
Záois a usnesení z 4. veřeiného iednání
Zastuoitelstva obce Potůěkv ze dne 12. 9.2012

Přílomni : J.FoŤtová'v.odra, s.Šípek, J.Putko, M.ŠÍpek, R.TýŤ
omluveni; Ing.D.Náďer, K.Štěrba
Neonrluveni; Mgr.L.Frančftová
Hosté : 19 občanů

Začátek jednání: 17.oo hod.

Veřejné jednání zo Pofučky zahájtla v |7.oo hod. staÍostka obce. Přivítala přítomné
občany a zastupitele. Konstatovala nadpoloviční většinu ělenů zasfupitelstva a sezrrámila je
s programem jednání.

Proqrlm i€dnání :

l) Schválení progamu jednránl
2) Kontrola usnesení
3) Rozpočtové zÍněny
4) Přidělení bylové je<lnotky v č.p.l03/7
5) Pronájem st.p.č. 228 vč€tně stavby
6) Vyjádření k přístavbě ě.p.l8l
7) Vyjádiení k průzkumnému riaemí-Písková skrála
8) Žádosti
9) Různé
l0) Diskuse
1l) závěÍ

1) schválení programu jednání :

Pro: 6 Proti; 0 Zdržel se: 0

NálTh na 4'racovatele ápisu : Šípek Miroslav

Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Náwh na ověřovatele ápisu : Týř René
Šípek Stanislav

Pro: 6 Proti: 0 ZÁtže1 se o



2) Kontrola usnesení :

Návrh na vřazení z evidence usnesení :

Usnesení č. 01/03/12 - 16103/12 z 2l.6.2012

Náwh na ponechiání v evidenci usnesení :

Usnesení č. 521lÚ08 7. 5.2008 / pron.poz.-autoservis /
Usnesení č. l9l03/10 3.6.2010 / kontLSDH ...../
Usnesení č. 04/2I\4,/10 |7.9.2010 I bezíp\'pÍevod z Poz.fondď
Usnesenl č.l0/0l/l l 7.3.20ll / věané před.právo-p.Volráb/
Usnesení č.l3/04/l l 29.9.20ll / sm]ouva s ČEZ Dishibuce/
Usnesení č.19l04l11 29. 9 '2011 l vě(Írc před.právo-poz.pod.1ékámou-p.Vo1ráb//
Usnesení č.29l04/l l 29. 9.2011 / srněna pozemků p.Xuaď
Usnesenlč.30/04/ll 29.9-201l / ptonájemě.p.42-p.Htty/

Náwh usnesení :
Zo beÍe na vědomí kontxolu usnesení

Pro: 6 Proti: 0 Z&žel se: 0

3) Zastupitelé obdrželi písemné podklady k posouzení rozpočtového opatření č. 3 dle
pŤeďoŽeného rozpisu :

- nalýšení příjmoÚch položek o l25.000,-Kč
- nayýšení Údajových položek o 20.000,-Kě
- rozdíl vevýši 105.000,- Kč převést do Íezerw /pol.8l]'s /

Nálr'h usnesení :

zo schvaluje provederrí rozpočtového opaťení č. 3 ďe předloženého položkového rozpisu.

Pro: 6 Proti: 0 Z&želse o

4) PŤidělení uvolněného b}'tu č.7 v panelovém domě č.p.l03 o velikosti 1+1. Ze seznamu
žadatelů byli vybrráni tito žadatelé:
Schlosserová Denisa, Bártlová Kamila

Nálrh usnesení :

Zo schvaluje pňdělení býové jednotky č.7 v č.p.1o3 o velikosti 1+l slečně Schlosserové
Denise.

Pro: 6 Proti: 0 ZÁÍžFl se o

5) Na úřední desce byl v souladu se zněnim $ 39 odst.l zá&ona č. 12812000 Sb., zveřejněn
ziíměr pronajmout stavební parcelu č.228 o výměŤe 124 m2 včetně stavby bez č.p. _ ganiŽe.
Zájem o pronájem projevil p. Marek Plachý pro rryužítí na skladovací prostory prousHádnění
zasněžovací techniky, rrnášečů ajiného materiáu SKI-Áreálu Potůčky.



Náwh usnesení:

Zo schvaluje prolájem st.p.č. 228 o výIftře l24 Íl2 yěďné stavby bez ě.p.-gatéže v k.Ít.
Potučky panu Malku Plachému pro využití na skladovací prostory / zasněžovací technika'
urr,išeče včetně bubínků, atd. / potřebné k provozu SKl-Árerálu Potučky. Doba Fonájmu na
dobu určitou do 3l.l.202'I' cena pronájmu 200,-Kčln2hok Pověřuje starostku podpisem
smlouvy o ájmu.

Pro: 6

6) Pan Marek Plachý žÁdá.o výáÁřenikpŤeďožené sfuďi pŤístavby a nástavby obslužného
objekfu č.p. l 8 l v sKI AREÁLU PofučL].. Zastupitelé by[ s 

'ředložnou 

studií sezrr"ímeni.

Náwh usnesení:

Zo schvaluje záměr pana Malka Plachého v Íozsahu sfupně přojektové dokumentace-studie,
\rypracované panem Svatoplúem Tesďem _ TEslNvEsT, otovice z 08/2012' kpřístavbě a
ruástavbě č.p.181 na st.p.č. 482, p.p.ě. 267ll a p'p.č.26713 v k.ú.Potůčky. Pověfuje starostku
podpisem dodatku č.1 ke ,,Smlouvě o níjmu nemovitosti.. ze dne 1. 2.2007.

Pro: 6

PŤoti: 0

Pmti: 0

Proti: 0

ZÁtžE|se|- o

zdlže|se| 0

Zdtže|sg. o

7) společnost GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o., Plzeň' žádá o vyjádření k nár,thu průzkumneho
území Potůčky-Písková skríla go vyhteóávání a pruzkum loáska ýtuadního nercstu, kterým
je živec a, greisenizovaná žula s lTsoh.Fn obsahem kovů Li nithíWÍ/, Rb /rubiďum/, Cs
/cesiuď' Uzemí je o velikosti cca 3,67km2 vpravo od silnice k rcstauÍaci ,, červená liška...

Ná!Ťh usnesení:

ZO neschvaluje stanovení průzkumného uzemí Potůčky-Písková skáa pro lybledávání a
průzkum výhra<lního nerostu živce a $eisenizované žuly s lysokým obsahem Low Li' Rb,
Cs.

Pro: 6

8) Žádost pana Martina zábrany o snížení nájemného za pronájem nebyto\.ých pÍostor
v č.p.59 o 

-50 -ol. 
v období listopad 2ol2 až bŤezeÍ 2ol3 z důvodu nemožnosti pracovat

Y zimním období _ stavební pÉce se v tomto oMobí utlunují.

Nálrh usnese!í :

zo schvaluj€ snížení nájemného v č.p.59 panu Martinu Zábranovi o 3oolo na období listopad a
posínec 20l2.
Snížení n"ijemného platí pouze za podmínlf, že nájemné bude Ťádně ubxazeno v temínu
určeném ve,'Smlouvě o nájmu neby'toťch prostoť,ze drc o1'.02.2012. V případě, že
nájemné nebude ř|ádně uhrazeno, bude účtováno v plné výši, tj. l00%.
Pro: 5 Proti: 0 ZdrŽel se: l Šípek S.



9) Informace:

l) Dne 3. 8.2012 bylo r,yhodnoceno v'ýběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
,,Potůčky- zateplení fasrády, wýměna střešní krpiny a další opravy na č.p.5l". Hodnotící
komise lybrala jako nejvýhodnější nabídku firmy ',Pnrrí krušnohorskí realitní kanceláŤ
s.r.o."' Kadaň' za celkovou cenu 1,343.018,70 Kč bez DPH tj. 1,53l.04l,40 Kč včetně DPH.
Nabídky byly hodnoceny bodovým systémem podle zadaných hodnotících kitéřií.

2) Drc 3.8.2012 bylo lyhodnoceno výběrové řízenÍ na veřejnou zakrázku malého rozsahu
,'Pofuěky_oprava opěmé zdi na p.p.č. 398 a 395ll9"' Hodnotící komíse rYbrala jako
nejÚhodnější nabídL:u Íirmy 'VIDEST s.r.o.", Kallovy vaťy, za celkovou nabídku
297 .966'03 Kě bezDPÉli35'l .559 

'24 
Kč včetně DPH.

Nabídky byly hodnoceny bodov'ým systémem podle zadaných hodnotících kitérií.

3) Dne l7. 8.20l2 bylo vyhodroceno poptávkové řízení na veřejnou zalqzku malého rozsahu
.,Potůčky _ oplava mosfu přes potok Čemá'. Hodnoící komise lybmla jako nejýho<lnější
nabídku fiÍmy ,,Pťvrrí krušnohorská leďitní kancelář s.r.o.", Kadaň, za celkovou nabídku
268.955'80 Kč bez DPH tj. 322.747,_Kě včetně DPH.
Nabídky byly hodnoceny na zíkladě nabídnuté ceny.

10) Diskuse:

p.Gewitscher Milan - dotaz na podmínky výběro\.ých řízeni. Jsou špatně stavěné pro místní
živnostníky. Nikdo nemá oblat 1 milion korun a pak se nemůže 

^ičastnit. 
PIoč má zadavatel

právo měnit podmínky Úběrového řfuení.
starostka obce pí.FoŤtová _ změny podmínek jsou podány písemně všem účastníkům
v průběhu ýběrového ffzení. výběrové řízení na opru'u mostu bylo zrušeno a nově bylo
lTpsáno poptávkové řízení aj€ho zaďání jsi dostal píseÍnně. Mohl jsi se zučastÍlit' podmínky
částečně byly zrníměny, obrat firmy by1 stanoven na půl milionu.
p.Gewitscher Milart- oprava opěmé zď u haly, byl změněn technický posfup.
starostka obce pí Foftová- změny byly provedeny v průběhu stavby po zjištění stalu.
pí.Fořtová Dagmal- proč uvádíte ceny zakázek ?
starostka obce pí.FoŤtová _ je to povinnost zadavatele.
pí.Brožová- proč opralujete dům č.p.51 a ne ,,Faru" č.p.59 v níž podnikáme . Nemiime v zímě
prohmuý chodnik a triíva neni posekaná
p.ondra V.- je prav<la , že se tam tráva nesekala tak často jako jinde v obci.
p'Sípek S.- pozemek pod chodníkem je soukřomý a s majitelem není řeč. Není ani vedenjako
chodník, je to problém od doby kdy se budovď a č.p.51 se dělá , plotože byl v horším stalu.
staŤostka obce pí.Fořtová -je to bytoť dům a bude se provádět zateplení domu, nová fasáda
a saecha. Co se ýká chodníku majitel pozemku pan xuan lThložuje obci s neoprárměnou
stavbou na cizím pozemku.
p'Foř J.- smlouva byla udělri,rra s p.Holým a p.Týřem. Pan Xuanjejen další vlastník.
p.Sípek S.- pokud koupil p.Xuan pozemty bez věcného břemeneje problém s tím nyní něco
dělat. Pan xuan má schvrílený projekt parkoviště od doprarní policie s nájezdem a vfiezdem
v kopcí naproti č.p.5 1 .

p.Fořt J.- zajeďte na stavební uřad v Pemillku , tam ty sÍ ouly co se týkají chodníL:u budou.



pí.Brožová - kde jste sehnali peníze na opraw č.p.5l když před rokem na č.p.59 nebyly.
p'ondra- z Íozpočfu obce. Další možností je odpÍodej domu č.p.59 lidem s předkupním
právem na určitá procenta. Je jich asi osm.
p.Gewitscher_ pokud by pumpa nedostala slelu byly by peníze.
p.Kvíčera _ i p' Rokusek říkal' že je to kajně podeďelé
p.Fořt_ necháváte devastovat majetek obce a nestanáte se o něj .

pí.Bložová _ stromy v obci jsou ve špatném stavu podél silnice.
starostka obce pí.Fořtová _ nechal se udělat průzkum a sfudie od dendroložlq a poďe jejího
stanoviska se sifuace bude řešit buď částečným kácením nebo prořezáním.
p.Fořt - p.Ptíloš s p.Pěkným, že nemají smlouvu na bufet a zastiívku
p.ondra _ ano, smlouva se hledala a žáclná nová pro p. Priloše a p.Pěkného / od doby co
koupili bufet od p.Rejfka l lj.od. 03ll995 nebyla vystavena. Nalezena byla ýr ouva
s p.Rejfl<em. J€d áme s p.Pěkným a p.Pálošem o yýši nájemného a o částďném doplacení
ceny nájemného.
p.Fořt - jestli tedy nedodželi smlouvu , tak by měli !Ťrítit objekt obci. Mají to u&žovat a
platit nájem.
p.ondra - vzbledem k tomu, že žádná smlouva není a nebyla vÁiÍena, musíme tento
problém řešit zpětně.
p.Juříček - co bude s vodou na mém pozenku? Mám lykopáao na hranici vašeho pozemku a
nemůžu pokÍačovat kvůli povolení.
p.on<lra - já je<lnal několiknát s tr.ým Fojektantem p Reichem. co se týká vody, ádal jsem tě
o písemné povolerú k pracím na tvém pozemku, ale neodpověděl jsi nrím. Bez soublasu
nemůžeme proviídět práce na cizím pozemku.
p.Juříček - měljsem i hrlatý mzítko k EojelÍu na sondy.
stamstka obce pí.Fořtová _ Vďe potl'rzení, že se nejďíve zďne s nájezdem u č.p.59 a pak se
někdy udělají sondy, zda nehÍozí nebezpečí poškození statiky domu nelze uznat. Nejdříve
sondy a na zIíkladě lyhodnocení lze pokačovat v PD. Dále jste neměl dořešené místo pro
ásobování a parkovriní, protože se stavba lestauÍace a obsluŽní zóÍ\y na rL€] nevešla. váš
projektant p. Reich na jedn íní na ob€cním úřadě byl iďonnován, že pan Plachý má
zpncovanou studii na rekonstrukci sousedícího domu ě.p.41 a přísfupové cesty je nutno řešit
v návaznosti na sebe. Není možné, aby Vám bylo plně lyhověno a jinému tím bylo zabřláněno
se do nemovitosti dostat, neboť vlastIí pouze pozemek pod domem bez přístupové cesty.váš
nrírh PD nic z toho neobsahoval.
p.Fořt _ řešíte vodovod ?
p.ondla - ano, řešíme společně s p.Kunzmanem. Problém byl s plovrákem, klapkou a
přítokoyým potnrbím do vodámy, kdy se ěíštěním a opravou ventilu na jírrr"íní zavzdušnilo
potrubí. Byli jsme měŤit i v noci pŤůtok vody. Dělali se odpočty na vodoměru přítoku vody do
vodojemu a odtoku do obce 2x po 24hodirÁch, nechali se udělat rozbory vody surové i
upralené. Teď zaěne dělat kompletní kontrolu po obci p. Krrnzman na všechny uzávěry a
následně se budou opravovat.



Usnesení:

ó,01l04ll2
Zo schválilo program jednání

č. 02104112 Zo berc rta vědomí kontrolu rrsnesení
Ná!Ťh na !"yřazeni z evidence usneseni :

Usnesení č. 01/03/12 - 16103/12 z 2l' 6.2012
Návrh na oonechání v evidenci usnesení :
Usnesení č. 5'2l1M/08 7. 5.2008 / pron.poz._autoservis /
Usnesení č. l9l03/10 3.6.2010 / konfu.SDH ...../
Usnesení č. 04/2lvíl10 17. 9.2010 l bezipl.p|evod zPoz.fondď
Usneseníč.l0/01/ll'1.3'20ll / věc!1é před.právo-p.Volráb/
Usnesení č.13/04/11 29.9.201l / smlouva s ČEz DistÍibuce/
Usnesení č.l9l04/l1 29.9.20lI lŘcné pÍed.pťávo-poz.pod.lékámou-p.volnib//
Usnesení č.29104/11 29.9.2011 / směnapozemků p.Xuaď
Usnesení č.30/04/l l 29. 9.201 1 / pronájem č.p.42-p'Hltyl

č.n3l04l12
Zo schvaluje povedení lozpočtového opaaení č. 3 ďe předloženého položkového rozpisu.

č.04l04l12
Zo schvaluje ptidělení bytové je<lnotky č.7 v č.p.103 o velikosti l+1 slečně Schlosserové
Denise.

č.0sl04l12
zo schvaluje pronájem st.p.č. 228 o výměÍe l24 m2 včetně stavby bez č.p.-garráže vk.ú.
Potůčky panu Marku Plachému pro rryržití na skladovací pTostory / zasněžovací technika,
unášeče včetně bubínld, atd. / potřebné k provozu SKI-Areálu Potůčky" Doba pronájmu rra
dobu určitou do 3|, |.2027 ' cena proniájmu 200'-Kč/tt2/tok- PověŤuje starostku podpisem
smlouvy o nájmu.

ě.06I04112
Zo schvďuje záměr pana Marka Plachého v rozsahu sfupně projektové dokumentace-studie'
v}pracované panem svatoplukem Tesďem _ TEsINvEsT, otoice z 08D072, k přístavE a
nástavbě č.p.l81 na st.p.č. 482, p.p.ě. 261/l a p.p.č,.267l3 v k.ú.Pofučky. Pověřuj; ýarostku
podpisem dodatku č.1 ke ,'Smlouvě o nájmu nemovitosti., ze dne 1. 2.2oo7.

ě.07l04l|2
Zo neschvaluje stanovení Eůzkumného uzemí Pofuěky-Písková skála pro lyhledávIíní a
průzkum ýhradního nelosfu Živce a greisenizované Žuly s rysokým obsahem kovů Li, Rb,
Cs-

š'08l04/12
zo schvaluje snížení nájemného v č.p.59 panu Martinu Zábranovi o 30% na období listopad a
prosinec 20 I 2.
Snížení nájemného platí porze za podmínky, Že níjemné bude řádrrě uhrazeno v termínu
Wčeném ve,,Smlouvě o níjmu nebýo\.ých prostoť'ze dne 0l 'o2,2o12. V případě, že
nájemné nebude řádně uhmzeno, bude účtoýíno v plné qýši, tj. 1oo%.



Veřejné jednánÍ bylo ukonč€rto v 18'30hod. a staÍostka popřála pfftomlrým hez|ý zbytek
večem.

z.apsáno dlle 20.09.zol2

ft(
René Týř

ověřovatel z.ípisu

Y*-'--:-s
Jannila Fořtová

starcstb

.':.'..=zé-'

Vlastimil Ondra
místostllosta

stanisld0 Šípek

7


