
Záois z 4. veřejného jedniírrí a usnesení'
Zastupitelstva obce Potůčkv ze dne 2l.l l.2013

Přilomni : J'F_ořtová. v'ondra. S.šípek. J.Putko. Ing'D.Nádler. R.TýŤ
omluveni: K.stěrba" M.sipek
Neomluveni: Mgr.L.Frančíková

Hoste:ccallobčanů

Začátek jednání : l7.oo hod..

veřejné jedrr,íní Zo Potůčky zahájila v 17.oo hod. starostka obce. Přivítala pŤítomné
občany a zastupitele' Konstatovala nadpoloviční většinu členů zastupiŮelstva a sezrrámila je
s programem jedruíní.

Program iednání:

1) Schválení programu jedrr.{ní
2) KontÍola usnesení
3) Rozpočtové zrrěny
4) Náwh lozpočtového provizoria pro rok 20l4
5) Náwh na úpravu nájemného Centrání hala
6) Návrh na úpralu níjemného _ p.Vu Duy Hau
7) Návrh na úpravu nájemného _ p.Le Tien
8) Návrh na úpra!'u nájemného _ RUJANA s.I.o.
9) Roáodnutí o likvídaci nalezené věci, k níž obec nabyla vlastnicM

l0) Schvrílení darovací smlouvy_obec Křešice
ll) Dotace obce-2013-vodné a stočné
12) Dotace obce_20l3-odpadové nádoby
13) záměr v"ýstavby na p.p.č,.362/3, st.p.é.285' č.p.25 v k.ú.Potučky
l4) Záměr ýstavby na st.p.č. 200/4. p.p.č. 339/4 v k.ú'Potůčky
15) Žádosti
16) Různé
17) Diskuse
18) Závěr

l) Schváení programu jednání:

Pro: 6 Proti: 0 Z'držnlse:. 0

Náwh na zplacovatele zápisu : Šípek stanislav

Pro: 6 Proti: 0 Zdrž.el se o

NálŤh na ověřovatele ápisu : Putko Jozef
Tl René

Pro: 6 Proti: 0 zdÍžel s9| 0



2) Kontrola usnesení :

Návrh na vťazení z evidence usnesení :
Usnesení č.0l/03/l3 - 12103/l3
Usnesení č.l0/01/l l - 7.3.2011 / věcné před.právo-p.volláb /
Usnesení č.19/04/1l - 29.9.20Íl / věcné př€d.právo-poz.pod'1ékrámou-p'Volráb /
Usneseni č.04/2N4ll0 -1'].9.20|0 / bezúpl.převod z Poz.fondu /

Návrh na ponec}uíní v evidenci usneseni :

Usnesení č. 5/2/l Iú08 7.5.2008 / pron.poz.-autoservis /
Usnesení č. 19/03/10 3.6.2010 / kontr.sDH ...''l
Usnesení č.29/04/ll 29. 9.201 l / směna pozemků p.Xuan /
Usnesení č. 13/0l/l3 28.2.2013 / směna' pron. '... p.Klognel /

Nálr.h usnesení :

Zo bere na vědomí konholu usnesení.

Pro: 6 Proti: 0

Náwh usnesení:
Zo schvaluje lozpočtová opaaení č.10/2013'
v hospodraské činnosti vjednotlivém členění dle
bude přílohou tohoto zápisu.

Proti:0

Zdržel se: 0

l2D0l3, l4D0l3' l5l2013 a opatření
předloŽeného poloŽkového rozpisu. které

Zdrželse: 0

3) Zastupitelé obdrželi písemné podklady k posouzení lozpočtoťch opatŤení č.1o, 12, 14,
l5l20l3 a náwhtozpočtového opatření v hospodářské činnosti.

Zo zplnomocňuje staTostku obce k provedení změn Íozpočtu v měsíci listopadu a prosinci
2013 stím, že na nejbližším zxedáni ZO bude toto rozpoětové opatňení přďloženo
k proje<lnríní.

Pro: 6

4) Návrh rozpočtového provizoria pro rok 2014

Nálrh usnesení :
Zo schvaluje v souladu s $l3 zrikona č. 250/2000 Sb.' o rozpočtov.ých přavidlech uzernních
Ťozpočlů, v platném znění' pravidla lozpočtového provizoria potřebná t zajištění plynulosti
hospodaření obce v nrisledujícím zrrění :

- rozpoětové hospodďení obce se v období od 1' l.2014 do schviílení lozpočfu obce plo
rck 2014 bude řídit rozpočtem schvríleným pro rok 2013

- ,.ýjiml-_u z v'ýše uvedeného pavidla mohou tvořít pouze ýdaje spojené s řešenim
kizoÚch situací ( havláríe' nutné opravy )_ v rrím9i zajištění chodu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Potučky bude příspěvkové
organizaci v období rozpoětového provizoda lyplrícena záoha na pokr1tí nutných
provozních výdajů ve výši 140.000,-Kč/měsíc

- v rrimci zajištění chodu JPo2 bude SDH Potůčky vnlácena záloha na pokr'{í nutných
provozních qýdajů ve ýýši 30'000,-Kč_ investíční ýda1e rcLze v období lozpočtového provizoria ěerpat, vyjma plnění
smlur'rrích závazků uzavřených do 3l .12.2013



Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového prcvizoria se s!ávají příjmy a
výdaji rozpočtu po jeho schválení.

Zdtželse:. 0

5) Náuh nájemníků prodejních stár <ů v centiální hale a před centriílní halou o snížení
nájemného o 70oÁ na leden až duben 2014 a 600% na květen až prosinec 2014 z důvodu mďé
popLívky a nízkých příjmů.

Náwh usnesení:
Zo schvaluje snížení nájemného na leden aŽ březen 2014 o '10 !o, a to nájemníkům
prodejních strínků v centrální tržnici a nájeÍmíkům pozemků, rra kteých jsou umístěny
prodejní stán$ před centrální tržnicí.
Toto snížení platí pouze za podmínek' ž€ nájemné bude řrídně úrazeno v temínu stanoveném
obecním riřadem Pofučky. V případě, že nájemné nebude řádně uhÍazeno, bude účtováno
v plné ýši' tj.100%.

Pro: 6 Proti: 0

Pro: 6

Pro: 6 Proti: 0

Proti: 0 Zdrže|se: 0

ó) Náwh p.Vu Duy Hau o snížení níjeÚného ltr'p.p-č.368/2 o 507o na leden až červen
2014 z důvodu malé popíávky, nízké návštěvnosti, slabé kupní síly a strále wající
ekonomické krize.

Ná!1.h usnesení:
Zo schvaluje snížení nájemného p.vu Duy Hau na p,p.č. 36812 na leden až březen 2014
o 50o/o.

Toto snížení platí pouze za podmínek, že n"íjemné bude řádně uhrazeno v termínu stanoveném
obecním úřadem Potučky. V pŤípadě, že nájemné nebude řádně uhmzeno, bude účtováno
v plné \.ýši' tj'100%.

Zdtželse: o

7) Náwh p. Le Tien o snížení nájemného na části p.p'ě. l4l0 na č{ástku 25.o00,-Kč na celý
rck 2014 z důvodu nízké nrávštěr'rrosti, slabé kupní síly a stile trvající špatné ekonomické
loize. Jako další důvod uváď pÍo posouzení k roáodautí Zo' že jako jeden z mríla má
smlouvu s inÍlační doložkou a vzhledem k tomq že inflace napi. jen zaťok2012,:e\ž se také
promítla do Yýpočtu zrlýšeného nájemného za rok 2o73 by|a 3,3yo. Původní nájemné se
zýýšilo na částku 55.453,_Kě tj. nrírust o cca 66.000,-Kč za rok.

Pan Indislav Volráb uveď, že má také ve smlouvě iníační doloŽku.
starostka Jarmila Fořtová uvedla' že pan volráb platí n íjemné 200,-Kč za Ín2 Íočně, zalímco
pan Tien platí za pronajaý pozem€k cca 55 000'-Kě měsíčně.

Náwh rrsnesení:
Zo schvaluje snížení nájemného p.Le Tien na částí p.p.č.l4lo na leden až Úezelt 2014 ra
25'000'-Kč.



Toto snížení platí pouze za podmínek, že nájenuré bude řádně uhrazeno v temínu stanoveném
obecním úřadem Potůčky. V případě, žs nájemlé nebude řádně ubrazeno, bude účtoviíno
v plné \']íši' tj.l00%.

Proti: 0 Zdržel se:. o

8) Návrh Íirmy RUJANA s.r.o. o snížení níjemného za pronájem prostol v č.p'5 o l/3 tj. o
10.000,-Kč na leden až ěerven 2014 z důvodu nízké návštěvnosti a stiále se snižujících tržeb.

NáÝrh usnesení:
Zo schvaluje snížení nájenmého lrmě RUJÁNA s.r'o. v č.p.5 na leden až březen 2014 o l/3
tj. o ěástku l0.000,_Kč.
Toto snížení platí porrze za podmínek, že nájemné bude Ťrádně uirazeno v teimíĎu stanoveném
obecním uřadem Potůčky. V případě, b n^jeýn\é nebude řádně ufuazeno' bude účtoviíno
v plné výši' tj.l00%.

Pro: 6

Pro: 6

Pro: 6

9) Dne21.].2ol3byl obci předán spisový materiál k nálezu bílé krystalické látky, s tím, že
se Policii Ceské republi\ nepodařilo zjistit majitele nalezené věci. Dnem 2l. 9.2013 pŤipaďa
věc do vlaýnictví obce.

Nálr'h usneseni:
Zo rozhoďo o provedení likvidace nalezené věci krystalické lárky v igelitovém pytlíku,
nalezené stÍááikem obecní policie Potučky dne 05.06.2012 na území obce, uložené
v režimovém skladu u Policie Čn' xrajste ředitelsM policie Kallovarského kaje
v Karloých Varech a evidované Policií ČR, Krajské řeďtelství policie Karlovarského kaje,
obvodní oddělení Pemink pod čj. KRPK-54953/PŘ-2o].2'lgo3l9 _ o níž se její vlastnft
nepřihlásil v zrákonem stanovené lhůtě a'obec se v souladu se zákonem stalajejím vlastníkem.
Likvidace věci bude provedena Policií ČR, Knjské ředitelství policie Karlovarského kaje' a
to vzhledem k ziíkonem stanoven:fon podmínkiím pro zachízení s věcí, skladovrání a zrričení.

Proti: 0

Proti: 0

ZdržeIse: 0

Zdtželsei o

Paní Monika Gewitscherová _jednalo se o drogu, nebo sťrl?
Místostarosta v.ondra_ jednalo se o drogu.

10) Na zIíkladě mimořádné situace - áplavy v červnu 2013 se obec Potičky roáoďa
věnovat !ýěžek z prodaných vstuPenek na kultumí akce ''PoT-RoCK IV.. a ,,Counlry večer,,
ve výši 30.200,-Kč a aárcveň futo Óistku nav,.ýšit z rozpočtu obce do celkové sumy 100.000,-
Kč. Pomoc je směřoviina do obce Klešíce, ok.Litoměřice na opra\,'rr popř. vybavení ZŠ a
MS.

Starostka Jarmila Fořtová k tomuto bodu uveďa, že bylo osloveno více obcí, kdy většina
finanční daÍ odmítla s odůvodněním, aby byl poslq,tnut potŤebnějším obcím.



Návrh usnesení:
Zo schvaluje poskytrrutí finančního
popř. vybavení ZŠ a MŠ na čislo
podpisem darovací smlouvy.

daru l00.000,-Kč obci KřeŠice' Ič:00263851, k opravě
povodňového účtu 3100277/0100. Pověřuje starostku

Zdtžrl se:. o

11) Pro vyíčtovrání vodného a stočného za rok 2013 je nuhré upřesnit podmínky pro
stanovení příjemců připadné dotace, neboť smlouva je sepisoviina s majiteli nemovitosti.
Ná!Ťh na slelu (dotaci) byl podIín ve výši 50%.

Nálr'h usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje posk}tnutí dotace ve v,.ýši 50% pro vÉčtování vodného a
stočného pro vlastníky objektů k byďení na území obce Potůčky (dále jen ,,dotčené
nemovitosti"), trvale užívaných k bydlení, jsou-li splněny současně i nIísledující podmínky:

a) vlashíkem ,,dotčené nemovitosti" je &zická osoba
b) ,'dotčená nemovitost" je užívána vlastníkem ,'dotčené nemovitosti" k trvalému bydlení
c) ,'dotčená nemovitosť'neni prorrajímrána třetí osobě a neslouŽí, a to ani z části,

podnilání
d) vlashík ,,dotčené nemovitosti" má s dodavatelem služby (vodné a stočné) uzavřenou

smlouvu o dodávce této služby a plní své závazky z tďo sÍúou!ry.

Trvalým bydlením se pro účely poskyovriní tďo dotace povaŽuje bydlení vobci
Potučky mininálně po dobu 300 dní v kalend|ířním roce.

Na žádost obce Potučkyje žadatel o dotaci či její příjemce povinen doloát obci čestné
prohlášení o splnění podmínek pro poskrnutí dotace pro v}'tiětování vodného a stočného.
v případě' že toto pol ášení n€bude žadatelem o dotaci či jejím příjemcem obci doloženo,
není tako\.-ýto žadatel oprátŤěn dotaci čerpat a dotace mu nebude obcí poskýnuta.

v případě existence vlastnictví více objektů k bydlení na území obce Potůčky k témuž
vlastníkovi se dotace vztahuje pouze na jeden jeho objekt k bydlení, kte{ý tento vlastník
fakticky užívá k trvalému bydlení.

Jeli vlastnikem objektů k bydlení obec Pofuěky či státní podník, dotace náleží
nájemcí objekh.r bydlení či jeho části' užívá-li tento předmět nájmu pouze k trvalému bydlení
a má_li s dodavatelem služby uzavřenou smloult o dodávce těchto služeb.

Pro: 6 Proti: 0 ZdňeI se:. 0

Proti: 0

12) Pro qličtovríní odpadových nádob za rok 2013 je při možnosti dotace obce nutné
odsouhlasit její \.ýši.cena bez dotací činí 60,- Kč za l ks odpadové nridoby. Návrh na slevu
byl poďín ve \rýši 50%.

Návrh usnesení:
zasfupitelstvo obce schvaluje poskynutí dotace ve výši 50% pro vyičtovriní odpadových
nridob za rok 2013, nachrízejíbích se v obci Potůěky, jsouJi splněny současně následující
podmínky:



a) původcem odpadu je ryzická osoba trvale bydlící v objektech k bydlení (odinné
domy, bÍové domy, bytové jednotky), nacházejících se na území obce Pofučky

b) původce odpadu má uza!Ťenou smlouvu o zajištění svozu odpadu s obcí Potůěky a
pW sýé záyazky zlao smlouvy.

Trvalým bydlením se pro účely posk1tování této dotace považuje bydlení v obci
Potůčky minimálně po dobu 300 dní v kalend|áÍ)im loce.

Na žádost obce Pofučkyje žadatel o dotaci či její příjemce povinen doložit obci čestné
piohlášení o splnění podmínek pro posk}tnutí dotace pro vÉčtoqiní odpadových nádob.
v případě, že toto prohlášení nebude žadatelem o dotaci či jejím příjemcem obci doloženo,
není takov]iÍo žadatel oprá!.něn dotaci čerpat a dotace mu nebud€ obcí poskytnuta.

PoslqÍoviání dotace se neváahuje na:
A. původce odpadu' podníkající v rodinných domech čí vjiných objektech k bydlení,

případně, kteň objekty k bydlení pronajímají
B. původce odpadu, kteříjsou pníWickými osobaÍni či podnikateli
C. původce odpadu, vlastnící na území obce Potůčky rekeační objekty.

Pro: 6 Proti: 0

13) ran tran Thai Dung, Karlovy vaÍy, jako majitel st.p.č' 285, budoly č.p'25 a p.p.č.
362/3 žáLdá o stanovisko k záměru výstavby: l-pŤístavby k objelitu č.p.25,2_nové stavby
obchodu' 3-dopťa\'ního zízemí víceúčelového objektu č.p.25 a obchodu. Jedná se o prodejný
smíšeného zboží. zasfupitelům byla předložena původní zpráva k projektové dokumentaci
včetně koolďnačních a architektonicko-stavebních řešení zpracovaných projektantem Jiřím
Láškem. Dopravní řešení zpracoval Ing.MaÍin Kohout.
Projektanty byla provedena úprava projektové dokumentace vzhledem k ochÍannému pásmu
inžen:foských sítí v majetku obce.

Náwh usneseni:
Zo schvaluje zárněr výstavby souboŤu staveb: 0l_ přístavba domu č.p.25, 02- nová stavba
obchodu dle projektové dokumentace lmracováné Jiřím Láškem pod č.zakázky l3-LR/ol.
o3_dopravní zIízemí víceúčelového objekfu č.p.25 qpracovaného Ing.Martinem Kohoutem
pod č. 1303034c. výstavba bude prováděna na st.p.č. 285, p.p'č,. 162/3' č.p.25 žadárle
p. Tran Thai Dung.

Místostaxosta v. ondra před lrlasovríním uvedl, že se jedná o stavbu, která sv'.fon lzl edem
rtezapadá mezi slávajíci z^taýbý z 20 let' která se v lokalitě nachází. Nová stavba dle jeho
názoru není nic pěkného . oh1edně služeb v objektu uvedl' že lze předpokládat, že v objiktu
bude nabízeno opět zboži z Asie, které je na každém rohu a iuaiz provozovna nebude
ádným pŤínosem pro občany. obec nemá v současné době možnost jak vzlLled staveb
regulovat. Přesto bude l asovat proti.

Z'drželse 0

Prcti: I Ondra V. Zdržel se: 1 Týř R.

14) Pan Jaromír Juříček, Potůčky, požrídal o posouzení ziměru Ústavby objekfu v němž by
byla půjčor,'rra horských kol a plovozovna rychlého občerstvení. Stavba na st.p.č.200/4 á
p.p'č.339l4.



Nálrh usnesení:
Zo schvaluje záměI Úslavby objektu
lypracování projektové dokumentace
k odsoúlasení.

půjčovny horských kol a rychlého občentvení. Po
pro stavební povolení stav€bník tuto předloží

Různé:

15/1) Místostarosta seznámil přítomné s náwhem na \,yhl|íšení !"ýběrového řízení na nákup
malého nrákladního voziďa' které by mělo nďÚaďt již dosluhující voáďo Magma Alfine iok
výroby 1998. Vozidlo je ve špatném technickém staw a již přestává sloužit. Dále nadstají
náklady na odstraňování nnožících se ávad tohoto vozidla a voáďoje nespoleblivé. Již při
sestavoviíní rozpočtu na rok 2013 bylo zasfupiteli rozhodnuto o tom' že by mělo bý
v1tipovráno vhodné vozidlo.
ZÍÍ|ožnosti' kteÉ nabíá tÍh s těmito voziďy znínil voziďa firem Multicar, Bonneti Ausa,
Bokimobil, Aebi, kdy technické rozdíly zríkladních parametrů u vozidel uvedených znaěek
ve lýbavě , výkonu motorujsou minimální atd. ceny samostalných voádel bez příslušenství
se pohybují okolo l500000'-Kč Nové vozidlo by mělo bý lybaveno niístavbou
jednohrákového nosiěe kontejneru' kteni se jeví jako univerzrílnější opoti slívající sklápěčce a
voziďo by mělo b}1 vybaveno pohonem kol 4x4. Vozidlo bude sloužit ke každoderurímu
svozu odpadků, posekané trávy a mělo by bý schopno i tecb|icky zajistit svoz popelnic od
rodinných domků, případně bmulí sněhu.

Náwh usnesení:
Zo schvaluje záměr nrikupu malého nríkladního vozidla a .vTpsání veřejné zakázky v režinl
zj ednodušeného poďimitÍtího řízení.

Proti: 0

Proti: 0

Proti: 0

Zdtželse: o

Zdtželse o

Zdržs|se:- 0

15/2) Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kaje, p.o. usiluje o získíní dotace na
projekt,, Rozvoj dopravní infrastrrrkhrry silnic II. a III. třídy v Karlovafikém kaji _ III.
etapď' 

-z 
Regionálního operačnÍro programu Severoápad. součástí dokumentace je

partnerská smlouva s obcí najejíÍÍ!ž katastrálním území se stavba realizuje.

Nál'rh usnesení:
Zo bere na vědomí uzavření partIe$ké smlouly v rrímci přípravy a realizace slayby ,,Iv22l
Modemizace silnice-prutah Potůčlcy" s nositelem projektu : Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje, p.o., Sokolov' IČ:70947023.

Diskuse

Paní Maríe Brožová uvedla, že majitel pozemku za budovou býalého oddělení pobraniční
policie si zde ďídil načemo palkoviště a b ez povolení qkáael vnostlé stlomy.
Místostarcsta v.ondra k témafu uvedl, že pozemky jsou v souklomém vlastnictví stávajícího
majitele budoÝy č.p.25 ' obec Pofučky o pozemky usilovalajiž od 90 let, kdy byly v majetku



Ministerstva \,!itra_ Přes opakované ádosti a dvě osobní návštěvy paní stalostky na odboru
majetku Mv v PEze, Ministerstvo vnitřa ČR převedlo pozeÍky be4'latně na sLátní podnik
Povodí ohře, kterc je následně odprodalo současnému majiteli občanu vietnamu. Povodí
obie dokonce plránovalo odprodej pozemků v rozsahu až ke státní hranici, kdy v těchto
místech je v platném územním plIínu i rLadríle obchvatová komunikace' obec do tohoto
záměru prodeje vstoupila a vywolalajednríní ojeho zastavení. Pozemky pod komtrnikací byly
z plrínovaného prodeje současnému majiteli lyjmuty. ohledně pokácených stromů byla
záležitost pře&ína na odbor životního prosťedí do oshova, kde byla za nepovolené pokácení
uděl€na pokuta. Na část stromů lyďáno povolení bylo. ohledně provozoviiní parkoviště
uvedl, že jen obec Potučky má řádně zkolaudoviíno a povoleno pŤovozoviiní parkoviště.
Nepovolené rryuŽívríní pozemků na parkovrání vozidel řešil v minulosti stavební ďad
v Peminku, který věc ďe věcné příslušnosti postoupil na stavební úřad do ostrova.
Paní Monika Gewitscherová uvedla, že jí odstavná plocha u č.p.25 lyhovuje, že zde alespoň
mohou pařkovat ziíkazrríci okolrrich provozoven.
Pan Daúd Mikula- vznesl dotaz na neplatné převody pozeÍntů. v jaké je to fízi.
Místostarcsta v.ondra V uvedené záleátosti byla pověřena zasfupitelstvem dalŠím
posfupem prá\Ťrička obce. Dle dostupných informací byly obesllíni majitelé pozemků
výzvou k doložení podkladů o oprá\,!ěnosti k převodu pozemt<u do jejich vlastnicfuí. výzva
byla zaslána majitelům pozemků v centriální čáýi obce, kde u provedených odprodejů bylo
nalezeno nejvíce pochybení tj. prodej byl proveden bez odsoúlasení zasfupitelstva, nebo kdy
pozemky měly bý dle zápisů z jednání zasfupitelstva pronajaty. Jdeo pozemky, kde při
jejich převodu z majetku obce bylo nalezeno nejvíce pochybení.
Pan David. Mikula- lfiádřil ná''o4 že by měly být řešeny všechny neplatrré převody bez
rozdílu, včetně odprodeje dŤeváků, že jde o nedovolené obohacovIání stávajících majitelů a
obec by to měla řešitjako idný správce majetku dle $ 38 zrik.o obcích.
Místostalosta v.on&a - k tomuto odpověděl, že zastupitelstvo schválilo na srpnovém jednríní
pravidla pro Ťešení těchto neplatných převodů. ohledně převodu pozemku do majetku pana
Mikuly uvedl, že tento byl z majetku obce převeden najeho rodiče. o ziměru provést pŤevod
pozemku rra manžele Mikuloly nebyl v zápisech zje&xiní zasfupitelstva dolrledrín ždný
nií2nak, že toto zastupitelstvo odsoulůasilo. V kupní smlouvě není žádnrí doloŽka o tom' že
prcdej byl řádně zastupitelstvem pojednán a záměI Fod€je zveřejněn na úřední desce.
Pan David Mikula uvedl, že mu jeho matka sdělila, že se v uvedeném obdobibyla pÍúit a žÉ
záměr odprodeje byl na riŤední desce zveřejněn. Následně mělo k\,úli tomu bÍ v obci zf,e, že
se prodávají pozemky pažáInirrr.
Pan LadislavVolráb- panu ondrovi byl také odprodrín pozemek
Místostarosta v.ondra _ pozemek, na kteém jsem postavil roďrrný dům mi byl na základě
schvtílené žrídosti nejďíve pronajat a &ísledně byla uzavřena niíjemní smlouva. Tuto žrídost
projednalo zastupitelstvo obce a saÍnotný odprodej pozemku byl projednán na veřejném
jednání zastupitelstva obce, což je uvedeno i v zápise z tohoto jednání což je možné
samozřejmě doložit' Hovoří se zde o tom' že zastupitelsfuo odsoublasilo odprodej pozemku
ve \"ýjimečném případě před kolaudací stavby. V souladu se schviílenými pravid1y řešení
neplatných převodů jsem poádal o řešení obecní uřad. Na lozdíl od některých, kterým
byly pozemky odplod]íny za účelem v,ýstavby rodinného domu a to aniž by kopli do země.
Například byl odprodiín pozemek paní Dagmar Kvíčerové' nebo její sestře Marcele
Kvíčerové. Tato pozemek převeďa do majetku Dagmary Kvíčerové aniž by něco postavila
což byla jasná spekulace.
Pani Dagrnar Fořtová- nebylo to Fotiziikonné.
Místostalosta v.ondla poukázal na to, že jemu a občanům kupující například ďevríky byl
pozemek odprodán za stejnou cenu jako lukratilní pozemky v centru obce, kde z nich noví
maj i telé niisledně vybírali stotisícové nájmy.
Pan Ladislav Volráb. Byl vrám odprodrín í pozemek' kde stojí zrrrr_zlinríma'



Místostarosta v.ondřa_ To je pravda' ale jeho odprodej byl mimo jiné také projednrín a
odsoúlasen ná veřejném jedníní zastupitelstva což je uvedeno v ápisu a lze toto doložit'
Vznikla provozovna, která doplnila služby v obci. Nekonkurovala obecním aktivitárn. Co
měla obec z prodeje pozemku na lukatiúÍm místě vedle centnílní haly a to za směšnou
cenu, kter'ý byl odprodrín Vrám pane Vollábe? V zápise je jen zmínka o schválení Vašeho
záměru ťstavby obchodního domu typu Albelt vedle kostela.
Paní'Dagmal Fořtová- pozemky se prodávaly za cenu danou ziíkonem.
Místostarosta v.ondn poukázal na to, Že v uvedeném období zakoupila obec 3om2 za cenu
l50 000'_Kč od SPT Telecom. Jedrralo se o pozemek v blízkosti státni hranice. Cena 5000'-
Kč za ta byh tržnl cena skutečně vladřující hodnotu pozeÍnků v c€ntu obce, kteřé se
prodávaly z majetku obce za směšných 3'1,20 Ké, CeťB 37 

'20 
byla cena ýyhláškov4 cena

tržÍ byla podstatně jiná.
Josef FoŤt k tomuto uvedl, že pozemek od sPT Telecom chtěl zakoupit občan vietnanu Le
Tien Quyet. Byl jako starosta osobně v P|zni, kde byla kupní smlouva uzavřena na uvedenou
črístku s obcí . Tuto zaplatil ovšem občan vietnarnu a pozemek mu byl dríle pÍonajímán
z čehož měla obec nemalé příjmy.
Místostarosta v.ondÍa k věci uvedl, že by zřejmě také hlasoval pro zakoupení pozemku, kdy
smyslem uvedení piikladu tohoto zakoupení nebylo zakoupení kitizovat, ale poukiízat na
skutečnou hodnofu pozemku v lokalitě obchodního centřa obce ' pozerrůů L1eré byly
z majetku obce odprodávriny za vylrláškovou cenu 37,20Kč, nebo pronajímány za 1,-Kč m2
a rok.
Pan David Mikula uveď, že taková cena 5000,-Kč za m2 nebyla ani v centru Prahy.
Pan Mikula vznesl dotaz, kde jsou k núlédnulí zápisy zjednání zastupitelstva a zda může
požádat o áotovení jejich kopie.
Místostarosta v.ondÉ - ápisy jsou k nahlédnutí na obecním uřadu a kopie není problém
posk)'11rout.

Pan Josef FoŤt- uvedl obledně pronájmu pozemků pod hrfet€m s autobusovou zastávkou za
cenu 40,-Kč ločně, že nájemné bylo nízké z důvodu' že obec pofiebovala peníze na stavbu
infiastruktury. Investoř postavil pro obec autobusovou zastívku o kterou se nemusela obec
starat' Investor pan Rejfek měl doeru' ktení byla zóvisló no &ogóch.
Zastupitel David Nádler_ Prodeje a pronájmy pozemků za takto nízkou cenu na lukntivních
místech obce byly každopádně podeďelé, ví to všichni občané, jen ělenové občanského
sdružení plo Pofučky to nechtějí slyšet. vyjádření pana Fořta ohledně pronájmů pozemků pod
zastáýko\ zazÍLělo )iž nejméně 5x.
Místostarosta v'ondřa" vyjádřil pochybnosti, že by obec v 90 letech neměla dostatek peněz na
\.ýstavbu autobusové zastiávky o rozloze 4m2 a že bylo nutné řešit ýstavbu autobusové
zastávky takto pro obec nernýhodným způsobem..
Paní Marie. Brožová lyjáďila názor, že stáva.jící zastupitelstvo jde proti občanům a vnáší
mezi lidi v obci nenávist.
Pan Ladislav Volráb uvedl' že mu staŤostka, která se spolčila s ,, panáěkem., ze stavebnÍro
uřadu hiází neustiíle klacky pod nohy a vše nesmyslně komplikuje. Jedná se o konplikace se
záměIem !.ýstavby apaÍtnánů v objekfu síávající lékámy. Byl donucen pronajmout si b}'t pro
personál v Německu.
Starostka v uvedené věci odpověděla' že sláýající parkoviště u lélcímy bylo plránováno pro
dopravní obsluhu a zitazníky lél(ímy. chtěla pouze doloát stanovisko stavebního uřadu, ida
je stávající kapacita paÍkoviště dostateěná i pro zákaznky plránovaných apaltrnánů aby
nedochrízelo k koliá mezi zá*iamiky lékitrry a ub}'tovanými v aparbnrínech. Toto stanovisko
nebylo doposud obci doručeno'
Zasfupitel stanislav Šípek uvedl' že uvedenrí záležitost byla Ťešenajiž před časem rra schůzce,
které se aičastnil právník pana Volrába pan David Mikula kde t}to aÍgumenty týkající se
problematiky paxkovlání vozidel na obecních p ozemcich zaaněly také.



p. Mikula uvedl, že návště\'níci lékámy mohou pařkovat na obecním parkovišti, kdy z toho
bude mít obec zisk.
Místostarosta v.ondTa uvedl' ž€ pan Ladislav volnib si neustále stěžuje, kdy obec mr{lokomu
vyšla vstříc jako jemu. Dále upozomil' že pan Ladislav Vo]ráb slíbil, že zainventuje v,ýstavbu
parku v okolí lékrámy za 1 500 000,-Kč a doposud, přestože byl k tomuto píseÍrně \,yzván,
tuto investici nedoložil.
Pan Ladislav Volráb uveď, že do parku u lékiímy uvedenou čIístku investovď.
Paní Marie Brožová _ vzn€sla dotaz, kdo projektoval sjezdy a proč nemá u plotu mezi
obrubníkem kačírek jak jí slibil místostarosta.
p. Místostarcsta v.ondra uvedl, že složený kačírek někdo rozloadl.
Paní Marie Bložová- to mlám tedy čekat aŽ ho budete mít ' nemůžu za to , Že ho někdo
ukadl.
Místostarosta v.ondn _ dal jsem si práci, abych zjístil, kdo ho odvezl a byl tam viděn váš
přítel pan Vnína, jak něco opakovaně nakládá a odváži..
Paní Marie Brožová ale on bral jen co tam leží aje to tam vyhozené i s tou starou dlažbou.
Bral jen kostičky
Místostarosta V.ondra _ nezrramená 

' 
že kdyŽ je na obecním pozeÍ*u složený materiál 

' tak
je vyhozený a může si tarn kaŽdý br,í co chce. Kdyby k Vám někdo přišel na zabradu a začal
si něco odvážď, také by se vám to taky nelíbílo. Jestli chcete kačírck, tak si ho kupte.
Paní. Monika Gewitscherová- Proč nebyla zhotovena přístupová komunikace k prr'rrímu
dřeváku?
Místostarosta v.ondra -Zhotovení komunikace bylo plá,rrovráno i zde' ale z důvodu výhrad
projeltanta, ( špatné rczbledové úhty k!'ůli stávající autobusové zastávce, sousedni budově a
vzÍostlému stomu) z plánu výstavby komunikace byla lyjmuta. zpe\,'nění této pŤístupové
cesty k tomuto dřeviíku bude řešeno samostatně a mělo by proběhnout během příštího roku.
Pan David Mikula jakým způsobem byla vybrrína pnir'rrí zástupkyrrě obce ? Jaký je její
honorái?
Místoslarosta V.ondra _ Advokátní kancelář doL1orky Kubsové, dříve čih|íkové byla
lybrrína po špatných zkušenostech s předchoá prá\'ničkou obce. Služby advokátrrí kanceláře
JUDÍ' Kubsové byly lryužívrány již v minulosti pň přípravě složitějších smluv, napřídad na
pronájem pozernků pod čerpací starricí či odkoupení pozemků od LS Stříbro. spolupráci se
stávající advokátní kancelďí JUDi. Kubsové, dříve Čihákové odsouhlasilo zastupitelstvo
obce.
Hononíř je daný měsíčním paušálem, v rrámci kterého jsou zajištbvány zíkladní pnívní
služby. Některé právní úkony nad rámec smlowy jsou hrazeny zvlášť dle sazebníku . výše
odměny závisí na počtu úkonů' vedených soudních sporu atd.
Paní Dagmar Fořtová_ jsou to stotisícové částky ročně.
MístostaTosta v.ondra - právní služby hŤazené v 90 letech také nebyly nízké, Byla placerra
prámička ruDL Báťová a navíc notářka Machová a také se nejednalo o zror,na nízké člístky'
Pan David Mikrrla _ od nového roku vsfupuje v plahost noÚ občanský zákoník a \T s těmi
pozemky nic neuděláte. Je to jen gesto pro liď. Mohu doložit plávní názory více plávníků.
Podejte žaloby na všecbny neplatné plevody najednou.
Místostarosla v.ondra ' Bylo by to finančně náročné a čekráme na ýsledky pn'ních žalob.
Jesdi s žalobami uspějeme může rozhodnout pouze neávislý soud.
Paní Moníka.Gewitscherová _ Co se děje v b}'tě po panu Lukaěovi v domě nad infocentem.
MístostaÍosta v.ondra - v býě probíhá rekonstrukce, kdy především v havarijním stalrr byla
elektroinstalace. Dá|e byla ý b)4ě z ftna koupelna a WC. Dříve liyla koupelna ve sklepě a
WC v mezipafie.
Paní Fořtová Dagnrar_ ry tady děláte b}'t a valice jste nechtěli přidat dva tisíce korun na
opm!'u.
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Místostarosta v.onfua Drobné opmly v b}'tech si hr:adí ze ziíkona nájeDníci, po v}4opení
b}'tu paní Himalové obec zaplatila materiiíl i opťavu. Máte nějaké špatné informace. o jaké
dva tisíce se mělo jednat ?
NB toto nikdo ncodpověděl.
Paní Gewitscherová Monika _ proč neuděláte býy i na faře, proč nic neuděláte s tímto
domem , když se zde platí takové Íuíjmy.
Místostarosta v.orrdÍa Nríklady na rekonsbukci by dosráhly nejméně ke dvěma miliónům
korun, myslím' kdy s přihlédnutím k stávající \.ýši ruíjemného co zde nájemníci platí by bylo
nejlepší tento dům prodat a n€rekonstuovat. Ať si ho koupí nájemníci a osoby s předkupním
přívem na tento dům.
Diskuse se několiknát zwbla v osobní osočovríní a llídl7 

' 
kdy nebylo možné diskusi sepsat.

Zasfupitel Stanislav Šípek i starostka obce Foftová Jarmila ďskusi dvakát uklidňovali.
Následně byla diskuse stalostkou ukončena.

Usnesení

ě.01l04l13
Zo schvaluje proglam jednání

č.o2lo4l13
Zo bere na vědomí:
Náwh na wřazeni z evidence usnesení :

Usnesení č.01/03/13 - l2l03/l3
Usnesení č.10/01/11 - 7'3'20ll / věcné před.pÍávo-p.volráb /
Usnesení č.19/04/11 - 29.9.2011 / věcné před.prrívo-poz.pod'lékámou_p.volráb /
Usnesení ě'04l2Ml10 - 17'9.2010 / bezúpl.převod z Poz.fondu /

Ná!Ťh na Donechíní v evidenci usnesení :

Usnesení č. 5/2/lM/08 7. 5'2008 / pron.poz.-autoservis /
Usnesení č. 19/03/10 3.6.2010 / kontr.sDH ...../
Usnesení č. 29l04/l l 29. 9.2011 / směna pozemků p.Xuarr /
Usnesení č. 13/01/13 28. 2.2013 / směn4 pron. ... ' p.Klogner /

ě.o3l04ll3
Zo schvaluje rozpočtová opatŤení č.l0l20l3, I2/2ol3, l4/2o13, 15/2013 a opatŤení
v hospodrířské činnosti vjednotlivém členění dle přeďoženého položkového rozpisu' které
bude přílohou tohoto ápisu.
Zo zplnomocňuje starostku obce k provedeni změn rozpočtu v měsíci listopadu a prosinci
2013 stim, že na nejbližším zasedáÍ\í Zo bude toto rozpočtové opatření předloženo
k projednání.

ě.o4l04l13
Zo schvaluje v soúadu s $13 z|ákona č. 250/2000 sb., o rozpočtoÚch pťavidlech územních
rozpočtů, v plabrém znění' pmviďa rozpočtového provizoria potřebná k zajištění pl}nulosti
hospodďeni obce v nasledujícím zněni :

- rozpočtové hospodaření obce se v období od l. l.2014 do schválení rozpočfu obce prc
rok 2014 bude řídit rozpočtem schýálen}'m pro rok 2013_ \.ýjimku z v.ýše uvedeného praúdla mohou tvořit pouze ýdaje spojené s řešením
kizoÚch situací ( havirie' nutné opravy )
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- v iirnci zajištění chodu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Pofučky bude příspěvkové
organizaci v období rozpočtového provizoria ryplácena záloha na pokÍ}tí nutných
provozních aidajů ve výši 140.000,-Kč/měsíc

- v iíÍnci zajištění chodu JPo2 bude SDH Potůčky v}plácena áloha na pokrlí nutných
provozních výdajů ve výši 30.000'-Kě

- investiční ýdaje rclze v období rozpočtového provizolia čerpat, rryjma plnění
smlur'rrích závazků rrzavie ných do 31 .l2.20l3

Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a
Údaji rozpočtu pojeho schvílení

č.05/04/13
Zo schvaluje snlž€ní nájeÍnného na leden až březel 2014 o 70 yo, a to níjeÍnníkům
prodejních stáJrků v centŤální tržtrici a nájemníkům pozemků, na kter'.ých jsou umístěny
podejní strínky před cenfuílní tálicí.
Toto sníž€ní platí pouze za podmínek, že nájemné bude řádně uhŤazeno v t€rmínu stanoveném
obecním uřadern Potůčky. v případě, žLe nájemné nebude řádně uhrazeno, bude účtoviíno
v plné ýši' tj.l00%.

č.06l04l13
Zo schvaluje snížení nájemného p.Vu Duy Hau tta p'p.č. 368/2 na leden až březel 2074
o 50%t
Toto snížení platí pouze za podmínek, že nríjemné bude řádně uhrazeno v termínu stanoveném
obecním uřadem Potůčky. v případě, že nájemné nebude řádně uhmzeno, bude účtovrino
v plné \.ýši, Ú.100%.

č.01l04ll3
Zo schvaluje snížení nájemného p.Le Tien na črásti p.p.č.l4lo na ledeť. až bÍezen 2014 \a
25.000'-Kč.
Toto snížení platí pouze zapodminek, že aájemné bude řádně rÍrrazeno v temínu stanoveném
obecním riřadem Potučky. V případě, že nájemné nebude řádně uhrazeno, bude účtováno
v plné výši' ti.100%.

č.08l04l(3
Zo schvaluje snížení nájemného firmě RUJANA s.r.o. v č.p.5 na leden až biezen 2014 o l/3
tj. o částku 10.000,-Kč.
Toto sníž€ní platí pouze za podmínek' že nríjemné bude Ťádně ulrazeno v termínu stanoveném
obecním uřadem Potučky. V případě, že nájerrmé nebude řádně uhrazeno. bude účtovíno
v plné výši, tj.100%.

ě.o9l04ll3
Zo tozhodlo o provedení likvidace nalezené věci krystalické látky v igelitovém pytlíkrr'
nalezené str|ážníkem obecní policie Potučky dne 05.06.2012 na území obce, uložené
v režimovém skladu u Policie čn" rrajste ředitelství policie Karlovarského kraje
v Karlových Varech a evidované Polícii ČR" rrajske tďtelstui policie Ka ovarského kmje,
obvodní oddělení Pemink pod čj. KRPK-54953/PŘ_2o|2-I9o3l9 - o níž se její vlastník
nepŤiblrásil v zríkonem stanovené lhůtě a-obec se v souladu se ziíkonem stalajejím vlastníkem.
Likvidace věci bude provedena Policií ČR. Knjské ředitelství policie Karlovarského kraje, a
to vŽ edem k z|íkonem stanoven]ým podmíÍkiim pro zacházení s věcí, skladovríní a zničeď.
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č.l0l04l13
Zo schvaluje posk_ytnutí finančního daru loo.ooo,-Kč obci Křešice, IČ:00263851' k opravě
popř. lrybavení ZŠ a MŠ na číslo povodňového účtu 3l00277/o1oo. Pověřuje starostku
podpisem darovací smlouly.

č.lIl04I13
Zastupitelstvo obce schvaluje posk}'tlutí dotace ve výši 50% plo vyúětoÝ{ní vodného a
stočného pro vlastníky objektů k bydleni na území obce Potučky (<tále jen ,,dotčené
nemovitosti"), ttvale užívaných k bydlení, jsou-li splněny současně i následující podmínky:

vlastníkem ,,dotčené Íemovitosti" je $zickí osoba

,,dotčená nemoútost" j e užívrína vlastníkem ,,dotčené nemovitosti" k trvalému bydlení
,'dotčen i nemovitost" není pronajímána třetí osobě a neslouží, a to ani z části'
podnikání

h) vlashík ,,dotěené nemovitosti" má s dodavatelem služby (vo<lné a stočné) uzavřenou
smlou\,u o dodiivce této služby a plní své závazky z této smlouvy.

Trvalým bydlením se pro účely poskyování této dotace považuje bydlení v obci
Potůčky minimáně po dobu 300 dní v kalendiářlím Íoce.

Na žádost obce Potůčky je ádatel o dotaci čijejí příjemce povinen doloát obci čest:lé
přohlášení o splnění podmínek Pro posk}'tnutí dotace prc vyičtování vodného a stočného.
v případě' že toto prohliíšení nebude žadatelem o dotaci či jejím příjemcem obci doloženo'
není takov,Ío žadatel oprávněn dotaci čerpat a dotace mu nebude obcí posk}tnuta.

V případě existence vlastnictví více objektu k bydlení na území obce Pofučky k témuž
vlastrríkovi se dotace vztahuj€ pouze na jeden jeho objekt k bydl€ní, kteqi tento vlastník
fal1icky užívá k trvalému byďení'

Je-li vlastníkem objektů k bydlení obec Pofučky či státní podnik, dotace náleží
nájemci objektu bydlení či jeho části, užíváJi tento předmět nájmu pouze k trvalému byďení
a máJi s dodavatelem služby uzavienou smlour,u o dodávce těchto sluŽeb.

č.l2l04l13
Zastupitelstvo obce schvaluje poskyhrutí dotace ve wýši 50% plo vÉětování odpadových
nídob za lok 2013, nacházejících se v obci Potůčky' jsou-li splněny současně nrisledující
podmínky:

c) původcem odpadu je fizická osoba trvale bydlící v objektech k byďení (rodinné
domy, býové domy, b}'tové jedrctky), nacházejících se na území obce Potučky

d) původce odpadu má uza'"ťenou smlouw o zajištění svozu odpadu s obcí Pofučky a
pl]|i své záva*y zlélo srnloul].

Trvalým bydlením se pro účely poskÍoÝání této dotace považuje bydlení v obci
Potučky minimflně po dobu 300 dní v kalendiářnim roce.

Na žádost obce Potůčky je žadatel o dotaci čijejí příjemce povinen doložit obci čestné
pro}úrišení o splnění podmínek pťo posk}4nutí dotace pro vyúčtování odpadowých nádob.
v případě, že toto prohl|ášení nebude žadátelem o dotaci či jejím pfijemcem obci doloženo,
není tako\.-ýto žadatel optá\,Ťěn dotaci čeryat a dotace mu nebude obcí posk}tnuta.

Posk],tovlíní dotace se neváahuje na:
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D. původce odpadu' podnikající v řodinných domech či vjiných objektech k bydlení,
pŤípadně' kteří objekty k bydleni ponajímají

E. původce odpadu, ktďí jsou právnickýni osobami či podnikateli

původce odpadu, vlastnící na územi obce Potůěky rekeační objekty.

t.t3t04n3
Zo schvaluje áměr ýstavby souboru ýaveb: 01- přístávba domu č'p.25,02_ nová stavba
obchodu ďe projektové dokumentace .lTpracované Jiřím Líškem pod č.zakrázky l3-Lfu01.
03_dopravní zázemi víceúčelového objekfu č.p.25 lypracovaného Ing.Martinem Kohoutem
pod č. l303034c' výstavba bude prováděna na st.p.č. 285, p.p.č. 362/3, č'p'25 ž:adalele
p. Tran Thai Drmg.
Usnesení v tomto zněni !9!y!9 přijato

ó14In4I13
Zo schvaluje zině, výstayw objektu půjčovny horských kol a rychlého občerstvení' Po
lTpracování projel1ové dokumentace pro slavební povolení stavebník tuto předloží
k odsouhlasení.

č.l5l04l13
Zo schvaluje záměr nrákupu malého nríkladního vozidla a vypsríní veŤej né zakéuky v rcžimtl
zj ednodušeného poďimitrrího řízení.

č.16104113
Zo bere na vědomí uzavření paÍllelské smlowY v nímci přípraly a realiz'rce slavby ,,|W2l
Modemizace silnice-prulah Pofučky" s nositelem projektu : Krajská spníva a údržba silnic
Karlovalského loaje' p.o., Sokolov, Ič:70947023.

VeŤejné jedrt íní bylo ukončeno v 18.15 hod., starostka popřála všem přítomným hezký zbýek
večeÍa.

Zapsiáno dne : 28.ll.20l3

T"'/=--->
Jarmila Fořtová

stďostka

eí'.a
Vlastimil Ondra

místostarosta
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ověřovatel zápisu
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