
Záois z 4. veřeiného iednání a usnesení
Zastupitelstva obce Potůčkv ze dne 11.09.2014

PfitoÍnni : J' Fořtová, v. ondra, s. Šípek, J. Putko, Ing' D. Náďer, R. Týl, M'Šíp€k
NeoÍr uveni: Mgl.L.Fmnčíková K. Štěrba.

Hosté:cca1l občanů

Začátek j ednání : l7.oo hod.

Veřejné jedníní Zo Pofučky zďuíjila v l7.oo hod. staŤostka obce. Pfivítďa přítomné
občany a zasfupitele. Konstatovala nadpoloviční většinu členů zastupitelstva, seznámila
přítomné s plogmmem jednání a oznrímila' že z jednríní bude poŤizován *llkoý zitznn.

Program iednání :

l) Schválení programu jedniní
2) Kontrola usnesení
3) Rozpočtová opatření
4) PŤíjem účelové dotace KaÍlova$kého kaje pro JSDH Potučky
5) Příjem příspěvlr_u z rozpočtu Karlovarského kÍaje plo JSDH Potůěky
6) Býová.jednotka č.p.l02l4
7) B1tová j ednotka č.p.102/10
8) B}'tová j ednotka č.p.l03/5
9) Zadosti

l0) Různé
11) Závět

Proti: 0 ZÁržel s: 0

NávÍh na zpmcovat€le zápisu : Stanishv Šípek

Pro: 7 Prcti: 0 Zdržel se: 0

NáÝah na ověřovatel€ zápisu : Jozef Putko
Miroslav Šípek

Pro: 7 Zdtželse: oPÍoti:0

2) Kontrola usnesení :

Náwh na vťazení z evidence usnesení :

Usnesení č.0l /03/14 - 23103/14

Náwh Íra Donechiíní v evidenci usnesení :

Usnesení č. 5/2/lI\4/08 7. 5.2008 / přon.poz'-autoseÍvis /



!

Usnesení č. l3l0l/13 28. 2.2013 lsměna, plon. ...p.Klogner /

Návrh usnesení :

Zo bere na vědomí konfuolu usnesení

Proti:0 Zdťžflse 0

3) Zastupitelé obdrželi písemrré podklady k pTosfudoviíní a posouzení rozpočtového opatŤení
č.8, č. 9 a nálŤh rozpočtového opatření v hospodďské činnosti.

Nál'rh usnesení:
Zo schvaluje rczpočtové opaťeni č.8, č.9 a rozpočtové opatření v hospodrířské činností
v jednotlivém členění ďe předloženého položkového Íozpisu, kteý bude přílohou tohoto
zápisu.

Pro : '7

Pro: 7

Pro: 7 Proti: 0

Pro: 7

PÍoti: 0 ZÁtželse:. o

4) obec Potůčky požádala Karlovarsloý kaj o poskytnutí úěelové neinvestiční dotace
kzabezpečeli akceschopnosti a věcného \Tbavení neinvestiční povahy pro jednotku sboru
dobrovolrrých hasičů ve rlýŠi 120.000'-Kč'

Nálth usnesení :

Zo schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace od Karlovarského kaje v celkové výši
123'600'-Kč na wýdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, a to za účelem její
akceschopnosti a odbomé přípralry'

Zdtže1se: o

5) obec Potučky požádala o posk}tnutí příspěvku z rczpočfu Karlovarského kaje rra věcné
vybavení a obnor,rl požrimí tecbniky pro jednotku sboru dobrovolných hasičů ve výši
l 5'000,-Kč. Přidělena byla částka l2.000,-Kč.

Návrh usneseni:
Zo schvaluje přijetí příspěvku z rozpočfu Karlovarského kraje ve výši 12'oo0,-Kč na Údaje
jednotky sboru dobrovolných hasičů a to na pořízení voziďové radiostanice, zfuoveň souhlasí
se spoluúčastí obce ve výši minimálně 20% z celkové částky.

Prcti: 0 Z'drže1se: o

6) Uvolněný b}'t č. 4 v panelovém domě č_p.l02 o velikosti _ garsoniéra. Ze sezrLaÍÍlrJ
žadatelů byli vybráni tito žadatelé: Jiří Mottl a Miloslav Rusňrík

Nál'rh usnesení:
Zo doporučuje '\,TbÍat ze seznamu žadatelů, ohledně níjmu k byové jednotce č. 4 v č.p.102 o
velikosti _ garsoniéra pana Jiňho Mottla.

Pro: ó Proti: 0 Zdlže| sel. l Ing. D. Nádler



I

7) Uvolrrěný bý č. 10 v panelovém domě č.p.lo2 o velikosti garsoniéra. Ze seznamu
žadatelů byli vybiáni tito žadatelé: Miloslav Rus ík' Jiří Mottl

Nál'rh usnesení:
Zo doporuěuje lybrat ze seznanu žadatelů, ohledně nájmu k býové jednotce č. 10 v č'p.102
o velikosti _ garsoniéra pana Miloslava Rusňiáka.

Pro: ó

Usneseni

č.01/04/14
Zo schvaluje prognm jednríní

ě.02/04/I4
Zo bere na vědorní kontTolu usnesení:
Náwh na wřazení z evidence usnesení :

U snesenj č.07 / 03 / 14 - 23 / 03 / l 4
Nál'rh na ponechání v evidenci usnesení :

Usnesení č. 5/2/lM/08 7. 5.2008 / pTon.poz.-autoseÍvis /
Usnesení č. l3l01/l3 28'2.2013 /směna' plon. ...p.Klogner /

č.o3/04/l4
Zo schvaluj€ rczpočtové opatŤení č.8,
v jednotlivém členění ďe předloženého
zápisu'

Zdtžel se: l Ing. D. Nádler

Zdtželse:. l lng. D. Nádl€I

č.9 a Íozpočtové opatření v hospodrířské činnosti
položkového rozpisu' kteý bude přílohou tohoto

Proti: 0

8) Uvohěný byt č. 5 v panelovém domě č'p.l03 o velikosti 2 + 1. Ze seznamu žadatelů byli
Ýybníni tito žadatelé: Blanka Šmídovriq Michal Horáček

Náu'h usnesení:
Zo doporučuje vybral ze seznamu žadatelů, obledně nájmu k bytové jednotce č. 5 v č.p.l03 o
v€likosti 2 + 1 paní Blartku Šmídovou.

Prc: 6 PŤoti: 0

č.o4l04l14
Zo schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace od Karlovaxského kaje v celkové výši
123.600'-Kč na 'lTdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, a to za účelem její
akceschopnosti a odbomé přípravy.

č'05/04/14
Zo schvaluje přijetí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kaje ve ýši l2.000'_Kč na Údaje
jednotky sboru dobrovolných hasičů' a to na pořízení vozidlové radiostanice, zríroveň souhlasí
se spoluúčastí obce ve výši minimá|Ílě 20% z celkové částky.



č.06/04/14
Zo doporučuje vybrat ze seznamu ádatelů, obledně nájmu k býové jednotce č. 4 v č.p.l02 o
velikosti - garsoniéra pana Jiřího Mottla.

ě.07/04/14
Zo doporučuje lybrat ze seznamu žadatelů, obtedně ftíjmu k b}tové jednotce č. l0 v č.p.102
o velikosti _ galsoniéra pana Miloslava Rusňiáka.

č.08lo4l14
Zo doporuěuje r,rybrat ze seznamu žadalelů, ohledně újmu k bytové jednotce č. 5 v č.p.103 o
velikostí 2 + 1paní Blanku Šmídovou.

staÍostka poděkovala přítomným zasfupitelům za čtJ,Ťletou obětavou pníci plo obec Potučky.
Popřála hodně štěstí v osobním i pracovním ávotě. všem přítomným popiala n""ty 

"bytitvďeia_
veŤejnéjednání bylo ukončeno v 17.12 hod.

Zapsráno dne : 18.09.2014

Jozef Putko
ověřovatel ápisu
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Miroslav Šípek
ověřovatel zápisu

/-u2=--
Jarmila Fořtová

starostka
Vlastimil On



Rozpočtové opetření č. 8 z 29.08.2014

Rozpočtové pří'imy:

po|.4122 - dotace SDH
po|.4122 - dotace SDH

Rozpočtové v'ýdaje:

par.5512 pol.5019 - dotace sDH odborná přípíava
pař. 5512 pol. 5021-dotace sDH akceschopnost
par. 5512 pol. 5137 -dotace sDH RDSTvozidlová

Rozpočtové opatřenÍ č. 9 - návřh

Rozpočtové přÍmy:

par.5512 po|.2229 - HVSDH
pol. 1355 -odvod z VHp

par. 6171 pol. 2324 - Výde.!depozit
pol. 1355 -odvod z VHp

pol. 1335 _ poplatek za odnětípoz.
pol. 1355 -odvod z VHp

paÍ.6t77 pol2322 _ pojistné plnění
pol. 1355 -odvod z VHp

par. 6171pol. 2119 -věcné břemeno
pol. 1355 -odvod z VHp

Rozpočtové výdaje:

Par.2212 pol. 5171- Silnice
PaÍ. 22L9 pol. 5L7 7 - Pozem nÍ komu nikace

Par.3319 pol. 5169-ostatní služby Potrock
Par' 3319 pol. 5139- matériál Potrock

Návrh Ro v hospodářské činnosti:

BaŽén opravy - navý'šení o
Bazén materiál - sn ížení o
Kanalizace+čoV opravy _ snížení o

123 600,00 Kč
12 000 00 Kč

3 600,00 Kč
120 000,oo Kč

12 000,00 Kč

136 6il0,36 (č
136 640,36 Kč

95 000,00 Kč
95 000,00 Kč

21711,00 Kč
21711,00 Kč

96 000,00 Kč
96 000,00 Kč

2541,00 Kč
2541,00 Kč

100 000,00 Kč
100 000'00 (č

8 000,00 (č
8 000.00 Kč

160 000,00 l(č
60 00o,0o Kč

100 000,00 Kč


