
Zánis z 2. veřeiného iednání a usnesení
Zastupitelstva obce Potůčkv ze dne 24.05.2013

PřítoÍrmi : Jarmila Fořtovrt Vlastimil ondra' stanislav Šipek' Jozef Putko, Ing.David
Nádler. Karel Štcrba René 11lŤ. Miroslav Šípek 1 piichod l7.05 hod' )

Neomluveni: Mgl.L.Frančíková

Hosté : cca 10 občanů

Začátek jednání : 17.oo hod.

Veřejné jedn"íní Zo Potučky zahájil v l7.oo hod. místostaTosta obce. Přivítal přítomné
občany a zastupitele. Konstatoval nadpoloviční většinu členů zastupitelstva a seznámil je
s programem jednriní. Dríle omluvil starcstku obce, že pro hlasovou indispozici nemůže vést
j ednání zastupítelstva'

Progran iednání :

l) schválení progÍamu jed íní
2) Kontrola usnesení
3) Závěrečný účet obce zarokzDl2
4) Roční závěrka obce zarck2Ol2
5) Návrh na úpravu nájemného _ Centrr{lní hala
6) Návrh na úpravu nájemného _ p.Vu Duy Hau
7) Návrh na úFavu nájemného _ p Le Tien
8) Návrh na úpralu níjemného RUJANA s.r'o.
9) flkončení smlowy o niájmu a smlouly o smlouvě budoucí kupní _ p.p.č.1086/8

l0) Pravidla pro prodej pozemků z majetku obce
l l) SportowÍ areríl Potůčky - vstupné
12) Různé
13) Diskuse
14) záýél

1) Schr,átení programu j edníní:

Pro: 7 Ploti: 0 Zdtželse: 0

Návlh na 4'mcovatele zápisu : Staníslav Šípek

Pro: 7 Proti: 0 zdÍžÉl Še] 0

Náú'h na ověřovatele zápisu : Ing. David Nádlel
Jozef Putko

Pto: 7 PÍoti: 0 Zdržel se.' 0



Zastupitel Miloslav Šípek se dostavil v 17.05 hod. a d,íle jednríní probíhďo za přítomrrosti
osmi členů zastupitelstva obce.

2) Kontrola usnesení :

Návrh na \Třazení z evidence usnesení :

Usnesení č.0 1/01/ 1 3 - |2/o| /13; č.14/01/|3 - l9/0l /13 z 28. 2.2013
Usnesení č.30/04/1 1 z 29. 9'2o]' l

Návrh na ponecbání v er idenci usneseni :

Usnesení č. 5/2/1^'08 7. 5.2008 / pron.poz.-autoservis /
Usnesení č. l9l03/10 3.6.2010 / konti.sDH ...../
Usnesení č. 04/2Ml10 I7. 9.2010 l bez{tpl.převod z Poz.fondu'/
Usneseníč.l0/01/11 7.3.2017 / vécnéýed.právo_p.Vo1ráb/
Usnesení č.l9l04/l1 29.9.20l]L / ýěcné píed.právo-poz.pod.Iékrimou-p.Volráb//
Usnesení č.29104/11 29.9.2011 / směna pozemkri p'Xuaď
Usnesení č. 13/0ll13 28. 2.2013 lsl],]'čÍLa' pron. .'.p.Klogner /

NávŤh usnesenÍ :

ZO bere na vědomí kontrolu usnesení.

Proti: 0 Zdrželse: o

3) Závěrečný účet obce zarck2olz

zastupitelé obdÉeli písemné podklady k prostudovláni ávěrcčného účtu obce Pofuěky za rok
2012. Náwh byl k nahlédnutí na obecním úřadě / u účetní obce k připadným odpovědím na
dotazy občanů / a také byl zveŤejněn na uřední desce obce.

Návrh usnosoní:
Zo projednálo návřh závěrečného účtu obce za rok 2012, který byl zákonem stanov€nou
dobu zveřejněn na úřední desce dle s 17 zákola č. 250/2000 sb.' o rozpoětor.ých
pravidlech územnich rozpočtů, ve znění pozdějšich předpisů, s údaji o plnění příjmů a
výdajů za rok 2012, údaji o hospodářském \.ýsledku hospodářské činnosti za rok 2012 ve
týši 10'958'179'48 Kč, stavu fmančních aktiv, hospodařeni příspěvkové organizace a
zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 a ryjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením a to bez výhrad.

Pro: I

Pro: 8 Proli: 0 7Áňelsg. o

3/l) Ředitelka ZŠ a Mš Potůčky Mgr. ]ana Kunstová před1oži1a výročni zpráw o
hospodďení za Íok 2012 a požádďa o ponechrfurí hospodrířského wýsledku v plné výši. Jední
se o člistku ló.671,23 Kč.

Návrh usnesení:
zo schvaluje zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škota a mateřská
škola PoÍůčky' okres Karlory Vary a rozhodlo o rozdělení dosaženého hospodářského
Yýsledku ve \ďši 16.671?3 Kč. t^kto ,



Hv z hlavní činnosti ve yýši 8.209'43 Kč převést do rezervnÍho fondu školy jrko rezervu
na pokř]rtí mimorozpočtot ých nákladů roku 2013
Hv z doplňkové činnosti ve .týši 8.461'80 Kč převést do rezervniho fondu školy na
pokryti nákladů činnosti v dalším obdobi

Proti: 0 ZÁrželse: 0

4) Roční ávěrka obae zaÍokzol2

Zákottě' l28D00o Sb., o obcích, byl od 0l.09.2012 rczšffen a doplněn v $ 84 / pravomoc
zastupitelstva obce / odst. 2 písm. b) o schvalování účetní závěrky obce sestavené
k rozvahovému dni, které se poprvé provede za účetrí období roku 2012. Zastupitelům byly
předloŽeny podklady k prostudovríní závěrky obce rozvaha, výkaz ásku a ztrát včetrlě
příloh.

Návřh usnesení :
Zo schvaluje účetní závěrku Obce Potůč\r zpracovanou k31.12.20l2 za účetní období
od 01,01,2012 do 31.12-2012-

Pro: 8

Přo: 8

5) Náwh nájemníkri píodejních st]ínků v cenbiílní hale a přď centrální halou o snížení
nájemného o ó0% rra červenec ť prosinec 2013 z důvodu malé poptrívky a nízLých příjmů.

Návrh usneseni:
Zo schvaluje snížení nájemného na čenenec až prosinec 2013 o 607o, a to nájemníkům
prodejních stánků v centnální tržnici. Nájemníkůrn pozemků, na kterých jsou umístěny
prodejni stánkj. před centrální tržnicí o 507o v období července až prosince 2013.
Toto snížení plati pouze za podmínel! že nájemné bude řádně uhÍazeno v termínu
stanoveném Obecním úřadem Potůčky. V případě, že nájemné nebude řádně uhrazeno,
bude účtoyáno v p|né rr'ýši' tj.100%.

Pro: 8

Proti: 0 Zdtželse| 0

Proti: 0 Zdrželsel. 0

Proti: 0 Zdtže| se:. o

7) Návih p. Le Tien o snížení nájemného na části p.p.č. 14l o o 5ooÁ na červenec aŽ prosinec
2013 z důvodu špatné ekonomické situace.

6) Nalth p.vu ouy Hau o snížení nájemného na p.p.č. 368/2 o 509/0 Íra červenec až plosinec
2013 z důvodu rnalé poptrívky a špatné ekonomické krize.

Návrh usnesení:
ZO schvaluje snižení nájemného p.Vu Duy Hau na p.p.č.3682 na červenec až prosinec
2Ol3 o 30Yo.
Toto sniženi p|alí pouze za podmínek, že nájemlé bude řádně uhŤázetro v teřmínu
stanov€ném Obecním úřadem Potrůčky. V případě' že nájemné nebude řádně uhrazeno,
bude úětováno v p|né qýši' tj.100%.

PÍo:8



NáÝřh usneseni:
Zo schv'luje snížení nájemného p.Le Tien za přoúájem části p.p.ě. 1410 na červenec 'žprosinec 2013 o 307o.
Toto sníženi platí pouze za podmínelq že nájemné bude řádně uhrazeno v termínu
stanoveném obecním úřadem Potůčky. v případě, že nájernné nebude řádně uhrazeno,
bude účtováno v plné \.ýši' tj.100%.

Pro:8 Proti: 0 ZdrŽel se: 0

8) Ná!Ťh finny RUJANÁ s.r.o. o snížení nájemného za pronájem píostol v č. p. 5 o l/3
/ 10.000'-Kč / na ěerven až pfusinec 2013 z důvodu stríle se snižujících tržeb.

Místostarosta upŤesnil, že nájemné činí po snížení 20 000,-Kč měsíěně' NájeÍrmé v této výši
bylo bmzeno i v předchozích třech letech

Návrh usnesení:
zo schvaluje snížení nájemného firmě RUJANÁ s.r.o. v č.p'5 na č€Ťven až prosinec
2ol3 o 18 tj. o částku 10.000'-Kč.
Toto snížeBí plstí pouze za podmín€k' že níjenlé bude řádně uhřaz€no v termínu
stanoveném obecním úřadem Potrůčky. V případě, že nájemÍé nebude řídně uhrazeno,
bude účtováno v plné r."ýši' tj.100%.

Pro; 8 Proti: 0 Zdrželse 0

Z'dtželsel. 0

10) Praúdla pro prodej pozemků z majetL:u obce.
v souvislosti s odprodeji pozeÍ ai z majetku obceje nutné vytvořit prálrrí rámec pro budoucí
odprodeje, případně koncepci odprodeje pozemků a schválit jasná pravidla. v souvislosti
s tímto byl AK ruDr. Kubsové zplacoviín nrívrh pravidel pro prodej pozeml:ri z rnajetku obce
Potučky' kdy zastupitelé měli moŽnost se s na\,Ťžen:ým zněním sezniímit.

Místostarosta upřesnil, že se jedni o podrobnější upravení pravidel pro prodej pozemků
z majetku obce.

9) JaI Mikulec ml'' kterému byla usnesením Zo přidělena pozemková palcela č' 1086/8 o
výměře 15ólm2 v k.ú. Potučky za účelem Ústavby rodinného domku písemně požádal o
ukončení uzali€né smlouvy s odůvodněním, že vobci zakoupil jinou nemovitost a záměl
qýstavby RD nebud€ rcalizovat'

Místostarosta upřesnil, že dle doporučení právničky obce je nutné, aby ukončení smlouvy o
niájmu a smloulT o smlouvě budoucí kupní projednalo zastupitelstvo obce'

NávŤh uŠnesení :
ZO schvaluje ukoněení smloutY o nájmu a smlouÝT o smlouvě budoucí kupní, uzavřené
dne 01.04.2012 Dezi obci Potůčky a p.Jauem Mikulcem na pozem€k p.č.1086/8 o
r.ýměře 156lm2 v kú. Potrůčky, dohodou a to ke dni 31.05.2013.

Pro: I Proti: 0



Nóvrh usnesení :
Zo schvaluje PŤavidla pro prodej pozernků z majetku obce Pobůčky v navÉeném
znění. Pravidlá budou nedílnou součástí tohoto zápišu.

Proti: 0 ZdtžElse: o

lI) Sportovní areál Potůčky- vstupné

V souvislosti s usnesením ZO zveřejlého jednání Zastupitelstva obce Potůčky dne
28'02'20|3 ě, 16/0l/1'3' ve kteÉm bylo odsouhlaseno navýšení vstupného do sporto\Ťrího
arcrílu s kryqým bazénem, bylo dohodÍluto, že na příštím jednání Zo bude dořešeno případné
posk}'tnutí sle!'j/ na vstup dětí ve věku do 15 let. V souvislosti se zachovríním ror'rrého
přístupu je nal'rženo jako řešení posk}'tnutí snížené ceny pro děti do 15 let a to Ínožností
zakoupení několikanrisobné vstupenky _ pemamentky, plo všechny děti bez ohledu na rnísto
jejich trvalého pobytu.
Dále zvážit schválení zýhodněného vstupného pTo rodiny s dětmi

Návrh usnosení :
Zo schv.luje úpravu vstupného do sportovního ařeálu Potůčky _ krytého bazénu pro
děti do 15 let a to tydánim několikanásobné vstupenky- pernamentlra pro děti do 15 let
s počtem vsaupů 15 za cenu 300'-Kč' dále schvalÚe zvýhodněné vstupné pro rodiny
s dětmi za cenu _ dva dospělí jedno dítě -140,-Kč, za druhé a každé další dítě + 20,_Kč .

Pro: I

Pto: 7

Paní M. Gewitscherová se doíázala' jaká je návštěWost v jiných městech
Mísúostalosta_ tj/to údaje nebyly zjišťovány. Porovrrrívrárra byla qýše vstupného s obdobnými
zaŤízen:ími, v Karlových vaŤech' sokolově, Jách}Ťnově. I po zdraŽení je vsfupné nižší, než
v jiných zařízeních, kde se platí zvliišť saun4 whirlpool atd.

12) Rrůzné
12ll obec Pofučky požidala o posk}'hutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kaje_ odboru
regionálniho rozvoje na ,' Program rozvoje venkovď' na akci v'ýměna zeleně u ZŠ a MŠ. Celá
akce by měla bý rcalizována za 68 742,-Kě. Karlovarský kaj přispívá částkou 50%, kdy
obec obdťžela příspěvek ve výši 30000,-Kč

Návrh usnesení :
ZO bere na vědomí podání žádosti o poskTtnutí příspěvku a jeho poskytnuti ve výši
30.000'-Kč z rozpočtu Karlovarského kraje z programu obnory venkova na akci
,,Výměna ze|eně u ZŠ a MŠ,,.

PÍoti: 0 Zdržel se: l Fořtová

Pro: 8 Proti: 0 Zdrželse| 0

l2l2 Místostarcsta seznrámil přítomné zasfupitele i občany s výsledky výběrového řízení na
dvě investiční akce.
Na zá,kladě qýsledků lTtůášeného ÚběIového Ťízení na dodavatele na akci ,, Potuč\- 7
místních komunikací" byla lybrána jako nejvýhodnější nabídka firmy EURoVIA CS a.s.'
která nabídla 

^otoýe\í 
zakázky za 1'858.736,_Kč bez DPH a záruku v délce 66 měsíců.

Předpoklrádarrri hodnota zakázky byla 2,750.000,-Kč bez DPH. Výběrového řízení se



zúčastnilo 5 fitan a výzva k účasti ve výběrovém iizen byla zveřejněna i na intemetu na
portálu pro veřejné zakázky.

K uvedenému bodu pan Josef FoŤt poádal, aby bylo zapsríno do ápisu, že stávající řešení
výstavby komtmikace k zámkové dlaŽbě u auloserýisu je zbýeěné, a sjejí Ý".fstavbou
nesoúlasí. Za autoseÍvisem jsou dvě parcely na moárou qýstavbu rodinných domků. Lepší
by bylo lybudovat nejdŤíve inženýrské sítě a pak lealizovat výstavbu komunikace. Nawhuje
komunikaci vůbec nestavět.
Místostarosta k tomuto odpověděl, že stívající řešeíí nevyluěuje možnou budoucí výstavbu
inženýských sití a protažení komrrnikace od autoservisu k budoucím parcelám. Mezi
komunikací a hranicí potoka je dostatek místa prc budoucí výstavbu sití. Díky ochranným
plásmům Dení dnes jasné, kde budou případné domy suát. spolumajitel autoservisu pan
J. Dibelka se na rozdíl od pana FoŤta vyjádiil' že. výstavbu komr.rnikace schvaluje.
Komunikace jednoznačně zkulhrmí přístup k autoseNisu, nďuadí stávající nevzhlednou
plochu.
Zasfupitel s. Šípek uvedl' že \"ýstavba komunikace byla u autoservisu naplrinovrána také z
důvodu' aby si majitelé autoservisu nestěžovali, že se zde pro ně nestavěla, což by bylo opět
špatně.
PaÍrí M. Gewitscherová se dotiázala na to, jakým způsobem budou řešenyjednotlivé sjezdy.
Místostarosta odpověděl, že jednotlivé sjezdy budou řešeny dle proiektové dokumentace a
požadavky jednotlivých majirelů pŤilehlých nemovitostí budou řešeny pokud možno
individuílně, tak aby byli všichni co nejspokojenější. Před samotnou realizací se podrobnosti
dohodnou s každým na místě. Připomínky již vznesli zaměstnanci technické služby např.
klrrli výšce obrubníků pŤi zimní ú&žbě. Něco je stanoveno normami, něco lze pfizpůsobit
požadavkům.
Pan JosefFořt uvedl, že místní komunikace si obec rrrčuje sama, obrubníky lze zapustit.

Druhé Úběrcvé řízení bylo vyhlášeno na akci ,, Lokalita u pošty_ Kozí potol{, oprava
opevněni vodního toku... osloveny byly 3 firmy, výzva k účasti ve výběrovém řízení byla
zveřejněna i na intemetu na portiálu pro veřejné z'akilzky. Nabídku pŤeďožily 2 firrny a jako
nej\ryhodnější byla vybnína nabídka frrmy PP- servis Plzeň, s.r.o. s cenou 220.9ó5,_Kč bez
DPH a zrírukou 60 měsíců. Předpokládaná hodnota zakízky byla 250'000,-Kč bez DPH.
Přestože v podkladech'pro výběrové řízení byl i nrávrh smlouvy o dílo, kteý jednatel uvedené
firmy pŤi účasti ve VŘ podepsal, při oslovení k podpisu po lysoutěžené žakrizce smlouvu
odmítl podepsat. Následně bylo toto výběrové řízení aušeno.

Pan J. Fořt, se k tomuto bodu doLzal, zda se bude lýběrové řízení lTpisovat znovu
Místostarosta- odpověděl, že ano
Pan J. Fořt k uvedené akci dále uvedl, Že je 6eba lTřeŠit i pÍoblém s vodotečí pod hla\Ťrí
silnicí, stávající propustek je nevyhovující'
Místostalosta odpověděl, že při přípravě uvedené akce byl kjednání o rckonstnrkci propustku
s majitelem komrrnikace Krajskou správou a údržbou silnic pověřen pan ing. Palas' J;dnání
zřejmě skončilo na nedostatku peněz potřebných pro rekonstrukci. Bližší informace o jednání
s KSUS sdělí ing. Palas po ná.\,Ťafu z dovolené. Problémy byly vždy u propustku pod
komwrikací obecní, coŽ má řešit připravovarrá rckonstrukce. Rekonstrukce propustL_u pod
hlar'ní silnicí je limitovríaa také inžen;foskými sítěmi pl}nem a především kanalizací.
Paní Monika Gewitscherová_ kdo zpracovával projektovou dokumentaci na tuto akci?
Místostarcsta- Ing. Folejt



13)listuse

Pan Josef Fořt poúlázal na to, že při opravě mostu za papímou nebyla v rrímci lekonsaukce
opmvená poškozená mostovka .

Místostarosta- součástí zakázky byla především oprava poškozeného mostu, opěmé zdi pod
mostem jsou v pořádku. o opnvě poškozené části břehu , které se neÍrachází pŤímo pod
mostem, ale cca 5-10 metrů mimo těleso mostu bylo s firmou jednáno, kdy od příslibu opralu
zajistit ustoupila.
Putí Ztszana Svihoriková se dotrízala, kdy budou majitelé údajně neoprár,těně odprodaných
pozemků informovríni o dalším postupu.
Místostarosta_ podklady k pozemkrim, u kterých nebylo dobledríno, že byl jejich odprodej
Ťádně prcjedn ín zasfupitelstvem obce či bylo při projednrání rozhodnuto porrze o pronájmu a
pozemky byly odprodrány, byly předrány právničce obce, ta by měla \ryŤozumět majitele
pozeÍlků o doložení pořebných podkladů, případně věc po celkovém posouzení předat k
soudu .

Parrí Marie Brožová- kdo uvedené odprodeje vůbec v1tráhnul. . je to promlčené' potvÍdila mi
to i prá\,ní kancelář z PÍahy.
Místostarcsta- při rtástupu nové úěetní obce bylo pfi kontrole nráhodou zjištěno, že nebyl
vybirán žÁdlý nájen napŤ' z pozemku pod budovou bufetu s autobusovou zastiivkou v centu.
Následně byla provedena kontrola ostatních pozemků v majetku obce, kdy bylo zjištěno, že
někteÉ byly odprodány, přestože dle zápisu zjednání měly bý pronajaý, případně nebyl
v zápisech zasfupitelstva dot]y'.edÁlžádrý zaznam o usnesení některé pozemky odprodat. Dále
jsou pochybnosti o dodržení pnílŤrího postupu' pň odprodeji pozemků' zveřejňování záměru
nemovitý majetek odprodat, Fojednávríní odprodejů za zavŤenými dveřmi na pracorrních
jednáních atd.
V uvedené věci byly vzneseny dotazy i na Ministerstvo ÝnitÍa ČR, zasfupitelé jsou veŤejnými
činiteli' odpovědn1foni za hospodďení s majetkem obce. V pŤípadě, že nebude uvedená
záležitost řešena mohou sami čelit treshímu postihu a to z důvodu, že věděli, že zmajetkll

- 

obce byly Př€v€denř' reTs{u ze -:'oío.! lgl.{etirrrí pegc*Eky a_É€ř€šili{e.
Pokud se jedÍLá tazatelce o odprodej ďeviáků, tak usnesení zasfupitelstva o odprodeji dřevriků
existují. v jednom byl tehdejší místostarosta obce parr Schóniger pověřen, aby oslovil
nájemníky dřevríků a zjistil jestli budou mít o odkoupeni zájem. V druhém usnesení
zasfupitelé roáoďi o odprodeji za 30 000,-Kč. V případech' kdy o odprcdeji roáodnuto
zastupitelstvem bylo, bude se obec snaát dát převody papírově popořádku' Nikdo nestojí o
převod ďevríků do majetku obce.
Parrí DagmaÍ Fořtová lidé koupili pozemky v dobre víŤe' mríme 5 prámíku se shodným
niízorem, rravrhuje tj.to odprodeje dále neřešit.
Pan Josef Fořt- chodí za mnou lidí, co jsem jim odprodával pozemky, lysvětluji jim tuto
situaci, vše bylo dríno na pÍávní oddělení katastrálniho úřadu
Místostarosta- řídíme se pÍí\,ním niizorem prálrrího zástupce obce a předpokládtíme, že by
ntb nehnala -do piedem prohBných soudních sporu, ohledně neplatnosti pŤevodů mríme i
stanovisko Ceského katastrflnrao uiadu' legislatirrního odboru, ve kteÉm se mimo jiné
uvedeno, že pokud při prodeji nebyl dodržen zlíkonem daný posfup, jsou převody nemovitostí
od počátku neplatné.
Zastupitel Karel Štěrba_ v uvedené věci na minulém jednríní zasfupitelstva bylo jasně řečeno,
že se obec bude snaát o naro\,Ť;íní' aby se odpodeje pozemků daly mezi obcí a kupujícími
do pořádku, dokonce zastupitel stanislav síPek jasně uvedl. Že připadné náHady pokud to
bude možné uhradí obec.
Paní Zvzana Švihoriková - dotaz, zda je možné zjistit do příštího jednríní, do kdy se toto
začne řešit.
Místostalosta- věc se řeší' podklady byly předrány právničce obce.



14) závěr
MístostaŤosta poděkoval všem přítoinným za pozomost a popřál všem příjemný zbytek
večeŤa.
Jednríní ukončeno dne 24.05.201] v l8-07 hod_

Usnesení

č-ol/o2/13
Zo schvaluje program jednrání

ě.02/02/13
Zo bere na vědomí kontolu usnesenl:
Ná!Ťh na wřazenl z evidence usnesení :

Usnesení č'0l/04/l2 - 04/04/l2'' č;07l04/l2 - 08/04/12 z 12- 9.2012

Náwh na ponechiáni v evidenci usnesení :

Usnesení č. 5/2lllrí08 7. 5.2008 / pron.poz.-autoservis /
Usnesení č' 19/03/10 3.6'2010 / kontr.SDH ...../
Usnesení č.04/2N{/10 17.9.2010 lbezt pl.převod z Poz.fondrý
Usneseníč.l0/0l/11 7.3.2ol1 / věcttépÍed.právo-p'Volráb/
Usnesení č.l9104/1l 29.9.2oll /věcné před.pÍávo-poz.pod.lékámou_p.Volníb//
Usnesení č.29l04/ll 29.9.20l| / směnapozemků p.Xuaď
Usnesení č. l3l0l/l3 28.2.2013 /směna' pron. ...p.Klogner /

ě.03/02/1'3

zveřejněn na úřední desce dle $ 17 ztíkona ě' 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s ú<taji o plnění příjmů a výdajů za rok
2012' údají o hospodrářském výsledku hospodrířské čirrnosti za rok 2012 ve výši
10'958'179'48 Kč, sta!'u finančních aktiv, hospodaření příspěvkové oÍganizace a zprávě o
výsledku přezkownání hospodďení obce za rok 2012 a vyjadŤuje souhlas s celoročním
hospodďením a to bez Úhad.

č.04l02/13
Zo schvaluje zpráW o hospodaření příspěvkové oryanzace ZákJadni škola a mateřsld škola
Potučky, okres Karlovy Vary a roáoďo o rozděleni dosženého hospodářského výsledku ve
výši 16.671'23 Kě takto :

řIV z lrlavní činnosti ve výši 8.209,43 Kč převést do rezeťi'rrího fondu školy jako rczenu na
pokrytí mimorozpočtových nákladů roku 2013
HV z doplňkové čirmosti ve Úši 8.46l,80 Kč převést do rezervrrího fondu školy na pokÍ}'tí
nákladů činnosti v dalším období

ě.05l02l1'3
Zo schvaluje účetní áv&ku obce Potůěky zplacovanou k3l.12.2o12 n účetní období
od, Ol .Ol .2012 do 3l .12.2012.



č.06/02/13
Zo schvaluje snížení nájemného na ěervenec až prosinec zol3 o 60yo, a to nájeÍmíkům
prodejních sttínků v centrání tržnici. Nájemníkům pozemků, na li1erých jsou umístěny
prodejní strínky před centrání tžnicí o 50olo v období července ď prosince 20l3.
Toto snížení platí pouze za podmínek, že nájemné bude Ťádně ubrazeno v temínu stanoveném
obecním uřadem PotůělrT. V případě, že nájemné nebude řádně uhrazeno, bude účtoviáoo
v plné výši' tj . 1 00%.

č,. 07/o2l13
Zo schvaluje snížení nájemného p.vu Duy Hau na p.p.č. 368/2 na červenec až prosinec 2013
o 30%o.

Toto snížení platí pouze za podmínek, že nájemné bude řádně ubrazeno v termínu stanoveném
obecním fiadem Pofučky. v případě, že nájemné nebude řrídně uhnzeno, bude účtovríno
v plné \ryši, tj . l 00%.

č.o8/o2l13
Zo schvaluje snížení nájemného p.Le Tien za pÍonájem části p.p.č. 1410 na čeruenec až
prosinec 2013 o 307o.
Toto snížení platí pouze za podmínek' že nájemné bude řádně uhrazeno v teimínu stanov€ném
obecním úřadem Potučky. v případě' že nájemné nebude řádně uhrazeno, bude účtovráno
v plné Úši' tj.100%.

ě.o9/02/13
Zo schvaluje snížení nájemného fumě RUJANA s.I.o. v č'p'5 na červen až prcsinec 2013 o
1/3 tj' o částku l0.000'_Kč.
Toto snížení platí pouze zapodmirck že nátjemné bude řádně uhrazeno v termínu stanoveném
obecním uřadem Potůčky. v případě, Že újemné nebude řádně uhrazeno, bude účtoviíno
v plné Úši' tj.l00%.

č,.l0/02/13
Zo schvaluje ukončení smlouly o Ír,ájmu a smloulry o smlouvě budoucí kupní, uzavřené dae
ol.o4.2o|2 meziobcí Pofučky a Janem Mikulcem na pozemek p.č.l086/8 o r"ýměře l56lm2
v k.ú. Potůčky, dohodou a to ke dni 3l.05.2013.

č.ll/02/13
Zo schvaluje Praviďa pro prodej pozemků z majetku obce Potučky v nawŽeném zněni.
Praviďa budou nedílnou součástí tohoto ápisu.

č-l2/o2/13:.
Zo se usneslo' že schvaluje úpralu vstupného do spoltovního areálu Potůčky _krytého
bazénu pro děti do 15 let a to vydáním několikanásobné vsfupenky- pemamentky pro děti do
15 let s počtem vshrpů 15 za cenu 300,_Kč., d.rále schvaluje zvýhodněné vstupné pro rodiny
s dětrni za cenu- dva dospělíjedno dítě -l40,_Kč, azadruhé a každé další dítě + 2o,-Kč.

č.|3/02/13
Zo berc M vědomí podání Žádosti o poskytnutí příspěvku a jeho posky'tnutí ve výši
30'000.-Kč z rozpočfu KarlovaÍského kruje z prcgr.Úlu obnovy venkova na akci ,,Výměna
zeleněu7SaMS"_



Zapvíno <lne : 03.06.2013

4^/
Ilg. Daúd NIádler
ověřovatel ápisu
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Jarmila Fořtoví
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PRAVIDLA PRO PRODE.I POzE.]!/[t{V Z MAJETKU OBCE
POTUCKY

I.
Úvodní ustanoveni

1.1' Prodej pozemlú z majetku obce Potůčky se řídí zákonem č. 128/2oo0 sb'' o
obcich, v platném znění a těmito Pravidly.

1.2' PoveÍnkeÍl se pro účely uáváni těchto Pravidel rozumí lderákoliv parcela ze
všech pozemkoqých' popř. stavebních parcel nebo její části - podíl na paÍcele, které
jsou zapsány na listech vlastnictú pro obec Potůčky jaLo vlastníka'

1.3. Tato pravidla pro prodej pozemků se nevztahují na pÍodej pozernlni,
lacházejíóch se v 

"průmyslové 
zóně Evžell", kdy pÍavidla pro pÍodej těchto

pozemků jsou upravena praviďy samostatnýTni.

1.4. Prodej pozemlíl bude realizováqr v souladu se schváenou úzeÍnně plánovací
dokumentací obce PotůčkJr'

1.5. o prodeji pozemku Íozhoduje zastupitelstvo obce PotůčkJr.

poaaolliaao"u

2.1. zaďaÍel je po\tÁen podat žádost o koupi pozemku písemnou formou, a to ďe
vzoru žádosti, která tvoň přílohu č. 1 těchto Pravidel.

2.2' z^ďosI, pod'al'\á žadatelem, musí obsahovat:

popis pozemku' parcelní čislo, qFněru a kulturu pozemku, důvod koupě
pozemku (v pňpadě koupě pozemku pro výstavbu, musí žádost obsahovat
termin za}rájení qýstavby' v pňpadé, ž'e je žad,atel vlastÍríkem stavby na
pozeÍo7<r rovlrěž v žádosti tuto skutečnost uvede), v připadě' že je ž'adatďreÚa
nájemce pozeÍnku rovněž uvede tuto skutečnost, včetně uvedení doby, po
kterou nájemÍrí ýztah tÍvá, pokud má žaddtel zájeÍn pouze o koupi části
pozemku je povinen přiloát k žádosti ÍovněŽ zál3es části pozemku
v katastiální mapě.

2.3. Žádost se podává na podate1ně obecního úřadu v Potůčkách.

2.4. Žádost nebude předloŽena k projednání zastupitelstva obce, pokudje žadatel
dluŽníkem obce (v]dma bezdůvodného obohacení Žadatele), a nebo je v soudním
sporu s obcí (netýká se pňpadů mimosoudních \yrolŤtáŤrí), a to až ďo doby, kdy
žaďatel ptokáŽe opak Tato skutečnost bude žadateli písemně sdělena.



2.5. Má-lr zádost zásadní nedostatk5r lylučujicí její projednáni a žadatel nereaguje
na \rýz}Ii, o dop1nění žádosti, či nepňjímá korespondenci i2x v terminu po 15 dnech),je Žádost po druhem neúspešném dorucení vi zr'3, nebo korespondence \,yiazena atoto'se pokládá za odstoupení od žádosti' V odůvodněných pfipadech může b]ýt
zmeškání lhůty prominuto.

2'6. V žádosti se žadatel zaváže k út1radé nálrladů obce v souvislosti s přípravou
pÍodeje pozemku' např. zpracování geometrického plránu, znaleckého po3.,dku,přípravou a \,yhotovením smlour,y a da]Ších nákladů, a to i pro pňpad
neuskutečnění prodeie'

I.
Postup přl vyřizováúl žádostt

3..1.' ..Ž-ados! Žadatele o koupi pozemku bude zastupitelstvem obce posouzena
z hleďska územniho pllánování, zájmů obce, dostupnosti komunikaci a
inžen]íŤských sítí, vŠe s ohledem na možnost prodeje.

3'2. starosta obce rozhodne o tom, zda schvaluje zveřejnění záÍněnr prodeje
pozf11'ku či nikoliv. V pňpadě schválení zveřejněnl zéntěru, je zárrěr prodeje
zveřejněn. vr'věšení záměru prodeje je současně pot\'Ťzením o ro-zhodnuti starosty
obce o schváení zveřejnění ziálněru.

3.3. V případě, kdy stajosta obce neschválí zárněr zveřejnéní prodeje pozemku, je
o tomto pisemně informován žadatel do 30 dnů od Íozhodnuti starostý obce'

3.4. ' Žádost, _líerá nebyla statostou obce schváena ke zveřejnění záměru, se
pov azuJe zd ýljrnz,eÍLoll.

3.5. 
-Zérrn& ^rciejnění 

prodeje pozemku je Ý)rvěšen na úředŤrí desce obce po dobumin. 15 dnů, pokud starosta obce neřozhodne o delší lhůtě pro zveřejněni záméru.

3.6' Podmínky reďizace prodeje pozemků:

- jedná-li se o pozemek pod stavbou, můze jej koupit pouze majitel stavby naněm stojící nebo musí předloát notáislf, ovÉřen]ipís;mný sou'hlas vlastníka
slavby s prodejem jinému zájemci,

- v případě, že žaďatel rne záJern pouze o koupi části pozemku, je podmínkourealizace prodeje !'Jdádření stavebního úřadu ^k 
deleni 

'pozemtu 
ďegeometrického plánu. Pokud bude stanovisko stavebního úiadu k dělenipozemku zápomé' není možné prodej takovéto části pozemku uskutečnit,

- jedná-li se o pozeÍDek, kteÚ v^ýá Žadatel na zátladě nájemrli sIr ou!'y s obcí,mu:í mít žadatel takoYýto pozemek v n4]'mu miÍlmárne po dobu 10 let
nepřetÍátě a podmínls/ nájem11í smlouly plnit po celou dobuiádné a včas,

- úhÍada ÍráJ<ladů spojených s pfrpravou a whotovením smlouvy, popfipadě
geometrického plánu, zrralecké}ro posudku a dďšÍch nákladí *pó;..'ycrr
s prodejem pozemku Žadatelem.



rv,
stanove!í kupní cetly poze'nku

4'1' obec pň stanovení kupní ceny pozemku uplatňuje jednu z niže uvedených
vaaiant:

A. kupní cena stanovená zastupitelstvem obce, lderá činí:
1. pro pozemlqr slouácí k výstavbě rodinných domů, čí pro pozem\r, na

l<teých se nacháá rodinný dům 37,20 Kč za 1 m2
2' pro pozem\r ostat')i 75,- Kč za 1' Ín2.

B. kupní cena pozemku je stanovena alaleckým posudkem fako cena v lnístě a
čase ob\,yklá) soudního znalce uvedeného v seznarnu soudních znďců.

4'2. ýÝbét ze shora uvedené ýariaÍtty na ulčení kupní ceny je vždy volbou
zastupitelstva obce, niko1iv kupujícího.

4.3. zastupitelstvo obce při tvorbě ceny piihlédrre rol'něŽ ke skutečnosti, zda je
kupující dlouhodob;ý'rn platícím nájemcem předmětu prodeje a ďouhodobě o něj
řádrrě pečovď.

4.4. Kupní cena bude ubÍazena kupujícím jednorázově nejpozději do 30 dnů od
uzavření kupní smlou\,y, tj. od jejího podpisu vŠemi sÍr u\ryrími stranami, pokud
kupni smlouva nestaÍIoví jinak. Do doby' než kupující uhÍadí kupní cenu pozem}u,
nebude podán ná!'l'h na vklad vlastÍrického práva do katastťu nemovitosú'

4.5. Nad lárnec kupní ceny je kupující povinen uhradit společně s kupní cenou
částku odpoúdající dani z převodu nemovitostí a náklady spojené s převodem
vlastnichých práv (např' náišlady na znalechý posudek, geometrický pláLrr, odrrrěnu
adýokátovi za sepis a zpracoÝání smluv, sepis notďského zápisu apod.)

4.6. v případě' Že kupní cena či náldady dle čl. IV odst.4.4. těchto Pravidel
nebudou ve staÍtovené lhůtě ubrazfiy, pozbude smlouva platnosti č1 obci vznikne
právo od smlou\,'Jr odstoupit, a to ďe sÍ u\'ních podmínek'

v.
způsob pÍodeje

5.1. Před projednáváním zveřejnění záměru prodeje bude starroven způsob
pfodeje dle níŽe uvedených kategorii:

pťodoj - kupíí smlouvou:
- pozemlÝt zastavěné stavbou, k výstavbě gaÍáá, přístavby a ostatni
drobné stavby
- zahÍady, piedzahr^d7<', atozšiieni zázemí u stávajicích objektů,
- ostatní pozemkjr.

následrrý prodej - náJomní smlouva se sElouvou budouci Lupt!í:
- pozemlqr ke komerční qýstavbě větŠiho ťozsahu,
- pozemky pro podnikatelskou dnnost,
- k výstavbě roďinných domů či jiný větších staveb.



zvláštli pÍodej - nájeEEi sEloutra ae smlouvou budoucí kuplti:
- pozemky k výstavbě energetichých a technologických staveb,
- pozemky k výstavbě sítí technického vybavení a stavby související.

vI.
Postul' přt u'avíÍáni smluv

6.1. Na základě rozhodrrutí zastupitelstva obce o prodeji pozemku zajišfuje
pfipra\,u a sepis těchto sm]uv obec. Náklady na sepis s'r ouly jdou k tíži
kupujícího.

6.2. Pokud nebude kupní smlouva zavilěním Žadatele uzavřena v pfipadě prodeje
stavebního pozemku do 3 měsíců a v piípadě plodej ostatních pozemků do 2
měsíců od prokazate]ného doÍučení Yý'pisu z usneseni zastupitelstva alrrebo výzýy
k podpisu smlouvy, usnesení zastupitelstva obce o prodeji pozeÍýjl.v pozbýý^
platnosti; v odůvodněných případech můŽe tuto lhůtu prodlouát o 6 měsíců s{ýÍn
rozhodnutím starosta obce, pokud je a-lespoň dva týdny před uplynutím lhůty
podána žádost s uvedením důvodů proďouŽení lhůty.

vtr.
záwěÍeěrrá ustaÍovoltí

7' 1. Výjimky z těchto PÍavidel schvďuje zastupitelstvo obce.

7.2. Tato Praúďa byla schválena na zasedání zastupitelstva obce dne 24.o5.2o13
usnesením č. 11/o2/ 13.

7.3. Tato Praviďa nab]ývají účinnosti dnem schválení zastupitelstva obce, tj.
dnem 24.05.2013.


