komunálního odpadu).
Dlužná částka za období od srpna 2009 do konce roku 2014 činí 52 881 ,-Kč. Dále dluŽí za
poplatek za psa za rok2013 - 100,-Kč.
Vzhledem k tomu, Že by rád tyto závazky hradil, ale neumoŽňuje mu to sociální situace a
zdravotnístav , poŽádal o částečné prominutí dluhu a to za období od 24'09.2011 do
31'12.2014. V tomto termínu byl hospitalizován v nemocnici, následně v LDN Nejdek a
od 02'04'2012 je hospitalizován v Domově pro seniory v Perninku.

Návrh usnesení Zo schvaluje prominutí části dluhu ve výši 29233,-Kč za období, kdy
žadatel - pan Josef Kindl neuŽíval _přidělené prostory - místnost č' '1 na adrese Potůčky
č.p'106 z důvodu hospitalizace v nemocnici.
Zo schvaluje uzavřenídohody o uznání dluhu nazbývající částku 23748,-Kč s moŽností
splácet tento dluh ve výši měsíčních splátek 100'-Kč.

Pro'.7 Proti:0 ZdrŽel se: 0

13 Různé:

1311 Schválení uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch obce
Potůčky na pozemky v majetku pana Hai Dao Xuan a ve prospěch pana Hai Dao Xuana
na pozemky v majetku obce Potůčky.

Starosta uvedl, že pan Hai Dao Xuan, jako stávající vlastník pozemkové parcely č. 362t6 a
st.p.č'361 v k.ú. Potůčky hodlá provést výstavbu komunikace nejen přes své pozemky' ale i

přes pozemky v majetku obce Potůčky' V soucasnosti se na pozemcích st'p. 213t1, p.p.
139712 a p.p. 139715 v majetku a k.ú. obce Potůčky nachází chodník' Vzhledem kzáměru
obce vyuŽít nevyuŽitý pozemek podél státní hranice č' 36211, kde by mohlo být placené
parkoviŠtě bylo vyvoláno jednání s panem Hai Dao Xuanem o moŽnostech využití
komunikace, jqíž stavbu plánuje k přístupu do této lokality. Práva obou stran by měla vyřeŠit
smlouva o zřízení věcného břemene- pozemkové sluŽebnosti stezky a cesty. Právním
zástupcem obce byl zpracován návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene-pozemkové
sluŽebnosti stezky a cesty_a Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene Ve
dvou variantách. Se sankcemi za bránění v přístupu k pozemku č'36211 a bez
sankcí' Z důvodu zamezení moŽných budoucích sporů je navrŽeno schválit
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Variantu smlouvy se sankcemi' Záměr zřízenívěcného břemene byl zveřejněn
na úřední desce.

Návrh usnesení . Zo schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí Potůcky a panem Hai Dao
Xuanem, a to Smlouvy o zřízení věcného břemene (pozemkové sluŽebnosti stezky a cesty
k pozemku par.č. 36216 a pozemku p.č. 361 v k.ú. Potůčky ve prospěch obce Potůčky) a
Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene (pozemkové sluŽebnosti stezky a
cesty k části pozemku st.p.c. 21311, parc.č. 139712 a parc.č' 139715 vk.ú. Potůčky,
vymezené plánkem, ve prospěch pana Xuana), v předloŽeném znění se sankcemi.

Pro'.7 Proti:0 ZdrŽel se: 0

Bt2 Žádost o schváIení stavby : částečná demolice tržnice a stavební úpravy na
parkoviště na pozemcích 362/6 a st.36í v k.ú. Potůčky.

Starosta uvedl, Že stávající nevyhovující stav objektu a výstavbu přístupové komunikace
hodlá pan Hai Dao Xuan vyřešit stavbou ''Částečná demolice trŽnice a stavební Úpravy na
parkoviště na pozemcích 362/6 a st'361 v k.ú. Potůčky",zpracovatel lng. lvo Horych.

Návrh usnesení . Zo Potůcky schvalu je záměr stavby '' Částečná demolice trŽnice a
stavební Úpravy na parkoviště na pozemcích 36216 a st'36'1 v k.ú. Potůčky'' dle projektové
dokumentace zpracované lng. lvo Horychem - dokumentace - zakázka č.227l0112014.

Pro.7 Proti: 0 ZdrŽel se: 0

1313 Zpráva o situaci V roce 2014 v obvodu Policie čR obvodní oddělení Pernink

Starosta uvedl, Že obdžel od vedoucího obvodního oddělení PČR v Perninku zprávu o
vývoji trestné činnosti ve sluŽebním obvodu tohoto oddělení za rok 2014 . Zastupitelé byli se
zprávou seznámeni.

Návrh usnesení . ZOberezprávu Policie ČR obvodního oddělení Pernink na vědomí.

Pro'.7 Proti: 0 Zdrželse: 0

13/4 Schválení dodatku č,.1120'|5 k ustavující smlouvě SDH Potůčky

Starosta uvedl, Že z důvodu aktualizace Údajů, týkající se zřizovací listiny SDH Potůcky byl
poŽádán velitelem SDH Potůcky René Týřem o zajištění přípravy dodatku, který musí
schválit zastupitelstvo obce. Zastupitelé byli se zněním dodatku seznámeni.

Návrh usnesení : Zo schvaluje uzavřenídodatku č.112015 k ustavujícísm|ouvě SDH
Potůčky v předloŽeném znění.

Pro''7 Proti:O ZdrŽelse' 0

13/5 Schválení rozpočtového opatření č,.'l12015

Starosta uvedl, Že v souvislosti s Žádostí účetní obce bylo navrŽeno schválení rozpočtového
opatření Ó'112015 a to především z důvodu účetní opravy na základě novely rozpočtové
skladby platné od 0'1.01 .2015, kdy je povinná vazba poloŽky 4131 s odpa'( paragraf;6330.
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Návrh usnesení . Zo schvaluje Rozpočtové opatření c.112015
paragraf 6330 pol.4131 +17 090 000,-Kč

pol'4131 - 17 090 000,-Kč
Jedná se o účetní opravu na základě novely rozpočtové skladby platné od 0'1.0'1.2015, kdy
je povinná vazba poloŽky 4131 s odpa.( paragraf) 6330.

Pro.7 Proti:O Zdržel se'' o

14) závěr
Starosta ukončiljednání zastupitelstva obce v 19.25 hod. a popřál všem pěkný zbytek večera

Usnesení :

01102115 Zo se usneslo, Že schvaluje program jednání .

o2l02l15 Zo se usneslo' Že bere na vědomí kontrolu usnesení'
Návrh na ponechání usnesení v evidenci usnesení.

Usnesení č.5l2l1Ml08z 07.05.2008 ( pronájem pozemků- autoservis )

Usnesení č.26105114 ( prodej Magma,)
Usnesení c' 29101115 ( Změna smlouvy s Colas CZ a.s')

o3l02l15 zo schvaluje domovní řád pro bytové domy v majetku obce Potůčky V
předloŽeném znění. Domovní řád bude přílohou tohoto zápisu a bude zveřejněn i v bytových
domech v majetku obce.
Zo schvaluje zvýŠení nájemného o poplatek za úklid společných prostor ve výŠi 100,-Kč na
jednu bytovou jednotku měsíčně od 01.05'2015' Dále pověřuje starostu zajiŠtěním osob,
které by v jednotlivých vchodech a bytových domech zajistily provedení tohoto pravidelného
úklidu spolecných prostor.

04102Í,5'' zo schvaluje Pasport místních komunikací, kat. Územíobce Potůčky, zpracovatel
firma HPN projekt s.r.o. V předloŽeném znění.

05102115 zo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Potůčky č. 112015 o stanovení
systému shromaŽd'ování, sběru, přepravy, třídění, vyuŽívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládáníse stavebním odpadem na Území obce Potůčky v předloŽenémznění.
Stanovuje termín zveřejnění na 27.03'2015. Termín Účinnosti od 15.04'2015'

06102l'|5 zo schvaluje odměnu zavýkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve
výŠi 476'-Kč měsíčně od 01 .04.2015

07I02I15 Zo schvaluje odměnu zavýkon funkce předsedy výboru jako neuvolněného člena
zastupitelstva obce ve výŠi 1097,-Kc měsíčně. Zároveň stanoví, Že při souběhu výkonu
funkce předsedy výboru a člena zastupitelstva se odměna poskytne jako součet
zastupitelstvem stanovených odměn za jednotlivé funkce.

08102115 zo schvaluje odměnu za výkon funkce člena výboru jako neuvolněného člena
zastupitelstva obce ve výši 776,-Kč měsíčně. Zároveň stanoví, Že při souběhu výkonu
funkce člena výboru a člena zastupitelstva se odměna poskytne jako součet zastupitelstvem
stanovených odměn za jednotlivé funkce'

ogto2Í|s Zo schvaluje sníŽení nájemného nájemníkům prodejních stánků v centrální
prodejní hale na období měsíce dubna aŽ prosince 2015 o 50% . Nájemníkům pozemků
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pod prodejními stánky umístěnými před centrální prodejní halou v obdobídubna aŽ
prosince 2015 schvaluje sníŽení nájemného o 30% .

Toto sníŽení platí pouze za podmínky,Že nájemné bude řádně uhrazenov termínu
stanoveném obecním úřadem Potůčky' V případě, Že nájemné nebude řádně uhrazeno,
bude účtováno v plné výši tj. 100%.

'l0I02I15 zo schvaluje sníŽení nájemného panu Vu Duy Hau za pronájem pozemkové
parcely č.36812 v k.ú. Potůčky za období od dubna 2015 do prosince 2015 o 20oÁ.
Toto sníŽení platí pouze za podmínky, že nájemné bude řádně uhrazeno v termínu
stanoveném obecním úřadem Potůčky' V případě, Že nájemné nebude řádně uhrazeno,
bude účtováno v plné výši tj.100%.

11102115 Zo schvaluje sníŽení nájemného panu Le Tienza pronájem pozemkové parcely č.
165/1 v k.ú' Potůcky za období od dubna 2015 do prosince 2015 na cástku 40 000,-Kč
měsíčně.

'l2l02l15 Zo schvaluje sníŽení nájemného firmě RUJANA s.r'o' V č.p'5 na duben aŽ prosinec
2015 o 113tj. o částku '10.000,-Kč. Toto sníŽení platí pouze za podmínek, Že nájemné bude
řádně uhrazeno v termínu stanoveném obecním úřadem Potůčky. V případě, Že nájemné
nebude řádně uhrazeno, bude účtováno v plné výši, tj.100%.

13l02l'|5 zo schvaluje pronájem pozemků na zahrádky:
označené č. 1- stávající nájemník ' Martin DřevikovskÝ ( p.p.č.427/3-253,5m2 ) ,

č. 2 - stávající nájemník : René Týr @.p'č 427/3 - 242 m2),
č. 3 - stávající nájemník : Marcela Šípt<ová (p p. č 427/3 - 273m2),
č. 4 - stávající nájemník : Nýber Josef (p'p'č.427 /3 - 312m2),
č' 6 - Jeniček Petr (p.p'č 426/1 -400 m2),
č. 7 - stávající nájemník : Gewitscher Milan (p.p'č.1 195,p'p.č.426/1 ,p.p.č' 419/5 -

408 m2),
č. 8 - stávající nájemník . Pinterová Dagmar (p.p'č 1195, 426/1, 479/15 - 378 m2),
č. 9 _ stávající nájemnÍk : Forman Miroslav (p p'č. 419/5 324 m2),
č.10 - stávající nájemník : LiŠka Libor (p'p.č. 419/5 - 288m2),
č.12 - stávající nájemník : Jendrichovská Dagmar, (p'p.č' 426/l- 168 m2),
č'13 - stávající nájemník: Kraus Walter (p'p.č. 426/1 - 252m2).
č'14 - stávající nájemník : Kubrová Michaela ( p'p č 1195, p.p.č' 426/1, 222m2)
č.15 - stavající nájemník Mgr. Lenka Frančíková ( p p.č.a27/3 - 210m2 )

stávající nájemník : Kraus Petr část p.p.č' 1095/1 o rozloze 275 m2 vŠe
v k. ú' Potů čky za těchto podmínek : cena 1 ,95 Kcl1m2 a rok, doba nájmu na dobu urČitou 4
let , vyuŽitív souladu s platným zahrádkářským řádem.
Smlouvy budou uzavřeny pouze se stávajícími nájemníky, kteří budou mít do 31.o5.2o15
řádně uhrazené veškeré závazky vůči obci Potůčky a dále za podmínky,Že uzavření
smlouvy s konkrétním zájemcem doporučí Kontrolní výbor obce Potůčky ( KVoP)' Tento
své doporučení vydá na základě osobního šetření o stávajícím stavu uk|izenosti a
vy užív ání zahrádek stávaj ícím i n ájem n íky.
Zo pověřuje kontrolnívýbor provedením kontroly stavu zahrádek do 15.o4'2015. Do tohoto
termínu bude starostovi předán seznam stávajících nájemníků, které (KVOP) doporučí,
jako nájemníky uvedených pozemků na další 4 roky.

Zastupitelstvo obce dále schvaluje pronájem pozemků na zahrádky ''

stávající nájemník . Ziklová Dana č' 1095/9 o rozloze 262 m2
stávající nájemník . Ziklová Hana č.1095/10 o rozloze 275 m2
stávající nájemník ' Kubát Milan č.1095/11 o rozloze 421 m2 vše v k.ú. Potůčky za

těchto podmínek' cena '1,95 Kč/'lm2 arok, doba nájmu na dobu určitou 4 let, vyuŽitív
souladu s platným zahrádkářským řádem. Smlouvy budou uzavřeny pouze se stávajícími
nájemníky, kteří budou mít do 31.05.2015 řádně uhrazené veškeré závazky vůči obci
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Potůčky a dále za podmínky, že uzavření smlouvy s konkrétním zájemcem doporučí
Kontrolní výbor obce Potůčky ( KVOP). Tento své doporučení vydá na základě osobního
Šetření o stávajícím stavu uklizenosti avyuŽívánízahrádek stávajícími nájemníky.
Zo pověřuje KVOP provedením kontroly stavu zahrádek do 15.04'2015. Do tohoto termínu
bude starostovi předán seznam stávajících nájemníků, které KVoP doporučí, jako nájemníky
uvedených pozemků na další 4 roky. Nájemníci těchto pozemků budou mít ve smlouvě
ustanovení, Že důvodem pro ukončení nájemního stavu bude přidělení pozemků moŽnému
zájemci za účelem výstavby rodinného domu.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu zveřejněním záměru pronajmout a následně odprodat
tento nemovitý majetek ppi'1095/9 o rozloze 262 m2, pp č1095/10 o rozloze 275 m2
ppč1095/11 o rozloze 421 m2 vŠe V k ú, Potůčky
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce přípravou a podpisem nových nájemních smluv

14l02|l5 Zo se usneslo, Že souhlasí, aby byla část p.p.č.419/5 o výměře 336m2 v k.ú.
Potůčky označená jako zahrádka č.'1 1 přidělen a za účelem zřízení zahrádky Žadatelce
Gabriele Jandové

'l5l02l'l5 Zo schvaluje záměr pronájmu uvedené nemovitosti č.p. 134 na st'p.č.329 a
přilehlého pozemku p.p.č.430l22 o výměře 378m2 vše v k.ú. Potůčky za Úče|em zřízení
provozovny zázemí dřevovýroby palivového dříví za těchto podmínek :

Nájemné ve výŠi 30000,-Kc ročně' Doma nájmu 10 let. Nájemnísmlouva bude zpracována a
uzavřena až poté, co Žadatel doloŽí - studii vyuŽití a úprav stávajícího objektu, alespoň
předběŽné- kladné stanovisko stavebního Úřadu o vhodnosti tohoto podnikatelského
záměru v dotčeném objektu, Živnostenské oprávnění k provádění této výdělečné činnosti.

'16102115 zo schvaluje poskytnutí bezúročné účelové půjčky ve výŠi 43'000 Kč (slovy:
čtyřicet tři tisíc korun ceských) zaměstnanci technických sluŽeb obce Potůčky, panu Janu
Husaříkovi, splatné nejpozději do 31.10.2018, formou splátek. Učelem je rozšíření řidičského
oprávnění o skupinu c, c + E, T a získání profesního průkazu. Půjčka bude poskytnuta
po uzavření smlouvy za podmínek v ní stanovených a starosta je pověřen k podpisu takové
smlouvy. Půjčka je uzavřena ve výjimečném případě.

'l7l02I15 Zo schvaluje prominutí části dluhu ve výši 29233,-Kc za období' kdy Žadatel - pan
Josef Kindl přidělené prostory č'1 v č.p.106 neuŽíval z důvodu hospita|izace v nemocnici.

Zo schvaluje uzavřenídohody o uznání dluhu nazbývající částku 23748,-Kč s moŽností
splácet tento dluh ve výši měsíčních splátek 100,-Kč.

18I02l'|5 Zo schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí Potůčky a panem Hai Dao Xuanem, a to
Smlouvy o zřízení věcného břemene (pozemkové sluŽebnosti stezky a cesty k pozemku
par'č. 36216 a pozemku p.č. 361 v k.ú. Potůčky ve prospěch obce Potůcky) a Smlouvy
budoucí o zřízení věcného břemene (pozemkové sluŽebnosti stezky a cesty k části
pozemku st.p'č. 21311, parc'č. 139712 a parc.č. 139715 v k.ú. Potůčky, vymezené plánkem,
ve prospěch pana Xuana), v předloŽeném znění se sankcemi'

'l9I02I15 Zo Potůčky schvaluje záměr stavby " Částečná demolice trŽnice a stavební úpravy
na parkoviště na pozemcích 36216 a st.361 v k.ú. Potůčky'' dle projektové dokumentace
zpracované lng. lvo Horychem - dokumentace - zakázka Ó.227l0112014.

20102115 zo bere zprávu Policie ČR obvodního oddělení Pernink na vědomí'

21l02I15 Zo schvaluje uzavření dodatku Ó.112015 k ustavující smlouvě SDH Potůčky v
předloŽeném znění.
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22lo2l1 5 Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č' 1 I2o1 5
paragraf 6330 pol.4131 +17 090 000,-Kč

pol.4131 - '17 090 000,-Kč
Jedná se o účetní opravu na základě novely rozpočtové skladby platné od 0í.01.2015, kdy
je povinná vazba poloŽky 4131 s odpa. 6330.

ověřovatel zápisu
Petr Kraus

ověřovatel zápisu

6ffi;,n{ {ťs'úŤ "i]
\.. ''Tái)'
'''1 -6u r--:i'

Roman Jeníček
místostarosta

Zveřejněno vyvěšením na úřední
Sejmuto zuÍední desky:

desce dne 03.04.2015

Vlastimil Ondra
starosta
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