
Zápis z 3. veře"iného je
Zastupitelstva obce Potůčky ze dne 30. 6.2011

Přitomni:.I.Fořlová, v.ond1a' D.Nád1er, S'Šípek, K.Štčrba, M.Šípek. lt''l'ýř (od 17.07hod.)

Omluveni: J.Putko

Neomluveni: Bc' L.Kuběnová

I losté: 6 občanťl obce

Začátek j edrrání: 17.oo hod.

Veřeiné jednání Zastupitelstva obcc Potťlčky zahájila r'l7'oo l'rod' star'ostka obce.
Přivítala přitomné občany a zastupiteLc. Konstatovala nadpoloviční většinu č]enů
Zastupitelslva a seznámila je s proglamem j eclnání'

Přográm iednání:
l) schvrí]ení programu jednání
2) Závěrečný účet obce za tok 2010
j) Revokace usnesení č' 14/03/10-plojekt RoP NUTS 2-Severozápad
4] Žádostj
5') Různé
6) Diskuse
'7) Záýěl

Návrh na rozšíření bodťtjednriní nebyl podán.

l) Illasování o programu jednání:

pro:6 proti: 0 zdrŽel se: 0

Návrh na zpracovatele zápisu: Šipek stdnislav

pro:6 protir 0 zdržeIse: 0

Ná!Ťh na ověřo\'atelo zápisu: štěrba Karel
Sípek Miloslav

pro: 6 proti: 0 zdrŽel se: 0

V 17'07 hod' se dostavil pan René Týř _ dáLe se hlasuje v 7. členech zastupitelstva.



2) Závěřečný účet obce za rok 2010

Zastupitelé obdrželi písemné podklady k prostudování ZávěIečnélro účtu obce Potůčky za rok
2010. Návih by1 k nahlédnuti v iníbrmačním centlu' na obccníln úřadč a také by1 Zveiejněn na
úřední desce obce.

Zo projednalo návlh ZávěIečného účlll obce Za rok 2010, kt.-ry byl zákonem stanovelou dobu
Zveiejněn nir íLiední desce d]e Š 17 z.ikona č'250/2000 Sb'. o rozpočtor'ých pral'idlecJr
úZemních lozpočtťt. ve zrění pozdějšícb předpisťl, s údaji o plnění piíjmů a výciajťr za rok
20l0. údaj i o hospodářském .''ýsledku hospodrířské čimosti za rok 2010 ve výši
12 518 496,24 Kč, stal'u finančnich aktiv, vyúčtování t'inančních vztahů ke státnímu rozpočtu
a ostatnín lozpočtům veřejné úrovně' hospodďení přispěvkové orgarlizace a 7pŤávc o
rii'sledku přezkounrání hospodaření obcc za rok 2010 a výadřuie souhlas s celoročním
hospodaŤením a to bez výhmd.

2/1) Ředitelka ZŠ a MŠ Potučky Mgl'.Íana Krurstová předložila výroční zprávu o hospodaření
za lok 2010 a požádala o poncchání hospodářského výsledkLr v plné r'ýši' Jcdná sc o částku
2,10 400.71 Kč'

Nár'rh usnescní :

Zo schvalrrje zprávu o hospodaření příspčvkové olganizace Základní škola a mateřská škola
Potůčky, okes Karlovy Vary a rozhod]o o rozdělení dosaženého hospodiiiské1ro výsledku ve
výši 240 400,7i Kč takto :

HV z h]avní činnosti vc výši 226 008.61 Kč převést zpět na účet ziizovatele
IlV Z doplňkové činnosti v(r výši 14 392,10 Kč lozdělit takto | 4 392.10 Kč převést clo fondu
hospodáiské činnosti a 10 000._ Kč do 1bndu odmčn'

pro: 7 plotj: 0 ZdrŽel se: 0

pro: 7 proli:0 7.1ržel se: 0

pro: 7 proti:0 7držel sel 0

2/2) Po provedcnóm 1'inančním vypořádání za rok 2010 Ll sDH PoÍůčky byl konstatován
zůstatek ve výši 99 ,195,06 Kč vzniklý nevyčeryáním Závuných položek ťozpočtu 2010.

Návrh usnesení |

Zo schva]uje převod ner.yčerpaných prostředků Z lozpočtu Sboru dobrovolných hasičů
Potůčky Za lok 2010 ve výši 99 495'06 Kč zpět na Ílčet obcc Potůčk-v.

3) od dubna 2008 žáda]o sdluŽeni Krušné hory-západ (jelrožjsme členy) 3x o dotaci zRoP
NUTS 2 severozápad - oblast podpory 2.1. _ brrdování kapacity pro místní rozvoj'



infomovanost a osvěta veiejnosti, ve výši rozpočtových n.ikladů 4.9mii'Kč' Za toto období se
částečnč mčrlilo i zadání k dotaci a v současné době jiŽ obec Potťlčky nelná do Zisobníku akci
nic k v]oženi. ()bcc sc dalšího podá1í nczúčastní. Pro ocjStoupení Z proicktu se nllLsr soLLčxsné
ZlevokoÝat usnesení. kterým b1'la Í1čast sch\'álena'

Návr'h usllesení |

ZO revokuie usncscni č' 14/l')3/10 ze dnc ]. 6.2010, kterým schvií]ílo účast v proiektu

'. 
Budoválrí kapacity 1'lro ro7l'oi r'cgionu Krušné lrory - západ"' piedkládaného do RoP NUTS

2 Ser'erozápac], r'četně způsobu předl]r'ranco\'áni lea]izace ',Projektlt"'Zo sch\'aluje odstoupení z plojektu 
'. Budování kapacjty plo ťozvoj ťcgio1lu Klušné hoťy

západ ", piedkládaného Sdrllžením Lťušné hory západ. Klínovecká 1407, 363 01 ostrov'
Projekt byl podán do 16. výzvy do RoP NU'l's 2 sevelozápad a který byl schválen k realizaci
dne4.3.2011.

pro 6 ploti:0 zdržcl sc: 1 (Orrdra)

Do bodů č.4 (Žádosti) a č' 5 ( Růzrré ) ncbyly piedloŽcny žádné podněty.

6) Diskuse

p'ondla seznámil Zastupitclc s končícími smlorrvarrri v centrální trŽnici a nawh1 Zařadil bod
jednrfui na další zastupitelstvo týkající se prodloužení smluv ajejiclr délku.

Usnesení:

0 t/0i/11
Zo schvaluje program jednání

02t03t11
Zo projednalo návlh závě.ečného účtu obce za rok 2010, kteý byi zlrkonen'r stanovcnou
dobu Zveřejněn na úřeclní desce dle | 17 zákona č.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlecl'i
úzcnlních rozpočtů, ve znění pozdějšíc]r piedpisů. s Íldaji o plněni při|mů a výdajů za lok
20l0' údaii o hospodiářském výsledku hospodářské činnosti za Iok 20]0 ve výši
12 518 496'24 Kč, stalu finančních aktiv' vyúčtováni finančních vztahů ke státnímu ro7'počtu
a ostatním rozpočtůrr, vcŤejné ťrovně. hospodaření příspěvkové organizace J zpra\e o
výsleclku pŤezkoumání hospodaření obce za rok 2010 a vyjadřuje Souh]as s ce1oločním
hospoc1ařenírl a to bez výhrad

03/03/1 1

Zo schvaiuje zprávu o hospodaře1 příspěvkové or'ganizace ZťLkladní ško]a a matcřská škola
Potůčky, okes Kar]ovy Vary a rozhodlo o rozdč]cní dosaženého hospodářského výsledku ve
\'ýši 240 400,71 Kč takto :

HV z lrlavni činnosti ve výši 22ó 008,61 Kč pievést Zpět na účet Zřizovatele
HV z doplňkové činnosti vc rlýši 14 392,] 0 Kč ťozdč]it takto : 4 ]92,10 Kč pievést do l'ondu
hospodářské činrrosti a l0 000,'Kč do 1bndu odměn'



// 01/03/11
Zo schva]Llje převod nevyčerpaných plostředků Z rozpočtu Sboru dobror'o]ných lrasičťL
Potťlčky Za rok 2010 ve výši 99 495,0ó Kč Zpět na Ílčet obce Potůčky.

05/01/11
ZO r'evokuje usnescní č' l4/0]/l0 ze dne 3. 6'2010, kterjm schl'álilo účast v projektrt

,. Budování kapircity pro rozvoj regionu Klušné hory - 7ápad". přcdkládaného do RoP NUl's
2 Seve]'ozápad' \'četně způsobu předlinancování lealizace,,PIojektu".
Zo schvalqje odstoupení z projektu 

'' Budování kapacity pro rozr'oj regionu Krušné hory _
západ ", pŤedkládaného SdruŽením Krušnó hory Zípad' Klfuovecká 1407' 363 01 ostrov.
Projekt byl podán do 16' výzvy do RoP NIITS 2 Severozápad a ktc{ byl schválen k realizaci
dne 4 3 201 1

veřeinéjednání zastupitelstva by]o úončeno v l7'15 lrod'
starostka popřála přítomný'n lrezký zbytek večera.

Štěrba Kare]
ověřovatel zápisu

-f:-l==
Jarmila Fořtová

starostka

Miroslav Šípek
ověřovatcl zápisu

4ž'.La-4.ž:.=-:'
Vlastimil Ondra


