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Zápis z 1. veřeiirého iednání a usnesení
Zastupitelstva obce Potůčky ze dne 7.3.2011

Přítomni : J'Fořtová' V.ondra, S.šípek, K'Štěrba' R'Tyř' J.Putko, D.Nádler

omluveni : M'Šípek' Kuběnová L.

Hosté : cca 22 občanů obce

Začátek jednání : 1 7.O5lrod'.

Veřejné jednání Zo Potůčky zahájila v 17'05hod' starostka obce' Přiví1ala přítomné
občany a zastupitele. Konstatovala nadpolovični většinu členů zastupitelstva a seznámila je
s programem jednání.

Program iednání:
1) Schvríení programu jednání
2) Kontrola usnesení
3) Novela nďízení č. 3712003 Sb' od 01.01.201l - odmčny neuvolněným členům Zo
4) Rozpočet obce na rok 2011
5) Návrh na úpravu nájenrného_ centrá]ní hala
6) Návrh na úpravu nájemného _ p. Vu Duy Hau
7) Návrh na úpravu nájemného _ p. Le Tien
8) Návrh na úpnvu nájemného _ World optic s'r.o.
9) Návrh sadových úprav park u ,,Lékámy"
10) Zřízeni předkupního práva dle 

''Smlouvy" 
ze dne 22.0'7 '2009 _p'L.volláb x obec Potůčky

11) Pronájem p.p.č 1095/9
12) Přidělení býové jedrrotky v č.p. l05/4
13)Návrh na odstor-rpení od ,'Smlouvy" k p.p'1086/1l -RD
14) Dolace RoP NUTS 2 Severozápad- wwwoq4iil SvMek obcí Bystřice
15)Zádosti
16) Různé
l7) Diskuse
18) Závěr

Na žádost Zastupilele J. Putka doplněrr ploglam jednání o projednání Žádosti
,'občanského sdružení pro Potučky" o účast člena sdružení při výběroých řízeních.
Zádost bude zďazena do programu jednriní do bodu _Různé.

1 ) Hlasování o doplněném programujednání :

Zo schvaluje doplněný program jednání

pÍo.'7 proti:0 zdrzel se : 0

Návrb na zpracovatele zápisu : Stanislav Šipek

pro:7 proti:0 zdržel se : 0



Návrh na ověřovatele ápisu : JozefPutko, René T]ýř

pro:7 prcti:0 zdržel se:o

2) Kontrola usnésení
Návrh na v1řa., enr l e! idellce usnesení:
Usnesení č'01/05/10-06/05/10' č.1 1/05/10-z8lo5l10 z 09.l2.2011
Usnesení č'19/03/08 z 't2'06.2008
Usnesení č. 21104/08 z 28.08.2008
Usnesení č. 09/04/10 z 02.09.20)'0

NávIh naponechání usnesení v evidenci usnesení :

Usnesení č. 5/2/1M/08 z 07.05'2008 ( pronájem pozemků_ autoseNis )
Usnesení č.19/03/l0 z 03.0ó.2010 ( kontrola sDH )
Usnesení č.11/04/10 z 02.09.2010 ( pronájem zahádky- Kuběnovi )
Usnesení č'07-l0/05/10 z 09.12'2010 ( plonájem a nási' odprodej TLM s.r.o.)
Usnesení č'04l2Ml10 z11.09.2010 (bezíplatný převod z Poz. fondu )

Návlh usnesení :

Zo bere na \ědomi kon]rolu usneseni

pro:7 proti:0 zdťel se:o

3) Novcla nařízení vlády č.3712003 Sb',
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů' která

je účinná od 0l.01'201l a snižuje slávající výši odměn členům zastupitelstev územních
samosprávných celkťt o 5%. odměny musí být v souladu s novelizovaným nďízením.

Návrh usnesení :

Zo schva]uje na Základě nďízení vlády č.3712003 sb. ve znění pozdějších předpisů výši
měsíční odměny a piíplatku posk}tovaného neuvolněným členům Zo jako maximum dle
nďízení.

pro: 7 proti: 0 zdržel se : 0

4) Rozpočet obce na rok 201t
Náwh rozpočtu byl v souladu ss sll odst.2 zik.č' 25012000 Sb., o rozpočtoqich
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejněn na úřední desce <lne
r7.02.2011.
Zo sclrvaluje rozpočet obce Potůčky na rok 201I v závaznýclr ukazatelích dle
přiloženého návrlru v ceikové výši 22'865.000.-Kč v piíjmové a 16,865'000,-Kč ve
Údajové části' přičemž přeb}'tek ve výši 6,000'000,_Kč bude ký plánované splátky
úvěru.
Zo schvaluje závaalé ukazalele rozpočtu dle tabulkové části materiálu .,Návrh
Iozpočtu"'
Zo schvaluje v souladu se svými kompetencemi vyhrazenýtni zákonem o obcích
posk}'tnutí dotací' peněŽitých a věcných darů dle náwhu rozpočtu na rok 2011'
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Zo schvaluje pián hospodlířské čirrnosti obce Potůčky na lok 2011 v celkové výši
34'780'000''Kč v příjmové i výdajové části a schvaluje také systém pruběžíého
zapojování tvořeného hospodářského výsledku do hlavní činrrosti v souladu se
schváleným rozpočtem. Rozpočet obce bude nedílnou součástí tohoto zápisu

pfoa'7 proti | 0 zdržel se : 0

5) Žádost nájenmíků prodejních stánků v centrální ha]e a před centrální halou o snlŽeni
Íájemného o 65010 na duben aŽ prosinec 201l z důvodu malé poptávky a přetrávající
krlz.e.

Návrh usnesení :
Zo schvaluje snížení nájemného na duben aŽ prosinec 201l o 60ya a to nájemníkůnr
prcdejních stiín}ů v centlií]ní trŽnici a nájemníkůnr pozemků, na kte.ých jsou umístěny
prodejní strfuky před centrální tržnicí.
Toto sníŽení platí pouze za podmínl(y, že nájemné bude řádně uhrazeno v ten!íÍu
stanoveném obecním úřadem Potůčky. v piípadě, Že nájemné nebude řádně uhrazeno,
bude účtováno v plné výši ti. 100%.

prcti: 0 zdrŽel se : 0

6) Žádost pana vu Duy Hau o snížcní nájemného za pronájem p.p'368/2 o 50% na dr-rben
aŽ prosinec 20l1 z důvodLr malé poptávky'

Návťh usnesení :

Zo schvaluje snížení nájemného panu Vu Duy I-Iau za plorrájem p'p.368/2 na duben až
plosinec 2011 o 30% .Toto sníŽení platí pouze za podmínky, Že nájemné bude řádně
ubÍazeno v temlínu stanoveném obecním úřadem Potůčky. v případě, Že nájemnó nebude
řádně uhrazeno' bude účtováno v plné výši tj' l00%'

pťo:7 proti:0 zdÍŽel se : 0

| Žádost pana Le Tiena o snížení nájemného za pronájem p'p.165/1o 50% na duben až
prosinec 2011 z důvodu malé poptávky a špatné ekonomické situace'

Návrlr usnesení :
Zo schvalr-rje snížení nájemného panu Le'Iienovi za pronájem p.p' 165/1 na duben až
plosinec 2011 o 30% .Toto snižení platí pouze za podmínky, že nájemné bude řádně
uhrazeno v termínu stanoveném obecnim úřadem Potůčky' V případě' že nájemné nebude
řádně ulrrazeno, bude účtováno v p]né výšj tj. l00%'

pro:7

pror 7 proti: 0 Zdťe] se : 0

8) Žádost firmy World optic s.I.o. o snížení nájemného za pronájem plostol v č.p'5- o
60% na duben až prosinec 201l Z důvodu' níZké návštěvnosti a 5tá1e se sniŽujícich
lďžeb.

Návrb usnesení :

Zo schvaluje snížení nájemného firmě world optic s.r'o' o 607Ó na období duben-prosinec
201 1 s tím, že sleva bude počítána z měsíčního nájemného stanoveného nájcmrrí smlouvou.



Toto snížení plati pouze za podmínky, že nájemné bude řádně ufuazeno v termínu
stanoveném obecním úřadem Potůčky. V případě, že nájemné nebude řádně uhmzeno, bude
účtováno v plné výši tj. 100%'

9) Na základě uzavřené ,, Nájemní smlouvy a smlouvy o uzavřeni smlouvy o smlouvě
budoucí kupní" ze dne 22.0'1.2009 mezj obcí Potůčky a panem Ladislavem Vollábem
byla zastupitelst!'Lr předložena studie parkorých úprav r'1pracovaná Ing- Zuzanou
Maceškovou k rcalizaci okolí ,' stavby lékárny ,,

Nárrh usnesení :

Zo schve uje realizaci parkových úprav investora pana Ladislava volrába dle studie
lTpmcované Ing' Zuzanou Maceškovou na částech p.p. č. 368/1' 395140' 106/26,
l3'7 4/I I, st. p.p. 436/l .

pro:7 proti: 0 zdrže] se : 0

přo| 7

zdržel se : 0

pÍo| 7 Proti: 0 7držel se : 0

12) Přidělení uvolněného b}tu v pa[elovén domě č.p. 105/4 o velikosti 2+l. Ze seznamu
žadatelů byli vybláni tito žadatclé: Gabriela laÍdoýá, Z1Jzana Štrauchová' Matěj
Jendrichovský.

přoti:0 zdržel se : 0

10)Na základě uzavřené,, Nájemni smlouvy a smlouvy o uzavření smlouvy o smlouvč
budoucí kupní '' ze dne 22.0'7.2009 mezi obcí Potůčky a Ladislavem Volrábem je
v článku vII ustanovení o zřízení věcného oboustralrného předkupního pláva' tj. na

'' objekt lékámy " a části pozemkových parcel v majetku obce okolo ,' objektu
Jékámy"'

Návrh usnesení :

Zo schvaluje zřízení věcného předkupDího práva dle ,' Nájemní smlour,y a smlouvy o
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní" ze c]ne 22.0'1.2009 pro pana Ladislava Volrába
na částj p.p. 368/1, 395/40, 406126' 13'74lI1, st' p'p' 436/1 dle geometrického plánu č.541-
6/20ll zhotoveného Ing. Tallou pro vklad na katastlální iťad' Zo pověřuje starostku
podpisem ,' Smlouvy o zřízení věcného předkupního práva ".

ptot'7 proti:0

l1)V sou1adu s s 39 odst.l zríkona č.12812000 Sb. o obcích, byl na uřední dcsce zveiejněn
záměI plonajmout p.p.č'1095/9- zahrádka o ýýměie277fi2.

Návrh usnesení :

Zo schvaluje pronájem zahádky na p'p.č 1095/9 o lhněře 277m2 paní Daně Zik]ové'
b).tem Potůčky č.p.101. Cena pronájmu činí 1 

'3 
o,_Kč/m2lrok. Doba pronájmu na dobu

uditou 4 roky od podpisu smlouly.



)

NálŤh usnesení :

Zo scbvaluje přidělení býovéjednotky o velikosti 2+1' č.4 v č'p.105 pani Jandové Gabrie]e-

13) odstoupení od smlouvy mezi obcí Potůčky a manželi Dung Tran Thaj a Nguyen Thi
Thu Třang- Uvedení manželé měli na zrikladě ,'Smlouvy o nájmu pozemku a uzavření
budoucí kupni smlouvy" ze dne 07'09.2005 na p.p.č. 1086/11 v k'ú.Potůčky vybudovat
rodinný dům Vzhledem k tomu' Že neplní poónínky ze smlouvy vyplývaj ící a to ani po
písemoých výzvách, Zo rozhoduje o odstoupení od smlouvy.

NávIh usneseni :

Zo schvaluje odstoupení od ', Smlourry o nájmu pozemku a uzavřeni budoucí kupní
smlouvy", která byla uzavřena mezi obcí Potučky a manŽeli Dung Tran Thaj a Nguyen Thi
Thu Třang dne 07'09.2005 rLa zékladě usnesení č'l8 ze dne 28.07.2005 a dodatku č.1
k p'p'č.1086/1 1 v k.ú.Potůčky určerré k lýstavbě rodinného domu. Důvodem odstoupení je
neplnění podmínek budoucích kupujících stanovených v budoucí kupní smlouvě a to ani
v dodatečné ]hůtě-

pro: 6 proti:0 zdrŽelse:t(Štěrbl)

pro:7 proti:0 zdÍžel se : 0

14)Projekt svazkrr obcí Bystřice k možnosti čerpání dotace z RoP NUTS 2 Severozápad_
v}-tvoření webového por1rílu vč.webových kamer v kaŽdé obci,tištěného propagačního
materiál pro celý mikrolegion. Mapa s vyznačením stezek-naučné' cyklostezky,
tu stické, běžecké tlasy, ski-areály umístěné i na billboardech.Cilem je upoutat
pozomost tu stů, motivovatje k návštěvě a poskytnout podrobné informace.

NávIh usnesení :

Zo schvaluje projekt a poďíní žádosti svazku obcí Bystřjce webový portál z RoP NUTS 2
Severozápad:

1) P olitní osa: 4 _ udúitelný lozvoj cestovního ruchu
oblast podpory 4'3 Podpora malketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu
Název projektu: Svazek obcí Bystřice- prezentace mikrolegionu a obcí
Rozpočtové náklady: celkové způsobilé nriklady 1'2 mil' Kč včehrě DPH
Předkladatel žádosti: Svazek obcí Bystiice

2) Spoluťrnancovriní svazku obcí ve výši 15 % z celkových způsobilých nákladů
i80'000,_ Kč

3) SpoluÍinancování projektu ve výši 3% z celkových způsobilých nák]adů z vlastních
zdrojů obce - 36.000,-Kč

4) Předfinancoviíní plojektu ve výši 20% celkowých způsobilých nákladů z vlastníclr
zdrojůobce 240.000.-Kč

pro:6

ŽÁlosrr 
'

proti: 1(Nádler) zdržel se : 0

15/1) Pan JozefJukl žádá na zák]adě diouhotvajících administativních z ežitostí při
vyřizování kolaudačního soúlasu k rekonstlúci budo\'T č'p.138, pronajaté ,, Nájemní
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sn]louvoť' ze dne 01'07'2009, kdy byl
prodloužení do 30'04.2011 a zťÍoýeřI žádá
termínu Zahájení podnikatelské činnosti.

Nálrh usnesení :
Zo schvaluje panu Jozefu Juklovi prodlouŽení lhůty k plovedení lekonstnrkce předmětu
nájmu-zejména budo\Y č.p.138 / čl.vl. odst'2 písm.a) / do 30.6'2011 a zároveň se promíjí
smluv pokuta za porušení čl'vl' odst'3 písm. a) a c) ,Nájemní smlour'y" ze dne 01'07.2009'
Pokud tento temín tj' do 30.6.201l nebude dodržen bude přistoupeno k odstoupení od
smlouly.

pro: 7

termín jiŽ poslulut do 31.12.2010 o další
o prominutí smluvní pokuty za nedodržení

t5/2 Žádost manželů Dagmar a Josefa Foitoqich o realizaci přeložky vysokého napětí 22 kv
mimo jejich pozemky p.p.č.4I9/Il č'p'168 a p'p.č' 4l9l3 č.p.l78 a začlenění prostředků
z lozpočtu obce 201 1 na tuto akci' Celková délka předpokládané přeložky je cca 674 m.

NávIh usnesení :
Zo nesouhlasí s realizací přeložky vysokého napětí 22kv mimo pozemky p.p.č'419/11 a
419/3 v majetku manželů Fořtových, ale obec Potůčky vyvoiá jednárí s ČEZ o možnosli
spolufi nancování této akce.

proti : 0 zdržel se : 0

pro:5 proti: 0 zdržel se : 2 ( Týř, Putko)

15/3 Žádost paní Michaely Kubrové o přidělení b}1ové j ednotky v najetku obce o velikosti
2+1 v panelovém popř. býovém domě z důvodů zdravotního stavu dětí a připravovaného

prodeje jej ího n}nějšího b}'tu'

Návrh usnesení :

Zo schvaluje zďazení žádosti paní Michaely Kubrové do seznamu žadatelů o obecoí b1t o
velikosti 2+1 v panelovém popř'býovém domě.

prcti : 0prc:7

nŮzNÉ:

zdržel se : 0

16/1 Bylo poŽádáno o příspěvek z Iozpočtu Karlovarského kaje _ odboru regionáního
rozvoje 

''Program obnovy venkovď' na zateplení půdy mateřské školky ve výši 400,000,-
Kč, finanční příspěvek z rozpočtu kaje ve výši mrr,x' 50% .

Návrh usnesení :
Zo bere na vědomí podání žádosti o posk).tnutí piíspěvku z rozpočtu Karlovalského kraje z
,,Programu obnovy venJ<ova" na zateplení půdy mateřské školky ve výŠi 400,000,_Kč s výší
spolďlnancování 50 o/o.

pto t'1 proti : 0 zdlžel se : 0



,1

16/2 Zastupitelé byly infomoviini o pokačujícím projektu 
',Společný 

turistický prcstor
svazek obcí Bystřice" ( projekt byl schválen Zo Potůčky usnesením č.12101/10 )'
Z ýýběÍoýého iízeĎí ýzeš]a vítězní firma Valbek spol's-r.o.' která vypracuje pro

Svazek projektovou dokumentaci potiebnou kjednání a podání žádosti do přogramu
cíl 3

Náwh usnesení :

Zo schvaluje náklady na pruzktrmy, posudky a projektovou piípravu ( dlc rekapitulace pÍo
jednotlivé obce svazku Bystřice) pro obec Potůčky ve výši 122 040'- Kč vč, DPH.

pro:6 proti:l ( Nádler ) zdržel se : 0

16/3 Po nríkupu nákladního komulálního vozidla,' Mercedes" včetně kontejneru jsou j iŽ
stávající Praga v3s RZ 1K3-3851 anákladní speciríl Multicar RZ 1K24873pro
obec Potťlčky nepotřebné a nadb),tečné, je nutlé zvážit další postup.

Návrh usnesení:
Zo schva]uje zám& odprodat z majetku obce nákladní automobil Praga V3 S RZ- 1K3_3 851 a
nákladni speciál Multicar RZ-lK2 4873 fonnou veřejné soutěže'

pro:7 ploti:o zdlže] se:o

|6/4 Starostka požádala zastupitele o Zněnu při qfkonu funJ<ce místostaÍosty z neuvolněného
na ďouhodobě uvolněného.

NávIh usnesení:
Zo schvaluje změnu výkonu funkce místostarosty obce p.Vlastimila ondry z neuvolněného
člena zastupitelsfua na dlouhodobě uvolněného od 0l '05 '201 1 dle $ 84 odst. 2 písm.k)'
zá}ona č. 128/2000 Sb.' o obcích.

pro:6 proti:O zdržel se : 1 ( ondra)

16/5 ,,občanského sdružení pro Potůčky" žádá zastupitelstvo obce Potůčky, aby v rámci
zprťúlednění veřejných zakrázek, povoliii členům ,,sdruŽení" zúčastňovat 5e ťběrových
řízení obce Potůčky.

Náwh usnesení:
Zo schvaluje účast členťr 

''občanského sdružení plo Potůčky" ve výběrových řízeních obce
Potůčky'

pro:7 proti| 0 zdržel se:o

DISK{]SE:
Pan Luděk Bořek_ dotaz na vyčleněÍí finančních prostředků na činnost firmy J.Palase.
Uvedená firma je přeplácená'.
starostka- prostředky jsou vyčleněny v kapitole rozpočtu veřejná správa a pro rok 201 l je
\'Tčleněna čás1ka 600 000,- Kč.
místostalosta- uvedená firma zajišluje pro obec kompletní servis a pokrrd zastupitelstvo
odsouhlasí například plojekt zasíťoviíní pozemků ,'nad nádražím" je jasné, že nárůst nákladů
na inženýrskou činnost vzÍoste. součástí prcjektuje nejen piíplava projektové dokumentace ,
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vyjádření všech dotčených o'gánů, geologické průzkumy, žiídosti o dotace atd. Toto vše firma
J. Palase zajišt'uje pro naši obec komplet. v minulosti spoustu peíěz z dotací prc naši obec
získala právě firma J. Palase .

pan Luděk Bořek- nák]adni vozidlo zakoupené v loňském roce by se dalo pořídit o více jak
200 000,-Kč levněji'
MístostaŤosta- o záměru zakoupit nákladní vozidlo bylo předem r'arozuměno spoustu Íilem a
prodejců př. Ta1É, Renauit' Man, MeÍcedes, Iveco' Přes počáteční zájem se do výběrového
řízení přihlásily 4 ťrrmy a vyhrála ta, ktcrá nabídla nejnižší cenu. Rozdí] mezi nabídkami
jednotlivých firem byla až 400 000,-Kč. IJ ceny vozidla zá|eží také na požadované výbavě,
nástavbě atd.

pan JosefFořt- dotaz Ía nutnost opravy střech paneloliich dooů a rozsah těchto oprav .

starostka_ znalecký posudek zpracovaný odbomou firmou ke stavu střech a nutnosti jejich
oprav je k nahlédnutí na obecním úřadu /jedná se hialně o plotékání do kovů, dřevěných
částí kdyjsou i některé napadeny plísní a stiešní klytina na konci své životnosti / Plojektová
dokumentace s lozsahem plánované rekonstrukce také' vyčleněú částka v rozpočtu obce je
odentační, skutečná cena bude znrimá až po výběIovém řízení na tuto opravu.

paní Marie Bložová- zda se v rozpočtu r.ryčlenily pros1ředky na opravu fasády domu č.p.59
( fara )
sta_rostka obce- na oplavu fasády č.p 59 ( fara ) se finanční prostředky ner'ryčlenily'

pan Maitin Zábrana _ dotaz na možnost získat dotaci z rozpočtu obce na sponzolování svého
dítěte, ktelé dojíždí do ostrova do kouŽku krasobruslení. Z důvodu že měsíčně stojí dojíždění
cca 4 000,- tisíce korun.
místostarosta- pokud by se jednalo o sponzorování zájmového kouŽku provozovaného
v obci, týo aktivity obec vždy podporovala' např. maié hasiče- V minulosti byly posk)''tnuty
finanční prostředky na podporu sportovců, kteří již dosáhli výsledků, např. Lenl<a Mechlová,
David P"lachý'
pan S. Sípek- TJ Potůčky plánuje v tomto Ioce zahájit tréninky malých fotbalistů. Dotazy na
p'Mlázka.

pan Luděk Bořek _ vysoké náklady na údrŽbu fotbalového hřiště, možnost \,TuŽití plo děti ze
základní školy a školky
starostka_ děti ze základni školy a školky mají na hřiště vsttrp zajjštěný. V]astní klíče od
branky na hřištč má škola i školka'

pan JosefFořt dotaz na systém vyúčtování 1Ívozu popelnic
místostáŤosta_ lYúčtovává se dle počtu vyvezených popelnic, 1oto eviduje firma Dáňa a
Lófller v.o.s.. Měsíčně ho předává obci plo účely vyúčtování.

pan JosefFořt- úklid obce najiných komunikacích nežje hlavní silnice a paneláky'
místostalosta obce- sjamím úklidem jiŽ bylo započato' něktelé komunikace jsou ještě pod
sněhem' postupně bude uklizena celá obec.

paní Len](a Štrauchová- vyřazené koše na odpadky u Slovanl(y, možoost jejich nabídnutí
chudším obcím v okolí.
stalostka- s nepoškozenými koši se počítá a budou umístěny do přísťešlal pro fuIisty .

pan JosefFořt- provozoviíní burzy a prodeje zboží Ía soukomých pozemcích.



USNESENI:

01/01/11- Zo schvaluje program jednríní

02/01/11 ' Zo bere na vědomí :

Ná\rh na v)iazeni 7 evidence usnesťnl:
Usnesení č'0l /05/10-0 6105/10- č.I1/05/ID-28/C)5/L0 z 9 ']'z.20]']'
Usnesení č.l9103/08 z 12'06.2008
Usnesení č. 2l104/08 z 28.08'2008
Usnesení č.09/04/10 z 02.09'20l0

Ná\Ťh na ponechání usnescní v evidenci usnesoní :
Usnesení č. 5/2/1M/08 z 07.05.2008 ( pronájem pozemků_ autoselvis )
Usnesení č.19/03/10 z 03'06.2010 ( kontťola sDH )
Usnesení č.11/04/10 z 02.09.201'0 ( pronájem zahrádky- Kuběnovi )
Usnesení č.07- l0/05/10 z 09.I2.20I0 (prortájem a násl. odplodej TLM s'r'o')
Usnesení č.04/2Ml10 z 17.09.2010 (Bezilplatný převod z poz. Fondu )

03l0UIl- Zo schvaluje na zíkladě nďízení vlády č.3712003 Sb'' ve znění pozdějších
předpisů, výši měsíční odměny a příplatku poskyťovaného neuvolněn:hn členům Zo jako
naximum dle nďízení.

lJ1/0|l1I- Zo schvaluje rozpočet obce Potučky na rok 2011 v závázl\ých ukazatelích dle
přiloženého návrhu v celkové výši 22,865.000,-Kč v přijmové a l6,865.000,-Kč ve výdajové
části, přičemž přebýek ve l.ýši ó,000.000,-Kč bude ký plánovarré splátky úvěru'
Zo schvalttje závazné ukazatele lozpočtu dle tabulkové části mateliálu ,Návrh rozpočtu',.
Zo schvaluje v souladu se svýni kompetencemi vyhrazenými zákonem o obcích poskytnutí
dotací' peněžitých a věcných darů die návrhu rozpočtu na rok 20J 1.
Zo schvaluje plán hospodrířské činnosti obce Potůčky na rok 2011 v celkové výši
34,780'000'-Kč v příjmovó i výdajové části a schvaluje také systém průběžného zapojování
tvořeného hospodiířského výsledku do hlavní činnosti v souladu se schváleným rozpočtem.
Rozpočet obce bude nedílnou součástí tohoto zápisu

o5l01/1l- Zo schvaluje snížení nájemného na duben až prosinec 2011 o 6oolo a to
nájenmíkům prodejních stánků v centrlílní tržnici a nájemníkům pozemků, na kterých jsou
umístěny prodejní stánky před centlálni tržnicí. Toto sníŽení platí pouze za podmínky' Že
náiemné bude řádně ubrazeno v termínu stanoveném obecním úřadem Potůčky. v případě, že
nájemné nebude řádně uhrazeno' bude účtováno v plné výši tj. 100%.

06/0Il1L zo schvaluje snížení nájemného panu Vu Duy llau za pronájem p.p.368/2 na
duben až prosinec 20II o 30%. Toto sníŽení platí pouze za podmínky, Že nájemné bude
řádně uhJazeno v temínu stanoveném obecním úřadem Potůčky. v případě' Že nájemné
nebude řádně uhrazeno' bude účtováno v plné výši tj' l00%.

07101/11- Zo schvaluje snížení nájemného panu Le Tienovi za pronájem p'p' ] 65/1 na duben
aŽ prosinec 201'l o 30yo. Toto snížení platí pouze za podmínky, Že nájemné bude řádně
uhrazeno v termínu stanoveném obecním úřadem Potůčky. V piípadě, Že nájemné nebude
řádně uhiazeno' bude účtováno v plné výši tj. 100%.
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08/01/11- Zo schvaluje snižení nájen]ného firmě wolld optic s.r'o. o 600lo na období duben
a-ž plosinec 20l1 s tím, že sleva bude počítána z měsíčniho nájemného stanoveného nájemní
smlouvou ' Toto sníŽeni platí pouze za podmínty, že nájemné bude řádně uhrazeno v teminu
stanoveném obecním úřadem Potůčky. V případě' Že nájemné nebude řádně ukazeno, bude
účtováno v plné výši tj. 100%.

o9l01ll\- Zo schvaluje reďizaci parkových úplav investola pana Ladislava Volrába dle
studie vypracované Ing. Zuzanou Maceškovou na částech p.p. č' 368/1' 395140, 406126'
131 4/I1 , sr'p.č.43 6lI .

10/0l/11- Zo scttvaluje zřízení věcného předkupního práva dle ,, Nájemní smlouvy a smlouvy
o uzavření smlou\y o smlouvě budoucí kupní" ze dne 22'o7.2009 pro pana Ladislava Volrába
na části p'p.č. 368/1, 3 95/40' 406126, 137411 i, st. p.p.č. 43 6/ l dle geometrického plánu č'541_
6/2011 zhotoveného Ing. Tallou pro vklad na katastrální úřad. Zo pověřuje sta.ostku
podpisem,' Smlouvy o zřízení věcného předkupního pláva"'

I1/0u11- Zo schvaluje pronájem zabrádky na p.p.č 1095/9 o výměře 277m2 paní Daně
Ziklové' býem Potůčky č'p' 10l. cena plonájmu činí l,30Kč/n2lrok. Doba pronájmu na dobu
určitou 4 roky od podpisu smlorrvy'

l2/01lÚ- Zo schvaluje přidělení b}'tové jednotky o velikosti 2+1, č.4 vč.p.105 paní
Jandové Gahriele

13/01/11- Zo schvaluje odstoupení od 
'. 

smlouvy o nájmu pozemku a uzavření budoucí kupní
smlouvy", ktelá byla uzavřena mezi obcí Potůčky a manže]i Dulrg Tran Thaj a Nguyen Thi
Thu Tlang dne 07'09.2005 na základě usnesení č.l8 ze dne 28'07.2005 a dodatku č'1
kp.p.č'1086/11 v k.ú.Potůčky určené k výstavbě rodinného domu. Důvodem odstoupení je
neplnění podmínek budoucích kupu.jícícir stanovených v budoucí kupní smlouvé a to ani
v dodatečné lhůtě.

l4l0l/11- Zo schvaluje projekt a podání žádosti svazku obcí Bystiice - webový poltál z RoP
NUTS 2 severozápad:

1) Prioritní osa: 4 udržite]ný rozvoj cesto\4]ího fl]chu
oblast podpoly 4.3 Podpora Darketingu a tvolby a Iozvoje produktů cestovního ruchu
Název plojektu: Svazek obcí Bystřice- prcZentace mikrolegionu a obcí
Rozpočtové náklady: celkové Způsobilé náklady 1,2 mil. Kč včetně DPH
Piedkladatel žádosti: Svazek obcí Bystňce

2) Spolufinancovríní svazku obcí ve výši 15 % z celkových způsobilých nákladů _
180'000,-Kč

3) Spolufinancování projektu ve výši 3olo z celkových způsobilých nákladů z vlastních
z&ojů obce 36'000,_Kč

4) Předfulancov|íní projektu ve r,^ýši 20% celkových způsobilých nákladů z vlastních
zdrojů obce _ 240.000'-Kč



I5/01/1l- Zo sch\'aluje p.uru Jozefu .Iuklovi pr'ocl]oužení ll'růty k provedeni lekonstrukce
předmětll nájmu-zejména budovy č-p.l38 / čl-VI. odst'2 pism. a)/ do 30'6'20l1 a 7áIovcň sc
promíií sn1uvní pokuta za porušení č].VI' oc]st' 3 pís . a) a c) ,,NájeÚní smlouvy" ze c1rre

0L'07.2009. Pokr]d tenlo termín ti. .lo 30'06.2011 nebudc doddcn bude piistoupeno
k odstoupeni od smlouvy.

l6/0Il1L Zo nesouhlasí s reali7ací přeložky vysokého tapěti 22KV fuimo pozemky
p.p'č.419/11 a'119/3 v majetku lnanŽe]ů Foitových. irle (]bec Potůčk-v vyvoláiedníu s ČlZ o
noŽnosti spolufinanco\'ání této akce'

l7l0llll- ZO scbva1ujc zařazení Žádosti pani Michaely Kublové alo seznfilrlL Žadate]ťl o
obecní byt o velikosti 2-i1 v panclo\'ém popř. bytovérn domč.

l8/01/1l- Zo bele na vědomí podá1í Žádosti o posk}.tnuti příspěvku z rozpočtu
Karlovarského klajc z '.Plogfanu obnovy vcnkova'' na Zateplení půdy mateřské Školky ve
výŠi400,000,-Kč s výší spolufinancovárrí 50 7n'

19/0ll11 - Zo schva]Llje náklady na průZkumy' posudky a ptojektovou piípnvu ( d]e
rekapitulacc pťo jodnotlivé obce svazku Bystiice) pro obec Potůčky vc výši J 22 040'- Kč vč.
DPH.

20/0l/l|- Zo schva]uje záměI odprodal Z miÚetktl obce nákiadní autonobi] Praga V3s l1Z
1K3 3851 a nákladní speciá] Mu]ticar'RZ-1K2 4873 fomou veřejné soutěže.

21l01/11- Zo schvalujc Změnu výkonrr tlntce nístostarosty obc.. p.Vlastimila ondry
Z neuvolněného č]ena zastupitclst\ a na dloúodobě ur'olněnél'ro od 01 '05.201 1 dle 5 84 odsl.2
písm. k). zákona č' 128/2000 Sb', o obcích'

22/01/11- Zo schvalúc účast č1ena ,'občanského sdružcní pro Potůčky" ve výběrovÝch
ři7cních obce PolťLčky'

23/0lll1- Z() bere na vědomí soLlpis rozpočtových opatiení 8-12/20l0'

Veřcinéjednání zastupitelstva bylo ukončeno v 18'10 hocl.
starostka popřála piítomným občanům hezký 7b!'tek večela'

JozefPutko
ověřovate] zápjsu

tl

:H3::= á{'ZAZ-
Jannila |oitová

starostka
Vlastimil Ondra

ověiovatel zápisu



fu€fuyoÉr 44,14



RozPočŤovÉ PŘÍJMY

z toho:
Dari z přijmů sziclsich osob ze záv.éin 85o o00,_ Kč
Daň z příjmu Fo ze sMv 70 000,- Kč
Dan z příjmu Fo z kapital.\'ínosrj 76 0o0'- Kč
Daň z piíímu prá\,Ťrick'i'ch osob 900 0o0'- Kč
Daň z přÍimu Po za obce 6 000 0oo'- Kč
Daň z nemovitosti 4o0 oog,_ Kč
Da:] z přidané hodnoý 1B0o o00,- Kč
Poplatek za Íekreační pobYt 1 0oo,_ Kč
Poplatek z ub}tovací kapacitv 1 o00'_ Kč
Popl.za odn.pozemků piíí.í fu"k"i l"." 10 000,- Kč
Poplatek spIávní q0 0o0'- Kč

.Pqplatek ze psú 10 00o'_ Kč
Popl.za uživání veřejného prostranství 2 000 000'- Kč
Popl.za povolení k vi.zd' d. 

"vbf'Ťtíst
55 ooo'_ Kč

Převod fin.prostiedků z hospčinnosti 9 900 o00,- Kč

z toho:
Výkon státní spráw, školství l32 o00'- Kč

z toho:
1) prÍjmy z vlastní činnosti 1oo ooo - I{č
vratky přeplatlu, náhrady' ostatní
2)přijÍny z pton' -aietLu ._o4 á stars, 1o 00o'- Kč
3)pňjaté sankční platby 2oo 0o0,_ Kč
4) příjmy z úrotai 10o 00o'- Kč

z toh.:
Prodej ďouhodobého maj etku 2() ol)Í)
Přijmy z prgdeje pozemků lao 000,_ Kč

NÁvRIr RozPoČTU 2o11 vauěšeno dne:
Sejmuto dne:
Schuáteno dne:

ťrBE(; ÉoÍÚČKY
Polúaky 58' 362 38 PoŤÚcKY
lc' 0025489! DlČ' czoozs4ss'{

17.2.2011
?, J la,
z J lc,y'/



NÁVRH RozPočTU 2o11

SPLÁŤKÁ ÚvĚRU

vauěšetLo dne:
Sejmuto dne:
schuó'Ieno dne:

17.2.2011

6 ooo o0o'- xě

RozPočŤovÉ \I,ÍDAJE
i@nEEÍ

PozEMIrÝ 150 0oo'- Kč
INFO l0 o00'- Kč
SILNICE 60 000'_ Kč
BAzÉN 60 o00,- Kč
KULTURNI AKCE 105 o0o'- Kč
VODOVOD 408 0o0'- Kč
KÁBELoVÁ TELE\,.IZE 110 000'- Kč
SKOLSTVI 2 162 2oo'- Kč
KNIHoVNÁ 20 000'- Kč
RoZHLAS Á TELEVIZE 5 000'- Kč
NEBYTOVE PROSTORY 30 000'- Kč
TJ POTUCKY r dotace 225 800,- Kč
HŘIŠTĚ] 12o 000'- Kč
IryZ4R. STOPY + CYKLOTRASY 70 00o,_ Kč
VEREJNÁ ZELEŇ 77 000,- Kč
VEŘE]NÉ osvřTLENí- 40 ooo'- Kč
PoHREBNIcTVÍ 20 000'- Kč
MÍSTNÍ INŽEI'IÝRSXÉ]'šiŤE_-- 354 4Óo _ Kň
ÚZEMNÍ PLÁŇ IoU oo0,- Kč
r č,Uall\ lul1'{ sLUZllA 2 o57 ooo'- Kó
oDPÁDY 2 2B0 000,- Kč
SoCIÁLNI PEoE l39 000'- Kč
OBECNI POLICIE 1 179 o00,- Kč
SDH 77o 715,- Kč
ZÁSTUPITELSTVo 721 385,_ Kč
VERE"INÁ SPRÁVA + 73a 5oo- Kč
!!ry4]ýcNÍ oPERACE vč. poiištění 55o oo{) - Kč
DAN Z PRIJMU PO ZA OBEC I22 oÍJU,- Kč

oEEe
PotŮčky 5s'
lČ:o02al4894

P8ŤŮf. ŠY
362 38 Íro'j{]ťjl<Y
Dtl Cztat:4h!.1o

'--t - 

-



Návrh rozpočtu 2o11

závazné lJkazaÍele tozpočtu - tabulka

RozPočTovÉ \IřDAJE

15o o00.- Kč

Vodojem dopl.dle smluv 2BB 000.- Kč
st o dotaci cíl 3 120 000_- Kč

ostatní služ 30 000,- Kč
50 000'- Kó

60 000,- Kč
va a údržba /schody škola+těl.

Neinvestiční dotace- 1 o97 2oo '- Kó
400 000.- Kč
475 00o,- Kč

10 0o0.- Kč

5 0o0'- Kč

50 000'- Kč
Nákup mateliálu 5 000.- Kč

8 000.- Kč

ostatní služby-údrŽba
10 000._ Kč

Nákup materiáu 17 000_- Kč

Hotel spoÍt zabezD-



Elektrická enereie 60 000' Kč
v arnoclu Ývzdo ba 30 0o0'' Kč
Přeruš'fáze B0 0oo,- Kč
L./sl4mr sluztry vc.revrá 1.5 ooÓ _ Kč
opÍavy a úd..žba 3b {Joo'_ Kč

PD sítě 
'sluneČní stráň" B0 4oo'_ Kč

PD sítě /V+K+P/ stráii 274 ooo,- Kč
Orl ::,;::

:t2at
Platy zaÍněstnanců 920 0o0'_ Kč
Dohody 2{J ooo'- Kč
Ďocr€rrnr po]1sterlt )'4o ooo - Kř
zd.avotní pojištěni 83 0oo'- Kč
:!ibr a zdÍ. materiál 3ooo-Kč
oděv,obuv, práďo :1(] (x)o
Nál<up materiáu 2oo ()oo - Kř
Plyn 35 ooo'- Kč
Ďrextncka eneŤgle 50oo-Kč
Pohomé hmotý 20U o00'- Kč
ro!'lnne rucenl 55 0o0,- Kč

5 000
Telefonní hovorv 11 0o0,- Kč
Uslauu sluzov vc.leuá 50 00o'- Kč
upral,fr a udrzba 200 0o0'- Kč

a 2Rn'Íoo - vě
Náldadní voá4lo-doplatek r 630 0oo'- Kč
Kontejner-popelÍrice 650 0o0,- Kč

irl
Dohody 6 o00._ Kč
v ecne oaiy 5ooo_(č
Dotace sdlužením
r_'/ary-zrv.]uD ea. novoť Ózcf ri 30 0o0,- Kč

95 00o'- Kč

Platv zafiěstna'ců 820 00o,- Kč
Sociá'1ní pojištění 210 000'- Kčzuravotnl pollstenl 75 000'- Kčoděv'obuV.prádlo
Knihv a tisk

22 UUU'- Kč
1 0o0._ Kč

rra{up Inatena.lu 7ooo-kř
Pohonné hft^f.' 20 000,- Kč
r eteronnl novorv
Poiišfění 5 000,- Kč

2 000'- Kč
l!qo'- Kč

opravy a údrŽba 6 00o'- Kč

odměny členů 58o 3a5 - Kě
Sociání pojištění 91U00' Kč
zdÍavotní pojíštění 50 UUO, Kč



Poslq.t' neinv. dotace SDH Potůčkv 665 715,- Kč
Refundace 5 00o,- Kč
Dohody 1o0 0o0,- Kč

Platy zaměstnanců 8o0 000'- Kč
Dohody 160 000'- Kč
sociální poiištění 19o 000,- Kč
zdravotní poiištění 70 o00,- Kč
NáúrradY mezd v době nemoci 7 o00'- Kč
UÍazové pojištění 20 o0o'- Kč
Knihy a tisk 30 000'- Kč
Náaup materiálu 110 000'- Kč
Ptyn 120 0oo'_ Kč
Eleld.ická energie 150 o00,- Kč
Pohonné hmoty 20 o0o'- Kč
PoŠto\,Ť!é 20 000,- Kč
Telefonni hovory 70 000,- Kč
Pojištění 10 000,- Kč
Přávní služby 500 o00,- Kč
Ško1ení 10 o00,- Kó
ostatní službY vč.reviá 290 o00,- Kč
ostatni sluŽby 600 000'_ Kč
opra\,Y a údržba 860 o0o,- Kč
Pfispěvky sdÍužením 460 0o0'- Kč
Příspěvek Bíý Kostel n.Nisou 113 50o'_ Kč
cestolrné 1 0o0,_ Kč
Pohoštění 10 o00'- Kč
Jiné nákupy 100 o00'- Kč
Kolky 2 o00,- Kč
Věcné dary 10 0o0'- Kč
P]atby daní'popi.,sankcÍ iin,ým rozp. 5 000'- Kó



NÁVRH RozPočTU 2011

Nár,rh pláftovdrlÚch příJnů a qjilaJú 'trosPoDLŘsI.á č wosŤ

vauěšenodne: 17.2,2o11
Seímuto dne: Q a -r'-. ,,
sčhuateno rlne, ',' '" :"/', "' /o//

oBEc PoTŮčKY
oorÚcky58' 362 3s PoTÚČKY
)Č' aa254Bg4 a!Č' czoo2548s4

o'77í"/'-:-;

PLÁNoVANÉ PŘÍJMY

POZEMKY 15 200 000'- Kč
TR'ZNICE 7 20o 00o'- Kč
PÁRKovlsTE 900 000'- Kč
BURZA 100 000, Kč
VoDoVoD+cov+LaANALIZÁCE 6 ro 000,- Kč
INFO 40 o00,- Kč
BÁzÉN 700 o00'- Kč
BYTovÉ HoSPoDÁŘSTVÍ+KoTELNA 2 000 o00'- Kč
NEBYTOVA PROSTORY 35o 00o'_ Kč
TEcHNÍCKE SLUzBy 20 0o0'- Kč
ODPADY 600 00o'- Kč
FINANCNI OPERACE 60 000,- Kč
zAPoJENi FoNDU Hč 7 000 000, Kč

PLÁNoVANÉ \,^ÝDAJE

TRZNICE 1 900 o0o'- Kč
PARKovIŠTĚ 30 o0o'- Kč
VODOVOD B30 00o'- Kč
KÁNALIzAcE+cov 1 370 o0o,- Kč
INFO 625 o0o'- Kč
BÁzÉN 3 512 00o'- Kč
BYToVE HosPoDÁŘSTVÍ 7 450 0oo'_ Kč
NEBYToVÉ PRoSToRY 156 000'_ Kč
KOTELNA 2 145 00o'- Kč
ODPADY 655 000'- Kč
PREVoD FIN. PRoSTŘEDKŮ HL.Č. 9 900 00o'- Kč
VMTKY PŘEPI-ATKŮ ToP. sEz. 207 00o'' Kč
DAŇ z PRÍJMŮ Po zA oBEc 6 000 0o0'- Kč



Návfh roŽPoětu 2o11

PLÁNoVANÉ PŘÍJMY

mv z Dťolráimů 15 200 000.- Kč

7 200 000,- Kč

100 000.- Kó

442 ooo,- Kč
Vfatka přepl.odběru oodz.vo 16a 00o.- Kč

700 o00.- Kč

1 975 o0o._ Kč
25 00o'- Kč

35o o00'- Kč

10 o00, Kó

160 000.- Kč
280 000'- Kč

7 o0o ooo'- Kě



Návťh rozpoětu 2oll

PLÁNoVANÉ IIÝDAJE

Platy zaměstnaÍrcú vč.odvodů 260 000'- Kč
Nákup materiálu 15 00o''Kč
Elektrická eneIgie 1 oB0 000,- Kč
ostatni sluŽby vč.revizí 500 000'- Kč
opťavy a údÍžba 45 000,- Kč

ostatní služby 15 00o'- Kč
Ná]<up mateÍíálu 15 000,- Kó

Platy zamě stÍra_ŤIců vč.odvodů 200 00o'- Kč
Nákup materiátu 35 00o,- Kč
Elektrická energie 5 000'- Kč
ostatni sluŽby 100 000,- Kč
oprava a údržba 250 00o'- Kč
Platby daní a poplat1íj 240 000,_ Kč

Platy zaměstnaÍrců vč'odvodů 120 000,_ Kč
Nákup mateIiálu 5 000,- Kč
Elektrická energie 35 000,- Kč
ostatní služby vč'čištění NsR+sDH 1 000 00o'- Kč
oprava šneku 150 000,_ Kč
Qp!4!y a údlžba 60 000,- Kč

Platy zaÍněstnanců vč.odvodů 480 o00'- Kč
Nákup zboá 28 000'- Kč
ElektŤická eneÍgie 17 000,- Kč
Plyn 35 000,- Kč
Telefonni hovory 15 000'- Kč
ostatní služby 5 000'- Kč
oprava a údržba, materiá 45 000,- Kč

Elektrigká energie 5 000'- Kč

Elektrická energie 56 000'_ Kč
ostatní s\žby vč.Íeviá 5 000,_ Kč

Platy zarně9tnanců+aotroav r"ooavoaů' 1 580 000.- Kč
oděv,obuv,prádlo 15 000,- Kč
Nák]p materiáu 100 000,_ Kč
Plyn 8o0 000,- Kč
Elektrická enelgie 600 000.- Kč
Telefonni hovory 12 000,_ Kč
Qstatní služby 150 000'- Kč
oprava a údrŽba 250 000,- Kč
cestovné 5 000,_ Kč



2aÍněstnanců vč.odvodů 30 ooo-- Kč

65 o00'- Kč
ostatni sluŽbv vč.Íeviá 100 ooo,- Kč

7 000 o0o'- Kč
1o0 o00_- Kč
14o ooo._ Kč

ostatní služby vč.Ievizi 25 00o'- Kč

z€méstnanců vč.odvodrj 400 o00.- Kč
Nákuo materiáu

1 50o ooo'_ Kč

100 oo0.- Kč
100 ooo._ Kč

l5 0o0.- Kč
300 000._ Kč

Páska *lis na 40 0o0'- Kč



závaz!é ulqzAtclo Íožpoětu.
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