
Zápis a usnesení z l. veřeiného iednání
Zastuoitelstva obce Potůčkv ze dne 28.02.2013

Pňtonrni I V.ondra. s.Šipek. Ing'D'Nádler. K.Šlěrba. J.PulLo. M.Šipek. R' tiř
on uveni: JFořtová
Neomluveni: Mgr.L.Frarrčíková
Hoste :

Začátek i ednrání: 17.oo hod.

VeŤejné je<lnání Zo Potůčky zahájil v 17.oo hod. mistostarosta obce Vlastimil ondra.
PŤivítal přítomné občany a zastupitele. Konstatoval nadpoloviční většinu přítomných členů
zasfupitelstva' usnášeníschopnost zastupitelstva a sezniámil přítomné s programem jednání.

Program iednání :

l) Schválení programu jedníní
2) Kontrola usnesení
3) Rozpočtové opatření 2012
4) Rozpočet obce 201 3

5) Rozpočtová opatření 2013
6) Návrh na úpralu nájemného - centální hala
7) Návrh na úpralu nájemného _ p'Vu Duy Hau.
8) Náwh na úpralu nájemného - p' Le Tien
9) Výpůjčka části nemovitosti č'p'-42_ p. Kesslel

l0) výpůjčka části p.parcel _ Krajslú správa a údržba silnic Karlovarského kaje, p.o.
modemizace silnice IV22 I

1 l ) Smlouva- zřízení věcného břemene RWE GasNet s.I.o.
12) Pronájem neb}'tových prostor v č.p.5
13) Směna pozenL:ri, plonájem, popř. následný prodej p. J. KlognerX obec Potůěky
14) Nemovitosti ve vlastnictví obce- neplatné převody
15) Zádosť
16) Ruzné
l7) Diskuse
l8) Závěr

1) schválení Drogramu iednáni :

Místostarcsta naú'hl doplnit programjedniní o dva body : ceny vsfupného ve sportovním
areáu a nál'rh na udělení peněžního daru občanům obce

Pro: 7 Proti: 0 ZM-el sel. O

Náwh na zpracovatele zápisu : Šípek stanislav

Pro:7 PŤoti: 0 Zdrž-el se:O



Ná!'l'h na ověřovatel€ zápisu : René Týř
lng' David Nádler

Pro: 7 Proti: 0 Zdrželse: 0

2) Konfuola usnesení :

Ná!Ťh na vťazení z evidence usnesení :

Usnesení č. 01/05/12 _ l8/05/12 z 4.I2.2oI2
Usnesení č. l3lo4/1l z29'o9.2oll ( smlouva s ČEZ distribuce)
Usnesení č.05/04/l2 z 12/09l20I2 (prcnájeÍi st.p'č.228 _ M-Plachý )
Usnesení č.06/04/12 z 12.09.2012 ( dodatek č.1 M. Plachý )

Nár rh na ponecháni v evidenci usneseni :

Usnesení č. 5/2/1M]08 'l.5.2008 / pron.poz.'autosewis /
Usnesení č' l9l03/10 3' 6.2010 / kontr.sDH '..../
Usnesení č. 04/2Mll0 11. 9.2010 / bezúpl.převod z Poz'fondď
Usnesení č.10/01/11 7. 3.2011 / věcné před.právo-p'VoJráb/

Návrh usnesení : Zo beře Ía Yědomí kontřolu usnesení

Pro:7 Proti:o Zdržel se:o

3) RozDočtové oDatření 2012

Z důvodu, že obec obdržela koncem prosince 2ol2 dolaci na provoz školy program EÚ-
peníze školám a došlo tak k navýšení příjmů obce o Ýíce jak 100 000'_Kč je třeba schváit
rozpočtové opatření. Peníze pouze přešly přes účet obce a byly převedeny na účet ziíkladní
školy.

Návrh usnesení: zo schvaluje rozpočtové opatření č.9 ze dne 21.12.2012

PÍo:7 Ploti:0 ZÁtžel se:.O

4) RozDočet obce na rok 20t3

Ná\Ťh rczpočtu byl v souladu s s sll odst.2 zák.č. 25012000 sb. o řozpočto\.ých pravidlech
územních rozpočtu) v platném znění zveŤejněn na úřední desce dne l2'o2,20l3 '

Návrh usnesení :
Zo schvaluje rozpočet obce Potůčky ná rok 2013 v závazných ukazrtelich dl€ paragrafů
v celkové výši 21 200 000'_Kč v příjmové a 21 200 000'-Kč ve výdaiové části.
zo schvaluje v souladu se ŠYými kompetencemi \Yhřazenými zákonem o obcích
poslq'tnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2013.
Zo schvaluje plán hospodářské řiníosti na rok 2013 ve \"ýši Yýnosů 31 250 000'-Kč a
nák|adů ve r"ýši 13 250 000,-Kč s předpokládaíým ziskem 18 000 000'-Kč
Zo schvaluje Ý souladu s $ 102 odst.2 píŠm. z'1zákon.a č.12812000 sb. o obcích v platném
znění zmocněni Štařostlv kprovádění jednotlivých rozpočtoYých opatření v rozsahu
100 000'_Kč na každé rozpoětové opatřeíí' popřípadě v rozsahu lyšším, bude li se jednat
o finanční přostředky ze státního rozpočtu. Rozpočtová opatřeni může starostka obce



samostatíě provádět mezi jednotliYými p5ragrafy' pokud tyto změny nev}'volaji další
nároky na finanční prostředky obce ( neziTšuje se celkowý rozpočet r"ýdajů )

Rozpočet obce bude nedílnou součástí zápisu z jednání zaŠtupit€lstva obce

PIo:7 Proti:o Zdržel se: 0

5) RozDočtová oDatř€ní 2013

v souvislosti s přímou volbou plezidenta ČR obdržela obec dotaci na zajištění těchto voleb ve
výši 26 200'-Kč. V souvislosti s tímto je třeba schválit rczpočtová opaaení .

Návřh usnesení : zo schvaluje řozpočtová opatíe íč.1i č.2 ze dne 06'02.2013

Proti: 0 Z&žel sel. oPro:7

6) Návrh na úDřavu náiemného- centřální hala

7.2.2013 byla doručena žádost fuijemní<ů prodejních stánků v centrí]rd hale a před centÍální
halou o snížení nájemného o 60olo od dubna do prosince 2013
MístostaŤosta k projednávanému bodu uvedl, že nal'rhuje období sle\T zkátit do června 2013,
dále přítomné seznrímil, že v současné době roste zájem prodejců o pÍodejní stlínky v centráhí
prodejní hale.

Návrh usneseíí : ZO schvaluje snžení nájemného nájemníkům prodejních stánků
v centrální prodejní hale na období Írěsíce dubna až čerYna 2013 o 607o . Nájemnftům
pozemků pod prodejnimi Štánky umístěíými př€d centrální přodejní halou v období
dubna až června 2013 schvaluje sníženi nájemného o 50yo .

Toto snížení platí pouze za podmínl'a, že nájemné bude řádně uhrazeno v termínu
sÍanoveném obecním úřadem Potůčky. V případě' že nájemné nebud€ řádně uhrazeno,
bude účtováno v plné Yýši tj. 100%.

Plo |'7 Proti: 0 ZdrŽel se: 0

7) Návrh na úDravu náiemného _ D.vu DuY IIau

Pan Vu Duy Hau požádal o snížení nájemíého za pronájem p.p' 368/2 v k.ú. Potůčky na
období dubna 2013 až prcsince 2013 o 509/0 z důvodu špatné ekonomické situace.

Návrh usnesení : ZO schvaluje sníženi nájemného panu Vu Duy Hau za pronájeÚ
pozemkové parcely č. 3682 v k ú. PotůčL7 za období od dubna 2013 do června 2013 o
3ooÁ.
Toto snížení platí pouze za podmínky, že nájemné bude řádně uhrazeno v termínu
stanoveném obecním úřadem Pot'ůčky. V připadě' že nájemné nebude řádně uhrazeno,
bude účtováno v plíé ťši tj. 100%'

Pro:7 Přoti:0 Zdtžel se o



8) Návrh na úoravu náiemného _ D. Le Tien

Pan Le Tien požádal o snížení nájemného za plonájem části p. p. č' 165ll v k.ú. Potůčky na
období ledna 2013 až prosince 2013 o 50% z důvodu špatné ekonomické situace'

Návrh usnesení : Zo schvaluje snížení nájemného panu Le Tien za prooájem
pozemkové parcely č. 165/1 v kú. Potůčky za období od dubna 2013 do června 2013 o
3ovÚ'
Toto snížení platí pouze za podmínky' že nájemné bude řádně uhrazeno v teřmínu
stanoveném obecním úřadem Potůčky. V případě' že nájemné nebude řádně uhrazeno,
bude účtováno v plné Ý"ýši ti. 100%.

Proti:0 Zdtžel se:. 0

9) VÝpůička části nemovitosti č.p.42- pan Kessler

Za hard-rockovou skupinu Madness požádal pan Václav Kessler o Fonájem jedné místnosti
v pÍostorách bývalé ubýovny v ě'p'42 ke zkouškím skupiny. Zkoušky skupiny se korrají cca
3x do měsíce. s Žadatelem byla v roce 20l2 uzavilena ýnlouva o výpůjčce, kterájiž skončila.
Z tohoto důvodu žádá žadatel o uzavŤení smlouvy nové.

Návrh usnesení : zo schváluje zapůjčení místnosti v č.p. 42 hardrockové hudebnÍ
skupině Madness zastoupené panem václavem Kesslerem a to za těchto podmínok'
Měsíční platba za spotřebu elektrické energie 300,_Kč. Doba zápůjč\ na dobu
neuřěitou s možností výpovědi ze strany obce 2 měsíce. Záměr výpůjč\ byl zveřejněn
na úředíi desce 11.2'2013.

Pro:7

Pto :7 Proti:0 ZdrŽel se: 0

l0) Výoůička části pozemkových oarcel- Kraiská správa a údržba silnic
Kařlovarského klaie D.o. modernizace silnice IIl221

Příspěvková organizace lGajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje požádala o
uzavření smloulT o výpůjčce, která se ýká pozemků ve vlastnicfuí obce Potučky' Jedná se o
pozemky okolo silnice od dopravního značení obec Potučky do prostoru domu pana Gijnnla'
kdeje plánována rekonstrukce a modemizace silnice, v rrímci které dojde v některých částech
k lozšíření. Na rekonstrukci silnice chce uvedená organizace použt ťÍranční prostředky ze
strukturálních fondů EU ( Regionální operační progÍam Region soudržnosti NUTS II
Severozápad.. Před modemizací musí bý výešeny majetkové poměry k dotčeným
pozemkům.

Návrh usnesení: zo souh|así s uzavřením smlowy o wýpůjčce ' Jedná se konkrétně o
výpůjěku p.p.č.267II o výměře 293m2, p.p.č.26713 o \"ýměře 192m2, p.p.č. 2ó8 o
r.ýměře 43m2' p.p.č.301/2 o r"ýměře 87m2, p.p.č. 30412 o výměře 124m2, p.p.č. 313 o
r"ýměř€ 173m2' p.p.č.314 o výměře 160m2, p'p.č.315 o výměře 245m2, p.p.č.1183/1 o
výměře 27m2' p.p.č.1368 o výměře 136n2 . Snlouva bude uzavřena s předem určeným
zájemcem Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kŤaje p.o. za účelem
modernizace silnice /221 Potučky krn 65'266 -66,394. Dále zastupitelstvo pověřuje



kpodpisu smlowT starostku obce. Záměr provedení Úpůjčky byl zveřejněn na úřední
desce 13.2,2013

Proti:0 Zdržel se: 0

11) smlouva- zřízení věcného břemene RwE GasNet s.r.o.

Firma RwE GasNet, s.r.o. požádala o uzavření smlou\,J' o zřízení věcného břemene a
souhlasu se zřízením stavby na pozemku ve vlastnictví obce Potůčky. Jedná se o stavbu
plyÍíÍenského zařízení k novostavbě rodinného domku na p.p'ě.395l'1l vk.ú. Potůčky.
Stavbou by měla bý ěástečně dotčena pozemková parcela č. 395/4' Délka plynrírenského
z^Ťizeni 25m.

Návrh usnesení- Zo schvaluje dotčení části pozemkové parcely č. 395/4, která je
v majetku obce PotůčLT věcným břemenem _ ťstavbou plynárenského zaťneni. Zo
pověřuje Štarostku obc€ podpisem smloulY o budoucí Šmlouvě o zřízení věcného
břemene a souhlasu se zřízením stavby s lirmou RwE GasNet, s.r.o..

Pro:7

PŤo: 7 Proti: 0 ZdÍželse o

12) Pronáiem nebYtoYých Drostor v č.D'5

Firma World optic s.I'o' zastoupená jednatelem panem ondřejem Šmejkalem, požádala
z důvodu upl)nutí doby, na kterou byly pronajaty nebýové prostory v objektu Potůčky č.p.5
díl 5/2 na st.p.č. l54/ll ap'p.l54l]l o proďoúení nájen'tní smlouvy. Původní smlouva končí
ke dni 8'4.2013' váledem k tomu' Že ve své žádosti uvedl, aby při uzavření nové smlouvy
byla provedena zÍněn_a a jako nájemce byla uvedena nová fiÍma _ RUJANA s.r.o., kde je
žadatel pan ondřej Smejkal také jednatelem, je nutné projednat v zasfupitelstw obce
pronijem těchto prostor. Jedná se o jinou firmu, b}ť se stejným jednatelem. Ve své žádosti
požádal o pronájem uvedených prostor na dalších l0 let. Dále požádal o snížení nájemného na
částku 20 000,-Kč měsíčně. Toto nájemné je oproti původnímu nájemnému 50 000,-Kč
brazeno již od roku 2010. v současné době nemá nájemce vůči obci žádné neubrazené
zÁvazky.
K uvedenému bodu místostarosta uvedl' že snížené nájemné 20 000,-Kě je hrazeno
nájemcem již od Íoku 2010 a i v letech předtím, bylo nájemné hrazeno již ve snížené {Ši
35 000'-Kč.
obec dále obdržela za Poplatky související s plovozem bÍacích automatu jen 7'a rck 201'2
z této plovozovny cca 800 000,-Kč.

Návrh usnesení : Zastupitelstvo obce souhlasí s pronájmem nebytoYých přostor
v prvním nadzemním podlaží ( da 5l2 ) na st p.p.154/1 o výměře 114,5n2 v budově
Potůčky č.p'5 v lr'ú. Potučka Íirmě Rujana s.r.o. Ič 24283711 zastoupené jednateli
ondřejem smejkalem a panem Ing' Danie|em Tůmou a to na dobu 10 let. Výše
nájemného 30 000,-Kč měsíčně. Účel trájmu : provozování ob(hodní čiínosti,
provozováni herny, baru a kasiía. ostatní relevantní podmínky pronájmu uvedených
prostoŤ budou převzaty z původni nájemní smloula s firmou woŤId optic s.r.o. záměr
pionájmu nemovitosti byl zveřejněn na úřední desce 11.2.2013. Zo pověřuje starostku
podpisem smlourT.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0



13) směna Dozemků. Dronáiem. poDř' následnÝ ořodei p. J. Klogneř x obec Potůčky
Pan JosefKlogner mladší požáda| o odprodej pozemkové palcely č' 1086/1 v k.ú. Potučky za
účelem r'rybudování zahady, kde dále hodlá provést výstavbu oplocení souběžně s místní
komunikací'.
Při jednríní s žadatelem byla ze stany obce nawžena valianta směny pozemků, kdy do
majetl_u obce by přešlo část pozemků ve vlastnictví ádatele a 10 chodník před objektem Stráň
č.p.25 a část komunikace ve směru ke Kozímu potoku' s tímto žadatel předběžně souhlasil.
V době podání žádosti byly pozen q ve vlastnictví žadatele zastaveny u banty, kdy
k dneŠnimu dni bylajiž ziístava zušena.

zo souhlasí se směnou pozemků a to části poz€mkové parcely č. 1086/1 o výměře
109 m2 ve ylastnictví obce Potůčky za p.p.č.1418/1 o wýměře 37m2' p.p.č.1418/2 o
\.ýměře 19m2' 1418/3 o výměře l5m2 a p.p.č.1399D o výměře 38m2 v€ vlastnictYí pana
Josefa Klognera.
ZO dále souhlasí s uz{vřením smloutY o nájmu pozemku a smlou\T o smlouvě budoucí
kupní s následným prodejem části p.p'1086/1 o yýměře 279 m2 v kú. Potůčky za těchto
podmínek. Dolra pronájmu 10 let od podpisu smlourT, cena pronájmu v případě \Tužití
pozemku na zahradu (dle Cenového věstníku ministeřstva financí č.1412010) _ 1'ó9 Kč
za m2 a rok . v případě laužití pozemku k účelům jiným než zřízení zahrady ( komerční
lyužití' parkování vozidel' r.ýděleěná činnost atd. ) cena pronájmu 200,-Kě za n2 a rok.
Zo Šouhlasí po deseti letech pronájmu s odpřodejem této čáŠti pozemku p.p.č.1086/1 za
cenu 75,-Kč m2. Náklady na geometrické děIení pozemků, vklad do katastřu
nemovitostí' náklady vznik|é s přípravou smluv, daň z přeyodu nemovitostí uhradí
žadatel. stávající inženýrské sítě budou zakomponovány ve smlouvách jako věcná
břernena. ZO pověřuje stařostku obce přípravou a podpisem smluv. Záměr obce na
převod nemovitostí byl zveřeiněn Ía úřední desce 11.2.2013

Pro: 7 Proti: 0 Zdtželsq. 0

14) Nemovitosti ve vlastnictví obce'neDlatné DřevodY

v souvislosti s usnesením Zo Potůčky č.24l05l|| ze dne 15.I2.20l1 byla předina zríležitost
neplatných převodů nemovitostí paní ruDr. Michaele Kubsové, pnívničce obce. Tato
zprucovala pirívní stanovisko k této věci. v právním stanovisku' kteÍé bude tvořit přílohu
tohoto zápisu z jedrlrértt Zo došla po prozkoumriní podkladů k ávěru, že převody
nemovitostí z maj€tku obce Potučky byly provedeny v rozpoŤu s platným zákonem o
obcích a jsou tedy neplatné Nemovitosti jsou dle tohoto stanoviska i nadále
vlastnictvím obce Potučlra. v souvislosti s touto skutečností nawhuje jako řešení \Tzvat
osoby' které jsou vedené v evidenci katastrálního uřadu jako majitelé nemovitostí,
k převodu nemovitostí zpět do majetku obce smímou cestor! kdy v tomto pŤípadě by obec
nepožadovala tak jak jí zákon umožňuje plalbu v místě oblyklého n íjemného a to dva roky
zpětně. V případě, kdy by t}to osoby s ná\'rhem na řešeni smimou cestou nesoub]asily'
byla by u soudu podána tzv. učovací žaloba.
Po převodu nemovitostí zpět do majetku obce by následně Zo rozhodlo o dalším postupu, o
tom zda budou opětowě nemovitosti odplodány těmto osobám či si je obec ponechá, nebo
pronajme.
Místostaťosta V_ ondra pŤečetl plá\a1í stanovisko a wýzlu Advokátní kanceláře JUDI.
Michaely Kubsové. Dríle uvedl' že se jedná o citlivou záležitost' kdy v případech, že



odplodeje nemovitostí byly odsoúlaseny zastupitelstvem obce, bude respeL1ovat \,ů1i a
podmínky, které v dané době schválili tehdejší zastupitelé' U řešení převodu nemovitostí'
kteťé byly z majetku obce převedeny a v zápisech zjednání zastupitelstva o projednríní
převodu není žádná zmi']'ka' navřhuje svolání schůzky tehdejších zastupitelů, kdy by případ
od případu chtěl vědět' zda s odprodeji zastupitelé souhlasili' či zda převody byly provedeny
bez jejich vědorní. Dále uvedl' že členové zastupitelstva obce jsou z titulů svých fi.rnJ<cí

veŤejní činitelé, kteří mají dle z!íkona poviÍlÍlost řešit q'to nez.íkonné převody nemovitostí .
Následně představil a předal slovo přítomné paní JUDÍ' Veronice vlkové, která v současné
době zasfupuje paní JLIDi. Kubsovou. Tato v uvedené áležitosti neopnivněných převodů
nemovitostí odpovídala na dotazy přítomných zastupitelů a občanů, kdy uvedla v úvodu, že
stávající situace není jen problémem obce PotučLa. Chyby při odprodejích nemovitostí
v devadesátých letech odpovídaly tehdejšímu právnímu vědomí, které nebylo na \Tsoké
úror'ni a dochiizelo tedy ktěmto zásadním chybám'

Paní Monika Gewitscherová- dotaz s kým bude obec jednat, zda se stávajícím majitelem,
v případech kdy byla nemovitost již několikát převedena, či tím komu nemovitost obec
odprodala jako prvnímu. Dále dotaz na 

', 
prcmlčit€lnosť' prodejů

JUDi. Vlková : jednat bude se stávajícím majitelem i s majitelem původním.
Přomlčitelnost_ Nedá\am řešila kauzu z šedesát'ých let, kdy soud rozhodl o neplatnosti
převodu. Neopřávněné odprodeje se nepromlčují, prodeje byly od počátku neplatné '..

Paní zuzana Švihoriková- dotaz zda může n}.ní disponovat s takto nab}'tou nemovitostí, např.
ji odprodat.
JUDI. vlková- pokud by v současné době chtěl takto nabyou nemovitost odprodat- může,
ale mobl by n.ísledně čelit ze strany kupujícího žalobě, že plodal nemovitost o lÍeré ví, že
jsou r,iiŽné pochybnosli o jejim vlasbJctvi'

Paní Dagnar Pinterová- nríklady na poplatky související s převodem nemovitostí na obec a
zpět na majitele. Kdo je uhadí.
JUDr. Vlková _ jedná se o poplatek za vklad do katastru nemovitostí a daň z převodu
nemovitostí, kteÍí činí 4%. Majitel bude mít po odprodeji právní jistotu' že je vše v pořádku.
Pň odprodeji napŤ. pozeÚtu v hodnotě 100 000,-Kč se jedná o poplatky cca 5000,-Kč.
Týo poplatky stojí za jistohr kterou majitel nemovitosti nabude, kdy věc bude po prálrrí
střánce v pořádku.
Místostarosta doplnil, že kupujícím bude každopádně cena' k1erou obci za nemoýitost
uhradili r,'rácena'

Zastupitel stanislav Šípek- lze zvažovat, Že takto vzniklé náklady na týo poplatky ubmdí
občanům obec v připadě, že se stávající zasfupitelstvo na tomto dohodne'

Pan Milan Gewitscher- dotaz vjaké lhůtě ]ze očekávat, že se budou q4o převody řešit, jedná
se o měsíce, ěi roky? -
JUDI. vlková Pokud převod nemovitostí proběhne smímou cestou' fuísledný odprodej
z majetku obce můŽe bý realizovrín do tří, čtyř měsíců. (15 dnů zveřejnění záměru na úřední
desc€ + veřejné projednání zastupitelstvem obce + řízení o vkladu do katastru nemovitostí )

Pan Milan Gewitscher- Koho z místrrich občanů se ýká případ, že prodej nebyl projednán
v zastupitelstw obce.
Místostalosta V. ondra odpověděl, že do současné doby nejsou zpracoviiny všechny
odprcdeje. Plozatím nebyly \alezeÍry záz\aÍÍry o projednriní pozemhi odprodaných manželům



Kaňá&ovým, Mikulovým , panu R'HoI)'mu, panu Zahrádkovi' manŽelům Báťovým,
manželům Bďogovým, paní Belkyove. pani Šmido!é z ml'stnl'ch občanů pak Ladislavu
Vo]rábovi, ( tržnice pod centřální halou ) , Josefu Fořtovi, ( pozemky pod budovou b:ivalého
autoservisu + pozemek okolo budovy býalého autoseÍvisu)'

Mistostalosta V. Ondra uvedl přítomným příklad odpřodeje pozeÍ*u paní Dxe Šmidové,
p'p.č.354/3' ( pozemek nad domem pana NýbeÉ, ) kdy v zápise z pracovního jednání
zastwitelstva ze dne 2o.ol.1993 je uvedeno,, Projednána byla žádost paní Šmídové o koupi
pozemku, nebo pronájem. Byly přeďoženy písemné úvahy o pozemku. Pol_ud by š1o o koupi,
pak zastupitelstvo obce požaduje zíruku, že bude provedena výstavba Iodinného domku a
pokud by š1o o podnikatelský záměr pak byl vydán soúlas jen s pronájmem pozemku na
dobu určitoť'.
Př€s toto usnesení byl pozemek odprodán paní Šmídové a tato ho následně prodala firmě
Jarnp s.r.o.

Ma1tin ZábÍana- v tomto případě by měla obec poŽadovat pozemek zpět..

Místostalosta_ daň z převodu byla v době prodejů uhrazena' bude jí finanční úřad obci
vracet? Bude nutné opět hradit daň z převodu nemovitosti?
JUDr. vlková- vzhledem ke lhůtě od zaplacení daně nebude finanční uřad daň \,1.acet. Daň
z převodu bude muset b:ýt zto\,u uhmzena.

Místostalosta_ úívríní nemovitosti po dobu deseti let v tzv. dobré víře, možnost, že soud
přjl édne k této skutečnosti.
JUDr. Vlková- prodeje byly od počátku neplatné, na t'to případy se uvedené ustanovení
ákona neváahuje.

Návrh usnesení: Zo rozhodlo ve věci neplatných převodů nemovitostí nacházejících se
na území obce, ke kterým došlo v minulých letech nedodržením zákonných podmínek
k převodu nemovitostí' aby byly učiněny veškeré právní kŤoky ktomu, aby tyto
nemovitosti byly vřácely zpět do vlastnictví obce. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že u
veške{Ích takoYých nemovitostí bude osobám, na které byly nemovitosti neplatně
převedeny či současným uživatelům pozemků zaslány výziT ke smírnému lTřešení věci
s tím' že nepřistoupí li na smírné řešení ve lhůtě 14 dnů od doručení návrhu na smířné
řešení, bude marným uplynutím lhůty podána určovací žaloba. zastupitelstvo současně
rozhodlo, že v případě uzavřeni smíru a vrácení nemovitostí obci, obec nebude za
užívaní nemovitosti' které byly neplatně převedeny požadovat rydání bezdůvodného
obohacení zpětně dle nájemného, které je v daném místě a čase obyklé.
Následně po rTřešení vlastnických práv k nemovitostem' bude obec rozhodovat u
jednotliYých případů o dalšim nakládání s nemovitostmi.
zastupitelstvo obce schva|uje předložený vzor oznámení o neplatném převodu
neDovitostí a o neoprávněném užívání nemovitosti spolu s wýzvou ke smířnému řešení,
připraveného právnim zástupcem obce ve věci neplatných převodů nemovitostí na
území obce k zastupování obce v těchto záležitostech.

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0



1$ Žádosti

Na obecní uřad podal Žádost pan Tían Thai Dung, který požádal o \ryjádření k zríměru
Iealizace přístavby u domu č.p'25. Pan Dtmg zde hodlá přistavět víceúčeloÚ objekt prodej
smíšeného zboží a l 0 míst parkovacích stiini pro zákazníky .

Místostarosta upřesnil, že se jed á o přístavbu k objektrt bývalé stanice policie. Přes pozemek'
kde investor hodlá výstavbu realizovat vede kanalizační řád a vodovodní řád obce.

Návrh usnesení : Zo nesouhlasí se záměrem realizacc přístavby domu č.p.25 a to
z důvodu zachování ochranného pásma od vedení vodovodního a kanalizačního řádu,
kteŤó vedou v přostoru plánované výstavby' v případě realizac€ záměru výstavby
parkovacich stání bez uvedené přístavby k objektu č.p.25 bude tento záměř posouzen
zvlášť na zák|adě předchoziho kladíého rTjádření kompetentnich orgánů -
dopravniho inženýra, věcně a místně příslušného stavebního úřadu, odboru životního
prostředí atd

Prc: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

1ó) Různé

Navýšení cen vstupného ve sportovním areálu Potůčky. V souvislosti s trvalým rustem
cen energií a prcvozních nríkladů rekreačního areálu přeďožil místostarosta návrh na zÝ"ýš€ní
cen vstupného do bazénu takto od 01'0ó.2013:
cena vstupného za dospělou osobu 70,_Kč
cena vstupného za dítě do l5 let 30,-Kě
cena vsfupného pro mistní děti do l5 let 20,-Kč
Pemamentky : 10 vstupů + 2 zdama
cena Vstupného na Leniso$ kuí 80.-Kč
cena vstupného na tenisový kuÍ děri do l5 let -50'-Kč

Přítomná ruDI. Vlková upozomila na diskriminační faktor, ýkající se snížení ceny pro děti
s trval}'m pobytem na území obce Potůčky. V minulosti v souúslosú s posk}tnutím slev na
vodné a stočné čelila obec stížnosti občana obce na ministerstvo vniha ohledně této
diskiminace.
V souvislosti s tímto navrhl místostarcsta z nívrhu poskýnutí slevy pro místní děti vyjmout.
o formě dotace či sle\,T na vstupném pro místní děti bude rozhodnuto na příštímjednání Zo.

Návrh usnesení
ZO souhlasí se zvýšením cen vstupného do řekreačniho areálu od 1.6.2013 dle
předloženého návrhu:
cena vstupného za dospělou osobu 70,_Kč
cena vstupného za dítě do 15 let 30'_Kč
Pernamontlq/ : 10 vstupů + 3 zdařma
cena vstupného na tenisoť kurt 80,_Kč
Cena vstuptrého na tenisový kurt děti do 15 let -50,-Kč

Pro: 6 Prcti: 0 Zdlže] se l ( S. Šípek )



Udělení Deněžního daru občanům obce

Místostarosta v úvodu tohoto bodu pÍoglamu Lrvedl' že by rád využil moŽnosti takto veřejÍě
poděkovat někte|ýrn občanům obce Potůčky zajejich dlouhodobou práci a angažovanost' a
za jejich nadstandardní přáci je i odměnil Navrhl, aby v souladu se měním) zrikona č
128/2000Sb o obcich byl těmto občanům udělen peněžní dar dle$85písm.b).

Panu Jozefu Putkovi- k \'"fočí 25 let u výjezdové jednotky Sboru dobrovolných hasičů
Potůčky' kdy se nemalou měrou zasloužil jako velitel a člen o rozvoj Sboru dobrovolných
hasiěů Potůčky. Jako člen v.rijezdové jednotky vždy šel příkladem mladším hasičům a dodnes
nechybi přijakémkoliv výjezdu a zrisahu j ednotky.
Návrh na udělení p€něžního daru ve Úši 25 000,-Kč čistého. PIo účel vyplacení peněžního
daru Zo soul así s využitím prosaedků $ ó171 položka 5179 rozpočfu obce naÍok 2013
Zo pověřuje místostarostu obce k podpisu darovací smlouvy

Návrh usnesení : Zo souhlasí s udělením peněžního daru Jozefu Putkovi- k qýročí 25 let
u Výjezdové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Potučky' kdy se nemalou měrou
zasloužil jako velitel a člen o rozvoj Sboru dobrovolných hasičů Potůčky. Jako člen
výjezdoýé jednotky vždy šel přiLladem mladším hasičům a dodnes nechybÍ při
jakémkoliv výjezdu jednoth..
ZO schvaluje udělení peněžního daru ve výši 25 000,_Kč čistého. Pro účel ryplacení
peněžního daru zo souhlasí s ÝTužitím prostředků $ 6171 položka 5179 řozpočtu obce
na rok2013. Zo pověřuje místostařostu obce k podpisu dařovací smlouvy

7Átžel se: I ( J' Putko )

Panu Ladislar,u lltá]zkovi' za dloúoletou anga]žovanost a podporu fotbalového klubu TJ
Potůčky, kde akti!'ně působí dodnes ve firntci trenéra. Dále za dlouhodobou vzomou údržbu
fotbalového hřiště, které je chloubou naší obce.
NálŤh na udělení finančního daru ve výši 25 000,-Kč čistého' Prc účel Dplacení peněáiho
daru Zo soublasí s využitím plostředků s 6l71 položka 5119 rozpočtu obce na rok 2013
Zo pověřuje místostarostu obce k podpisu darovací smlouvy

Zastupitel Stanislav Šípek doplnil, že panu Ladislalu Mrázkovi by za celoživotní práci a
angažovanost ve fotbďe měla b:ýt v tomto roce udělena od Českomoravského fotbalového
svatzu ce1řl Doktola Jíry.

Návrh usneŠení l Zo souhlasÍ s udělenim peněžního daru Ladislavu Mrázkov| za
dlouholetou angažovanost a podporu Fotbalového klubu TJ Potůčky' kde aktivně působí
dodnes ve funkci trenéra. Dále za dlouhodobou vzornou údržbu fotbalového hřiště'
které je chloubou obce Poúůčlr7.
zo schvaluje návrh na udělení Íinančního dařu ve qýši 25 000'-Kč čistého. Pro účel
lyplacení peněžního daru ZO souhlasí s \Tužitím prostředků s 6171 položka 5179
rozpočtu obce na rok 2013.
Zo pověřuje mistostarostu obce k podpisu dařoYací ŠmlourY

Prc: 6 Proti: 0

Pro:7 Přoti:

10

7'dfže1se o



Paní Jarmile Fořtové- která od roku 2006 ve lirnkci starostky obce dokrízala nadstandardně
odpovědným přístupem řídit obec s rozsáhlou hospodrířskou činností. Do firnkce nastoupila
v období, kdy bylo zahájeno splácení úvěru, které do konce minulého roku značně zatěžovalo
Iozpočet obce. Přes toto vše dokízala stabilizovat finanční příjmy obce, kdy k dnešnímu dni
je na účtech obce cca 36 000 000,_Kč a to přes zachovríní všech ťuzných slev a dotací
občanům obce a rcatizaci nemalého nnožství investičních akcí. K dnešnímu dni je úvěr
splacen a obec oddlužena. Navrhuji udělení finančního daru ve výši 25 000,-Kč čistého.
Pro účel r'yplacení peněžníro daru Zo souhlasí s \')'tlžitím plostředků $ 6l'7I položk^ 5]"79
rozpočtu obce na rok 20 l 3

Zo pověřuje místostarostu obce k podpisu darovací smlowry

Návrh usnesení : Zo Šouhlasí s udělenín finánčního daru paní Jařmile Fořtové, která
od roku 2006 ve funkci stařostky obce dokázala nadstandardně odpovědným přístupeň
i'ídit obec s nebývale rozsáhlou hospodářskou činností. Zo schvaluje udělení
finančního daru ye Yýši 25 000'-Kč čistého.
Pro účel Yyplaceni peněžního daru ZO souhlasi s ryužitím prostředků s 6171 položka
5179 rozpočtu obce na rok 2013. Zo pověřuje místostarostu obce k podpisu darovací
smloury

Pro: 7 PÍoti: Zdlžel se|. 0

17) Diskuse

Pan Martin Zábran4 dotaz na náklady sportovního areálu a baz énu, zda skutečně v řoce 20 l 2
stál provoz přes 4 300 000'-Kč, jakje uvedeno v nálŤhu rozpočtu na ťok 2013. Dále uvedl, že
úspory by bylo noŽno hledat ve výhodnějším taŤifu eleldrické energie případně za vyuŽití
tepelných čerpadel.

Místostarosta v ondla k tomuto uveď, že v loňském roce bylo řešeno několik větších závad'
výměna plynového ohřívače a další opravy. opravy lze v podobném rozsahu čekat i
v letošním roce, kdy se plrinuje r"-Írněna topných těles, laúček' dáe bude třeba řešit praskající
obvodové zdivo' Podstatně vaostly niíklady na energie, plyn, elektřinu.
od těchto íkladůje třeba odečíst příjmy z tržeb, které ěinily v loňském roc€ cca 700 000,-

obledně výhodnějšího taÍifu byl osloven pan funda' ktery uvedl, že o výhodnějším tarifu
neví, moŽnosti prověří.

Usnesení :

č. 01/0l/13 Zo schválilo doplněný program jednáni

š. o2lo|Il3 zo bere la vědomí kontrolu usnesení

Návrh na ryřazení z evidence usnesení :
Usnesení č. 01/05/12 _ 18105112 z 4.12.2012
Usnesení č. 13/04/11 z 29.09.2011 ( smlouva s čEz distribuce;
Usnesení č.05/04/12 z 12l09lzo12 ( pÍoraLá:em Št.p.ě.228 _ M-Plachý )
Usnesení č.06/04/12 z 12.09'2012 ( dodatek č'1 M. Plachý )
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Návrh na ponechání v evidenci usnesení :
Usnesení č. 5/2/1M/08 7. 5.2008 / pron.poz.-autoŠervis /
Usnesení č. 19/03/10 3. 6.2010 / kontř.sDH ...'. /
Usnesení č. 04/2Ml10 17. 9.2010 / bezúpl.převod z Poz.fondu/
Usneseííč.10/0l/11 7'3'2011 /věcnépřed.právo-p.volráb/

č. 03/01/13 Zo schvaluje rozpočtové opatřelí č.9 ze ďne 2I.I2.20l2

č. 04/01/13 Zo schvaluje rozpočet obce Potůčky na rok 2013 v závazných ukazatelích dle
pařagřafů v celkové vyši 21 200 000'-Kč v příjrnové a 21 200 000'-Kč ve \"ýdajové části.
Zo schvaluje v souladu se sYými kompetencemi \Thrazenými zákonem o obcích
poskytnutí dotaci, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok2013.
Zo schvaluje plán hospodářské činnosti na rok 2013 ve wýši výnosů 31250 000'_Kč a
nákladů ve wýši 13 250 000'-Kč s předpokládaným ziskem 18 000 000'-Kč
Zo schvaluje v souladu s $ 102 odst. 2 písm. a) zákoaa č.12812000 sb. o obcích v platném
znění zmocnění starostlry k provádění jednotlivých rozpočtouých opatření v Ťozsahu
100 000'-Kč na každé rozpočtové opatření, popřípadě v rozsahu lTšším' bude li sejednat
o finanční prostředlr7 ze státního rozpočtu. Rozpočtová opatření může starostka obce
samostatně přovádět mezi jednotlh"ými paragras, pokud tyto změny ne\T.volaji další
nároky na Íinanční prostředky obce ( nezÝTšuje se celkoqý rozpočet Yýdajů )

Rozpočet obce bude nedílnou součástí zápisu z jednání zastupitelstva obce

č. 05/01/13 Zo schYaluje rozpočtová opatření č.t a č.2 ze dne 0ó.02.2013

č.06/01/13 Zo schvaluje snížení nájemného nájemníkům prodejních stánků v centrální
přodejÍí hale na období měsíce dubna až června 2013 o 607o . Nájemnftům pozemků
pod prodejními stánLT umístěnými před centrální prodejni hálou v období dubna až
června 2013 schvaluje snížení nájemného o 509/" .
Toto snížení platí pouze za podmínky, že nájenné bude řádně uhrazeno v termínu
stanoveném obecním úřadem Potůčky. V případě' že nájernné nebude řádně uhrazeno,
bude účtováno v plné r"ýši tj. 100%'

č. 07l0l/13 zo schvaluje snížení nájemného panu vu l)uy Hau za pronájem pozemkové
parcely č. 368/2 v k.ú. Potůčky za období od dubna 2013 do června 2013 o 30%o.
Toto snžení platí pouze za podmínkT, že náj€ňné bude řádně uhr^zeno v termínu
stanov€ném obecním úřadem PotůčL7. V případě' že nájemné nebude řádně uhřazeno'
bude účtováno v plné r"ýši tj. 100%.

č. 08/01/13 Zo schvaluje snížení nájemného panu Le Tien za pronájem pozemkové
parcely č. 165/1 v k.ú. Potůčlry za období od dubna 2013 do června 2013 o 307o.
Toto snížení platí pouze za podmínky, že nájemné bude řádně uhřazetro v termínu
stanoveném obecním úřadem Potůčky. V případě' že nájemné nebude řádně uhrazeno'
bude účtováno v plné {ýši tj. 100%.

č. 09/01/13 ZO schvaluje zapůjčení místnosti v č.p. 42 hařdřockové hudební skupině
Madness zastoupené panem václavem Kessleřem a to za těchto podmínek Měsíční
p|atba za spotřebu elektrické energie 300,-Kč. Doba zápůjčky na dobu neuřčitou
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s možností výpovědi ze strany obce 2 měsíce. Záměr Yýpůjčky byl zveřeiněn na úřední
deŠcé l l.2.20l3_

č. 10/01/13 Zo souhlasí s uzavřením smloulT o ýpůjčce ' Jedná se konkrétně o
rypůjčku p.p.č.267ll o týměře 293m2' p.p.č. 267B o výměíe I92m2, p.p.č. 268 o
wýměře 43m2' p.p.č.301/2 o výměře 87m2, p.p.č. 3o4I2 o ýměÍe 124m2' p.p'č. 3l3 o
l.ýměře 173m2' p.p.č. 314 o výměře 160m2' p.p.č. 315 o výměíe 215m2, p.p.č.1183/1 o
výméíe 27Ú12, p.p.ě.1368 o výměře 136m2 . Smlouva bude uzavřeía s předem určeným
zájemcem Křajskou správou a údržbou silíic Karlovarského kŤaje p.o. za účelem
modernizace silnice IIl221 Potůčky km 65,266 -66,394. Dále zastupitelstvo pověřuje
k podpisu smlowy starostku obce. Záměr provcdení \"ýpůjč\ byl zveřejněn na úřední
desce 13.2.2013

š.I1/0Il13 Zo schvaluje dotčení části pozemkové pařcely č' 395/4' kteřá je v majetku
obce Potůčky věcným břemenem _ výstavbou plyrárenského zaílzení. Zo pověřuje
sÍarostku obce podpisem smlou\T o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
Šouhlasu se zřízením stavby s Íirmou RwE GasNet, s.r.o..

č.I2l0Il13 Zo obce souhlasí s pronájmem nebytoqých prostor v pryním nadzemním
podláží ( díl 5/2 ) na st'p.p.154/1 o výměře 1l4'5m2 v budově PoJůčky č.p.5 v kú.
Potůčky fiřmě Rujana s.r.o. IČ 24283771 zastoupené jednateli ondřejem Šmejkalem a
panem Ing. Danielem Tůmou a to na dobu 10 let. Výše nájemného 30 000,-Kč měsíčně'
Uče| nájmu : provozování obchodní činnosti, provozování herny, baru a kasina. ostatní
relevantní podmínky pronájmu uvedených přostoř budou převzaty z původní nájemní
smlouÝT s finnou world optic s.r'o. Záměr pronájmu nemovitosti byl zveřejněn na
úřední desce l1.2.2013 . Zo pověřuje starostku podpisem smlou}Y'

č.r3loll13 zn souhlasí se směnou pozemků a to části pozemkové parcely ě. 1086/1 o
qýměře 109 m2 ve vlastnictví obce Potůčky za p.p.č.1418/1 o \"ýměře 37m2, p.p'č.1418/2
o r.ýměře l9m2' 1418/3 o výměře 15m2 a p.p.č.1399/2 o výměře 38m2 ve vlastnictví pana
Josefa Klognen.
Zo dále souhlasí s uzavřením smlou\Y o nájmu pozemku a smloury o smlouvě budoucí
kupní s následným proďejem části p.p.1086/1 o výměře 279 m2 v kú. Potůčky za těchto
podmíne|.' Doba pronájmu 10 let od podpisu sm|oulT, cena pronájmu v případě ryužití
pozernku na zahradu (dle Cenového věstniku ministerstva financí č.1412010) - 1'69 Kč
za m2 a řok . v případě lyužití pozemku k účelům jiným než zřízení zahrady ( komerční
rTužití, parkování vozidel, r.ýdělečná činnost atd. ) cena pronájmu 200,-Kč za m2 a rok
ZO souhlasí po deseti letech pronájmu s odprodejem této části pozemku p.p.č.1o86ll za
cenu 75'-Kč m2. Náklady na geometrické děleni pozemků' vklad do krtastřu
nemovitostí, náklady vzniklé s přípravou smluv' daň z převodu íemovitostí uhradi
žadatel. stávající inženýrské sítě budou zakomponovány ve smlouvách jako věcná
břemena. ZO pověřuje starostku obce připravou a podpisem smluv. Záměr obce na
převod nemovitostí byl zveřejněn na úřední desce 11.2.2013.

č.14lo1II3 7n rozhodlo ve věci neplatných převodů nemovitostí nacházejících se na
území obce, ke kterým došlo v minulých letech nedodržením zákonných podmínek
kpřevodu nemovitostí, aby byly učiněny veškeré právní kroky ktomu' aby Íyto
nemovitosti byly vráceny zpět do vlastnictví obce. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že u
veškerých takor.ých nemovitostí bude osobám, Ía které byly nemovitosti neplatně
převedeny či současným uživatelům pozemků zaslány r"ýziY ke smírnému ryřešení věci
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s tím' že nepřistoupí li na smířné řešení ve lhůtě 14 dnů od doručení návrhu na smírné
řešeni, bude marným uplynutím lhůty podána určoYací žaloba. Zastupitelstvo současně
rozhodlo, že v případě uzavření smíru a vřácení rremovitostí obci, obec nebude za
užívaní nemovitosti' které byly neplatně převedeny požadovat vydání bezdůvodného
obohacení zpětně dle nájemného, které je v daném místě a časo oblTklé.
Následně po \Třešení vlastnických k nemovitostem, bude obec rozhodovat u
jednotlir.ých případů o dalším nakládání s nemovitoŠtmi.
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený vzor oznámeni o neplatném převodu
nemovitostí a o neoprávněném užívání nernovitosti spolu s qýzvou ke smíťnému řešení'
připraveného právním zástupcem obce ve věci neplatných převodů nemovitostí na
území obce k zastupování obce v těchto záležitostech.

č. 15/01/13 Zo nesouhlasí se záměrem realizace příŠtavby domu č.p.25 a to z důvodu
zachování ochranného pásma od vedení vodovodního a kanalizačního řádu, kteřé
yedou v prostoru plánované výstavby' V případě realizace záměru Yýstavby
parkovacích stání bez uvedené přístavby k objektu č.p.25 bude tento záměr posouzen
zvlášt' na základě předchozího kladného \Yjádření kompetentních orgánů _

dopravního inženýra' věcně a místně příslušného stavebního úřadu, odboru životního
prostředí atd.

č. 1ó101/13 Zo souhlasí se zvýšením cen vstupného do řekreačního lreálu od 1.6.2013
dle předloženého návřhu:
cena vstupného za dospělou osobu 70,-Kč
Cena vstupného za dítě do 15let 30'-Kč
Pernamentky : 10 vstupů + 3 zdarma
cena vstupného na tenisoYý kurt 80,-Kč
cena vstupného na tenisový kurt děti do 15 let _50'_Kč

č' 17loll13 Zo souhlasí s udělením peněžního darr.r panu Jozefu Putkovi- k !.ýročí 25 let
u výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů Potůčky, kdy se nemalou měřou
zasloužil jako velite| a člen o rozvoj sboru dobrovolných hasičů Potůčky. Jako člen
{ýjezdové jednotkT vždy šel přfldadem mladším hasičům a dodnes nechybí při
jakémkoliv ýýjezdu a zásahu jednotky.
zo schvaluje udělení peněžního daru Ýe Yýši 25 000'-Kč čistého. Pro účel }Yplacení
peněžního daru Zo souhlasí s q/užitím prostředků s 6171 položka 5179 rozpočtu obce
na rok 2013. zo pověřuje místostarosfu obce k podpisu darovací smlourT

č. 18/01/13 Zo souh|ásí s udělením peněžního daru panu Ladislavu Mrázkovi za
dlouholetou angažovanost a podporu Fotbalového klubu TJ Potučlg/, kde aktivně
působí dodnes ve funkci trenéřa. Dále za dlouhodobou vzornou údržbu fotbalového
hřiště' které je chloubou naší obce Potůčky.
Zo schvaluje návrh na udělení Íinančního dařu ve r.ýši 25 000'-Kč čistého. Přo účel
lTplacení peněžního dařu zo souhlasí s rTužitím pŤostředků $ 6171 položka 5179
rozpočtu obce na rok 2013. Zo pověřuje místostarostu obce k podpisu darovací
smlou\T,

č. 19/01/13 Zo souhlasí s udělením finančního daru paní Jarmile Fořtové, kteřá od roku
2006 ve funkci starostky obce dokízala nadstandardně odpovědným přístupem řídit
obec s nebývale rozsáhlou hospodářskou ěinnoŠtí. Zo schvaluje udělení Íinančního
daru ve r.ýši 25 000'-Kč čistého' Pro účel ryplacení peněžního daru ZO souhlasí s



rTužitím prostř€dků s 6171 položke 5179 rozpoětu obce na rok 2013. Zo pověřuje
mírtostarostu obce k podpisu darovací smloury.

VeŤejné jednání bylo ukoněeno ve 19:45 hod. nústostarosta poděkoval pŤítoÍmým za
ájem o veiejné dění a popíál přítoÍmým hezlŠý zbylek večeÉ.

Zapsáno dne 28.02.2013

Ing. David Náďer
ověřovatel zápisu

r' ,t'
t^/'''''""'\7 _ _'

René Týř
ovďIovatel zápisu

Jarmila FoŤtová
stařostka

e=.
Vlastimil Ondra

místostďostá
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Pro: obec Potůčky

Neolatné Dřevodv lozemků - stanovisko k věci

Vzhledem ke skutečnosti, že obec je územně samosprávným celkem, musí tato v případě jakýchkoliv

zásadních dispozic 5 nemovitým majetkem, tj. včetně jejich pronájmů či prodejů pozemků, dodržovát
nejen zákonem předepsané náležitostjjednotlivých 5mluv, ale rovněž určitý záVazný procedurální postt]p
při realizaci jed notlivý€h úkonú souvisejících s takovou dispozicís majetkem'

Případné nedodÉením zákonných procedurálních postupů jsou pák takové dispozice s nemovitostmi
obce neplátné a v případě neplatných pÍodejú nemovitostí, tvto nadále náležÍ do vlástnictví obce.
protože nedošlo kiéjich platnému převodu. Absence někteďch úkonú má pak za následek 

'eiichabsolutní neplatnost,ti. nářoky z takovýchto n€platnÝch smluv5e nepromlčuií.

Vzhledem ke skutečnosti, že obec při realizaci jednotlivých úkonů postupuje Vsouladu s péčí řádného
hospodáře, zjisfiIa v několjka případech, např' jako tomu bylo u pozemku pod zastávkou užíVaného
manželi Pálošoýími a Pěknýmj, že zákonem stanovené podmínky nezbytné k dispozici s nemovitostmi
obce v minulosti dodrženy nebyly. Na základě těchto několika zjištění bylo proto provedeno namátkové
šetření něktených dalších úkonů souvisejících s nemovibým májetkem obce, přičemž Výsledky na2načovaly,
že pochybenísev případě převodů nemovitostí opakova la '

o těchto zjištěných skutečnostech bylo zastupitelstvo obce informováno již na Veřejném zasedání dne
15'12'2011' s\^/m usnesením č' 24/05/11 Žastupitelstvo proto dalo pokyn k přezkoumání prodejů
nemovitostí, ke zpracování právních stanovisek a k případnému učinění práVních úkonů vedoucích
k převodu nemovitostízpět do majetku obce.

s ohledem na skutečnosti, že jednotlivé úkony realizované obcí ohledně jejího majetku musí b,ýt vždy
řádně evidovány a archivovány, bylo nezbytné pÍovést kontrolu všéch dokladů obce, aby mohlo být řádně
konstatováno, zda vjednotliv'ých případe€h byly konkrétní podmínky přéVodů splněnY či nikoliv. Vzhledem
ke skutečnosti, že archiv obce byl Velmi nepřehledný, bylo nezb}tné provést rekonstřukci archivu, a to
specializovanou firmou, 2abývající se archivnictvím, a to talí aby byla zachována maximální jistota
ohledně správnosti provedených zjištění ve Vztahu kjednotlivým úkonům' Tento proces je časově Velmi
náročný a do dnešního dne nejsou VšechnyjednotliVé kauzy co do vstupní analýzy ukončeny.

l po provedeném šetření lze dospět ke shodnému závěru, a to, že zákonem stanovené podmínky nebylyve
Velké většině převodů 2 let 1990-2002 dodrženy a že uskutečnéné převody nemovitostí jsou v mnoha
případech neplatné.

Konkrétně bvla u iednotliuich smluv shledána rúzně 2áVažná pochvbení. i kdvž i bez ohledu na závažnost
pochvbení ie nutno konstatovát, že absence nebo vadnost bvt ien některého úkonu bude mít steinÝ
násIedék- nepIatnost smIouW. Některé Dřevodv vVkazova |V dokonce kombinaciněkoIika pochvbení.



Pro zjednodušeníje možno procedurální pochybéní u jednotlivých převodů klasiíikovat takto:

1. Nedostátekve zveřej nění záměru obce prodat konkrétni nemovitost, přičemž bud'
a) nedošlo k Žádnému lV€řejnéni láměru
b) zveřejněný záměr je z důVodu nedostatků nep]atný pro svou neurčitost (např. nedostatečná

specifikace nemovitostíV souladu s platným právním řádem).

2. Nedostatek vřádném schválení přodeje nemovitostí zastupitelstvem obce, kdy konkrétně
docházelo k násIedujícÍm Vadám:
a) zastupitelstvo obce neschválilo převod nemovitostí žádným způsobem; V někten/ch

případech rozhodl o převodu nemovitostí pouze starosta obcé. Takováto pravomoc však
starostovi obce nepřísluší a starosta obce není dle zákona ani Vsouladu s platnou soudní
judikaturou k převodu nemovitosti z majetku obce bez rozhodn utí zastu pitelstva opráVněn'

b) zastupitelstvo obce projednalo převod nemovitostí pou2e na tzv' pracovním zasedání, nikoliv
na Veřejném zasedání, což vsouladu se zákonem a platnou soudní judikaturou nelze
považovat za íozhod n utí zastu pitelstvá.

c) Zastupitelstvo obce neschválilo prodej nemovitostí řádně, tj. jedná se o případy, kdy
zastupitelstvo o převodu rozhodovalo, avšak nebyly dodrženy zákonné postupy.

d) Usnesení zastupitelstva obce jsou neurčitá, tj. jedná se např' o případy, kdy Vusneseních
nebyly dostatečně specif ikovány přeVáděné nemoVitosti'

3' Další proceduřální závady, např' se jedná o neurčitost v kupních smlouvá€h či nedod ržen í jiných
podmínek pro uzaVření smluV.

l přes shoÍa uvedené proceduíální záVady došlo k přepisu VlastnickÝch práV k nemovitostem v katastru
nemovitostí a jako vlastníkje tedy V současné době vedena osoba, se kterou byla kupnísmlouva uzavřena
čiosoba třetí, na kterou byly nemovitosti převedeny následně, a to bez ohledu na skutečnost, že fakticky
pro neplatnost smluv k převodu nedošlo a vlastníkem je nadále obec.

Po uskutečnění neplatných převodů došlo na něktených pozemcÍch obcé k v'istavbě rodinných domů, chat
či jiných staveb a tyto jsou ve Vlastnictví třetích osob, kdy dle platných práVních přédpisů nenáleží stavba
k pozemku, nýbržje možné, aby pozemek istavbu vlastnily odlišné osoby'

Jelikož docházelo po řadu let' u mnoha případů i po dobu desÍtek let, k g!!4i!L!!]Ú&i {věci ve
vlastnictví obcel ber olatného právniho titulu' vznikl obci nárok požadovat vydání bézdůvodného
obohacení dle náiemného, keré je vmístě a čase obvYklé, maximálně však zá dobu dvou lď zpětně,
neboť nářoky za období delšíjsou v souladu se zákonem již promlčenY.

Řešenívěci:

Dle názoru zpracovatele je sohledem na povinnost obce pečovat o svůj majetek 5péčí řádného
hospodáře nezbytné uvéstfakticbý stav do souladu se stavém právním, tj. vrácení nemovitostí obcia zápjs
obce iako vlastníka nemoútostív katastru nemovitostÍ' kdy toto lze učinit následujicím i způsoby:

a| smírnou cesto4 tj. souhlasným prohlášením obce a současného uživatele nemovjtosti u
notáře, kdy obě strany prohlásí, že činí nesporným, že vlastníkem nemovitostí je obec; Na
základě souhlasného prohlášení dojde k přepisu vlastníka i vkatastru nemovitostí; obci
Vznikne povinnost Vrátit přijatou ,,kupní cenu", ktelou za převod nemovitostí ;n kasova la.

b) soudní cestou, tj. podáním tzv. u]čovací žalobY, á to Vždy na určení neplatnosti převodu
kon krétn í ne movitosti.

Po nápravě stavu pak bude nutné rozhodnout o dalšídispozicis mejetkem, tj.:

a) Ponechat nemovitostiV majetku obce a případnětyto pronajmout
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b) Prodat nemovitosti, ať už osobám, ná které byly nemovitosti neplatně převedeny nebo
osobámtřetím, ato
k platnosti !řevodu (tj. zejména zveřejnění záměru obce prodat nemovitosti, schválení
prodeje zastupitélstvem ob€e, schválení podmínek prodeje, výše kupní ceny apod.)

Vzhledem ke skutečnosti, že smírné řešenívěcije bez součinnosti formálně Vedeného vlastníka nemožné,
navrhujeme, aby dotčené osoby byly písemně inÍormovány o neplatnosti smluv, ztoho Wplývající
existen€i vlastnického práVa obce á o užíVání nemovitostí obce bez platného právního důVodu, a to všem
jednotlivým uživatelům pozemků, ktených 5e neplatný převod týká. Takov,ýmto 2působem by v souladu
s ustanovením zákona č.99/1963 sb., občanského soudního řádu byla dodržena zásada umožňující
vyřešen í zá ležitosti bez soudního řizení'

Aby obec současné uživatele nemovitostí motivovala k přistoupení ke smírnému Vyřešení Věci, tj' be2
podání žaloby, bYlo by možno např. rozhodnout o tom, že obec nebude Wdání bezdůvodného obohacení
ve V'ýši obvyklého nájemného po uživatelích pozemků zpětně požadovat, pokud dojde v určité době ke

Vzor oznámení o neopráVněném užívání nemovitostí obce spolu s \.ýzvou ke smírnému vyřešení věci tvoří
přílohu tohoto stanoViska'

současně je třeba upozoínit na skutečnost, že na něktených pozemcích mohlo dojÍt uživateli pozemků
ke zhodnocení pozemků např. Ve formě Vybudování inženýrských sítí, úpraw ploch pozemků, Vysázením
porostů apod., kteréjsou \to osoby oprávněny po obcipožadovat uhradit. Případná zhodnocení pozemků

l'sou nutná ocenit u každého jednotlivého pozemku zvlášť. Provedení ocenění zhodnocení jednotli\r'ých
pozemků přísluší znalci. stavba na pozemku se nepovažuje 2a zhodnocení pozemku'

Dále si dovolujeme upozornit, že s nabytím účinnosti nového občanského 2ákoníku, tj. od 01'01.2014
budou mít vlastníci stavby ze zákona předkupní právo na prodej pozemkú pod stavbou v případě, že se
Vlastník ro2hodne pozemek prodat.

závér:

sohledem na zásadní procedurální pochybení při převodech nemovitostí a nedodržení zákonem
stanovených povinností pro prodej nemovitostí je právděpodobné, že obec bude v případě podání žalob
na u rčení vlastnictví nemovitostí úspěšná a jejívlastnictví k předmětným nemovitostem bude uvedeno do
souladu se stavem práVním, obec pak bude zapsánajakoVlastník iv katastru nemovitostí.

ohledně případných možných nároků soukromých osob na vYdání zhodnocení pozemků, není možné bez
znaleckého 2hodnocení každého konkrétního pozemku posoudit, zda by tyto nároky byly úspěšné a vjaké
\^/ši' Uplatňován í těchto nároků ze strany soukromých osob lze očekávat, kdy v případě neuzavřenísmiru
a požadavku obce na vydání bezdůVodného obohacení zpětně ze užíVání pozemku, jsou Uživatelé
oprávněnj 5i započíst provedéné zhodnocení na požadovanou úhradu za užíVáni

V Karlových Varech dne 30.01.2013

JUDr' Michaela Kubsová, advokátka
2astou pená J lJ Dr. Veronikou Vlkovou
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PO,BOXl62

u P6áná v seznamu v čAK pod č. 08712
bánkovnÍ spojéni| čislo účtu|204431873/0300 u csoB' á.s. s.k€l.na@a,(t!bsova..'

V Karlových vaÍech dne''....''

lvEMovlŤosTi A o lIEoPRÁvlÍÉlYÉM llŽfuÁN'o IIEPLAŤIIÉM
\,E

U8T

dovolÚi si váo sděLit, ž€ jsme převzali P.ávní astoupenÍ obce Potůčky ve věci kupní smlouly, kterou
.jste s naším k]ientem uzavřeli dne.''.....' býkající se poremku ..'..'...'.., nacháŽjícího se v katastÍálním
území a obci Potůčky/ktercu s naším klieĎtem uzavřel pan...'..'..''.

Na ákladě podkladů, kteÍé jsme obdrželi od našeho klienta, jsme provedli právní anďizu
problematiky prámího lztáhu mezi obcí Potůčky a Vámi, založeného kupní smlouvou ze dne.'...''..',
pňčeDŽ jsme dospěli k avěÍu, Že lebyry sphěly oblisatorIlí podfrinky stanovené jato condttlo
l€gis pÍívém Ýeřej.ýn plo vzait kup[í smlouvy, a to v následujícím fuzsanu:

(i) ch.onologicLy pnní nedostatkem podmínek platnosti kupní sdloulyje neexistence rozhodnuti
o ?eřejnění záměru prcdeje předmětného poz€mku, kd}z není zřejmé, kteÚ ol8án a kdy mět
rozhodnout o aeřejnění záměru, když Žádné tákové rozhodnutí nebylo doloŽenoi a

(ii) dle dostupných informaci je minimálně spomé, zda' vzaýíúí kupní smlouly předcháulo
ueiejněni záměÍu prodeje na úřed!í desce obecniho úřadu po dobu alespoň patnácti dnů ve
smyslu ustanovení E 39 odst' 1 zt\koŤ'a č. I2al2ooo sb. - o obcich, Ýe znění pozdějŠích
předpisů (dale jen 

"zno") čj. ýe smyslu ustmovďí s 36a odst' 4 dříve platného zákona č.
36711990 sb., o obcÍch, po dobu 30 dnů, kdyŽ piedmětný dokument s !}značením dne
!]věšení a dne sejmutí nemáme k dispozici; a

(ňi) v souladu s ustanoveĎím s 85 pismeno a) Zoo či dl€ ustánoveni s 36a odst' 1 pismeno a) dříve
platného ál<ona č. 36711990 sb'' o obcích je zastuPitelst!'u obce miúo jiné lyhraz€no
Ťozhodování o převodu nemoÝitých věcí z majetku obce, kdy v piípadě zveiejnéni záměru
prod€je v souladu se zákonem na úřední desce obecniho úřadu, musí ta}ovéto aeřejnění
áměru syjm obsahen'} ko.espondo!:at nás]ednému usnesení zastupitelstva obce o prodeji
s tím, ž€ rczhodnutí zashrPitelstva obce ohledně shválení uzavření kupní smlouly musi
předchazet uzavř€ní vlastní kupní smlouly, pakje nutno konstatovat, Ž tyto podmíÍlg/ rcaěŽ
nebyly sphěny, protoŽe nebylo dohledálo Žádnélřádné/platné usnesení zastuPitelstva, které
by uzavření kupní sÍúouly odsouhlasiloj a

M s ohledem na neplatnost kupní sÍtlouly' je ÍoW& nep]atný převod pozemku, vlastníkem
pozemku je po celou dobu obec Potůčky a v teto souvislosti nžiý^te ciÍj ýěc bez platného
právního titulu a tedy jste povinni platit nájemÍé za ]užiýál]'i poz'eÚkn, a to Ý místě a čase
oblyklé.



s ohledem na všeclrDy shota uv€dené stuteěnosti lze konstatotrat' že LuP!í sDrouva ze dn€
......... nebyla řád'rě a platÍě uzavŤeua a představujc absolut[ě leplatný pÍávní úkon, a ploto *
la ni hlcdi' jaLoby íildy levznitla. v důsledtu uvedeaérlo rcmohla smlouva zarožit jatétori
smluvní dfuledky.

V případě, Že disponujete jinými dokutnenty, které eventuálně dokládají opÍáměné nabytí
předmětných nemovitost', a to ve ýýŠe uvedeném Íozsahu' pak jsme ochotni na Žákladě nespomých
dokladů naŠe ÚŠe uvedené stanovisko pňpadně přehodnotit.

současně jsou s problematikou platnosti, resp' nePlatnosti kupní smlouly pa]< také nutně spo.jeny i
pravni důsledky v oblasti !:pořádáni vajemných záýazkn ý^i].Jých v mezidobi mezi smluiními
stran,Di Pokud nedoš]o k platnému převodu vlastnického práva, pak následné uživáni pozemktl
z VaŠi strany je uživáním bez prámiho titulu. V souladu s platn.ým ĎráWím iádem iste proto Dovinni
Wdat našemu klientovi bedůÝodné obohaceni. kteÍé Vám vznildo uŽiváním oozemku obce bez
právnÍho titulu. ti' uŽívánim oozerrůu. ktere iste si Drokazatelně uŽivali ke své potřebě.

s ohledem na shora uvedené a s ohledem na nutnost ieŠeni věci vám náš klient navrhuje lyieŠení celé
záleŽitosti smirnou cestou, a to souhlasným prohlášením Vás a naŠeho klienta, ktefým bude
nespomě prohláŠeno, Že se jedná o majetek našeho klienta a na zá']dadě uvedeného bude náŠ k1ient
zapsán játo vlastník v katastru nemovitosti. v případě akceptac€ !ávÍhu naš€ho LlleÍta na smítÍé
vyřeše Yěci' nám toto ozEaEte lejPozději do 14 dnů od doručefi této výzvy. v píipad.é, žE
dojde k lyřeŠení věci smimou cestou' nebude náŠ klient požadovat wdáni bezjůvodného oboMceni 2á
uŽívá!í jeho pozemkll zpětně a je pŤipraven s Vámi .jednat i o řešení budoucÍch Ýztahů k nemovitostem
a na.jit přijatelié a uýhodné ieŠeni pro obě strany.

NedojdeJi Ž VaŠí strmy k akceptaci ná!Ťhu našeho klienta na smimé lyřeŠení věci ani ve lhútě ýýše
uvedené, bud€ náš ldient řešit celou záežitost soudní cestou, a to podáním určovací áloby.

Tuto cizlar pďr^Ž jte 
"'a 

piedŽ€lobni ýj'zw ke smírnému ř€šení s tím, že po mamém uplynutí
stanovené ]hůty pro akceptaci ná!Ťhu bude podána Žáoba, čímž se Vám niáldady podstatně zitiší, a to
z€jména o náklady soudního iízení' současně náŠ klient bude poádovat Ýydání beznůvodného
obohacení a uŽivání jeho nemoútosti b9 plámího tituiu, a to minimálně z,a obdobi předchozich dvou
let. I při uplatnění tohoto nďoku je náš klient piipraven hájit svá práva soudní cestou.

Douíáme, Ž€ se podaří celou áleŽitost wřešit smírně a uájemné vztany budou mezi oběma stráiami
naÍoÝnány. Lhůtu ke símému wiešenÍ věci si timto aamenám.

obec Potlrčky
zast' JUDr. Michaetou Kubsovou' advokátkou

lYřízuje: JUDí' veronika Vlková, advokátka



rÁvnrr nozpoČru zors Vvuěšeno dfte: 1 2.o2.2o 1 3
sejmuto dfte: /:,1 3 €Ó rr'3
Schudleno dne: :',r2 č),€' <-zJ

RozPočŤovÉ PŘÍJMY

DArtovE PŘÍ.'MY 9 494 4oo,- Ké
z toho:
Dan z příimů ívzic}ďch osob ze záv-čin. 1 0o0 00o.- Kč
Daň z příjmu Fo ze SMV 80 00o.- Kč
Daň z příimu Fo z kaoita1.\,.iTrosů 100 000' Kč
Daň z příimu orávnicL;ch osob 1 050 000.- Ka
Daň z příimu Po za obce t 934 661._ Kč
Daň z nemovitosLi 400 000,' Kč
Darr z přidaié hodnoty 2 000 000.- Kč
Poplatek za lekÍeační pob\,t 1 000'- Kč
Poplatek z ub\,tovací kaoacitv 1 000,- Kó
Poplatek správní 15 o00.- Kč
Poplatek ze psů l5 739, Kč
Popl'za užívánÍ veřeiného Dlostaanství 1 800 000,- Kč
Popl'za povolení k viezdu do wbl.míst 80 000.- Kč
Odvod z VHP 917 000-- Kč
odvod z loterií 1oo 0o0,- Kč
PRL'ATE DoŤAcE 11 086 600._ Kě
z toho:
Výkon státní spIáW 86 600'_ Kč
Převody z vlastních fondů hoso'činnosti 1 1 o00 000.- Kč
EDAŇovri PŘÍJMY 37o ooo._ Kč

z toLlo:

1) pňjmy z vlastní činnosti s 3319 80 000,- Kč
2)příjmY z pIon. maietku s 3613 10 0oo. Kč
3]příjaté sankčni platbv s 5311 25o 00o._ Kč
4) příjmy z úroků s 6171 30 000'- Kč

xAPIŤALovE PŘÍJMY 249 ooo-- Kč
z toho:
Přijmy z prodeje pozemků g 1012 249 o00,- Kč

PRIi'lltrY. CELKEM ]..:I 2l 2oo':Óoo._ Kč



NÁVRH nozpoČtu 2otg wuěšeno dne: 1 2.02.20 13
sejmuto dne: c2 2 .9-- ' €..) .?''
schuó'leno dne: ":a? ,.lé' '.-<.,'3

nozpočtovÉ rrÝoe.rp

SILNlCE 3 865 0o0'_ Kč a 2212
KULTURNI AKCE 150 000'- Kč 6 3319
VODOVOD 85 00o,- Kč s 2310
KABELoVÁ TELEITZE l00 o00.- Kč 6 2479
sKoLSTVÍ l 932 0o0'_ Kč 6 3113
KNIHOVNA 22 oooi Kč 6 3314
ROZHLAS A TELEVIZE 9 0o0. Kč a 3341
TJ PoTÚČKY _ dotace 170 000.- Kč a 3412
SPoRToVNI ZÁzuzENI oBcE 360 000'_ Kč s 3419
LYZAR. sToPY + CYKLoTRÁSY 70 o00.- Kč a 3429
VEREJNÁ ZELEŇ 235 0o0,- Kč s 3745
VEŘEJNÉ oSVĚTLENI 357 0o0'- Kč 6 3631
PoHŘEBNIcTVÍ 25 000.- Kč a 3632
MÍsTNÍ INŽEN|ÍRSKÉ saE 50 0o0'_ Kč a 3633
ÚZEMNÍ PLÁN 100 00o'- Kč 6 3635
TECHNICKA SLUZBA 2 073 o00'- Kč s 3639
SocIÁLNÍ PÉČE 135 00o'- Kč 6 4359
OBECNI POLICIE 1 854 000.- Kč a 531 1
SDH 746 00o'- Kč s 5512
ZASTUPITELSTVO 992 000' Kč s 61 12
VEŘEJNÁ SPRÁVA 5 4o0 0o0'- Kč a 617l
FINANcNt oPERACE vč' poiišténi 529 339'_ Kč s 6320
DAN z PRIJMU Po zÁ oBEc 1 934 661'- Kč s 6399
FINANCNI VYPoŘÁDÁNÍ MIN.LET 6 000'- Kč 6 6402
CELI{EM 21 2oo ooo'- Kč



NÁVRH RozPoČTU 2013

NdÚťh planovanúch únosů a. ndklddů }ÍosPoDlÍsršá č'N./vos"

Vauěšefto dne: 1 2.02.2o1 3
sejmuto dne: .:? ž L2-j . ž.O4,
Schudleno dne: ;?.? Ói? <-.a.r3

PLÁNoVANÉ v"ÝNosY

POZEMKY t4 500 00o,_ Kč
TRŽNrCE 9 5o0 000'- Kč
PARKOVISTE 1 800 000,- Kč
BURZA 15 000'- Kó
VODOVOD+COV+KANALIZACE 695 000'- Kč
INFO 20 000'- Kč
BÁzÉN 700 0o0'- Kč
BYTovE HosPoDÁŘsTVi+KoTELNA 2 705 o00'- Kč
NEBYToVÁ PRoSToRY 400 000' Kč
TEcHNICKE SLUŽBY 20 000' Kč
ODPADY 730 000'- Kó
FINANCNÍ oPERACE 150 000'- Kč
LEsNÍ HoSPoDÁŘSTVÍ 15 000,_ Kč
CTLKEM 31 25o ooo'- Kč

PLÁNoVANÉ NÁKLADY

1 920 000.- Kč
45 000'- Kč

VODOVOD 1 065 00o'- Kč
t 365 o00._ Kč

635 000._ Kč
UBYToVNA Ó.p' 42 50 000,_ Kó

4 350 000_' Kč
BYTOVE HOSPO 1 040 000'- Kč
NEBYToVÉ PRosToRY

2 065 000.- Kč
662 0o0_- Kč

VRATKY PREPLATKÚ ToP'sEZ. 42 000.- Kč
13 25o ooo'- Kč


