
Zápis z 1. veřeiného iedniání a usnesení
Zastupitelstva obce Potůčkv ze dne 20.02.20l4

Přitomni : J.FoŤtová, V.ondra, S.Šípe! J.Putko, Ing.D.Nrídler, R.Týř, M.Šípek
omluveni: K.Štěrba
Neomluveni: Mgr.L.Frančíková

Hosté : cca 12 oběanů

Začátek jedlání : 17.oo hod..

Veřejné jednání zo Potůčky zahájila v l7.oo hod. starostka obce. Přivítala přítomné
občany a zasfupitele. Konstatovala nadpoloviční většinu členů zastupitelstva, seznimila je
s plogŤamem jedniíní a oznánila' žn z jedr]llni bude pořizovlín zvukoÚ záznam.

Program iednání :

Schválení programu jednání
Kontrola usnesení
Rozpočtová opatření (20l3 )

výŤoční zpráva Zs Potůčky
NaÚšení kapacity škold druŽiny při ZŠ Potůčky
Navýš€ní kapacity školníjídelny při ZŠ Potůčky
Plodloužení nájemní doby k p.p.č. l086/1 l-Blfuta Richard
B}tová jednotka _ č.p. 85/l
Býovájednotka č.p. 51/ó
Různé
Závěr

Proti:7 Zdržel se: 0

Hlasování o původním programujednání :

1) schválení Eoglamu iednríní:

1)
2)
3)
4)
s)
6)
7)
8)
e)

10)
I l)

Dle ust4noveni s 95 odst.2 zákona o obcích, námitku Foti zápisu je oprár'rrěn podat člen
zasfupitelstva s tím, že o takoých nrámitkrích rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva.
Zádné náú\itky zE strany zasfupitelů nebyly podány.
ByJ podán podněr MgÍ. Mil-uly o uvedení ápisu do souladu se skutečností, tento podnět
nebyl věcný, i přesto stalostka poádala zastupitele o } asoviíní k zďazení do programu
iednrání.

Illasování o zďazení tohoto bodu do programujednríní:

Pro: 0

Pro: 7 PŤoti: 0

Náwh na zpracovatele zápisu : Šípek Stanislav

Z&žel se: o

Pro: 7 Proti:0 ZÁtželse 0



Návrh na o\ěřovatele zápisu : T:iŤ René

Pro: 7

Šípek Miroslav

Proti:0 Zdtželse:. o

2) Kontrola usneselí :
Náwh na wřazení z evidence usnesení :
Usnesení č. 0l/04/l3 ' 16/04/13

Náwh rra ponecháni v evidenci usnesení :
Usnesení č. 5/2/1N,Í/08 '1.5.2008 / pÍon.poz.-autoservis /
Usneseníč.19/03/10 3.ó.2010 /kontř.sDH..../
Usnesení č. 29104/11 29.9.201l / směnapoz'-p.xuan /
Usnesení č. l3l01/l3 z8' 2'2073 lsÍÍ\ěÍ\4pron. -... p.K1ogner/

Náwh usnesení :
Zo bere na vědorní kontolu usnesení.

Pro: 7

Pro: 7 PÍoti: 0 Zdtže|se: o

5) Ředitelka,, Zríkladní školy a mateřské školy Pofučky, okres Karlovy Vary ", Mgr. Jana
Kunstová pŤedloála zastupitelům žádost o navýšení kapacity ve školní dtužině z počt! 20
žáků na 30 žíků od 0l.09.2014 z důvodu n|árustu počtu žtíků v zIíkla&í škole ve školním roce
2014D0r5.

Proti:0 Zóťzf,,lsel. o

3) Zastupitelé obdrželi písernné podklady k posouzení lozpočtového opatření č.18 a náwh
rczpočtového opatření v hospodářské činnosti ze dne 27.12.2013 k provedení změn rozpočtu
za měsíc listopad a prosinec 2013 tak jak bylo schváleno na jednríní zo 22.11.20|3
usnesením č'03/04/13.

Náwh usnesení:
Zo schvaluje rozpočtové opaťení č.18 a opatření v hospodálské činnosti ze dtrc 2'1.12.2013
v jednotlivém členění dle předloženého položkového rozpisu' které bude přílohou tohoto
zápisu.

Pro: 7 Prcti: 0 Zdržel se: 0

4) Ředitelka,, Zá,t<ladní školy a mat€Ťské školy Potůčky, okes KarlolT vary,,, Mgr. Jana
Kunstová pŤeďožila zasfupitelům ,, výroění zpÍálll o činnosti ziíkladní školy .. za školní rok
201.2/2013. Zprávabyla schviilena na pedagogické radě 09.10.2013.

Návrh usnesení:
Zo schvaluje ,, Výroční zprávu o čirurosti zíkladní školy " v Pofučkách za školní rok
2012/2011.



Nálr'h usnesení:
Zo schvaluje navýšení kapacity školní drúiny, jejíž činnost vykonává,, Základní škola a
mateřská škola Potůčky, okes KaÍlovy Vary ,, z 20 žák.ů na 30 áků, a to s účinností od
0l.09.2014 a schvaluje podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení ke
IGajskému ďadu Karlovarského kaje.

Pro: 7

Pro: 7 Proti: 0

Proti: 0 Z,drželse: o

6) Řeďtelka,, Zrikladní školy a mateřské školy Potůčky, ohes Kalloly vary.,, Mgr. Jana
Krmstová předloŽla zasfupitelům žádost o na\"ýšení kapacity ve školní jídelně z počtu 60
stnir'níků na 70 strávníků z důvodu niárůsfu počfu Žál(u v zrákladní škole ve školním roce
2ol4/2o15. Škohi jídelna je určena jak pro žáky zríkladní školy, tak i pÍo děti z mateřské
školy.

Ná!Ťh usnes€ní:
Zo schvaluje navýšení kapacity škohí jídelny, jejíž činnost \,Ykonává ,' Zrikladní škola a
nateřská škola Potůčky, okes Karlor,y Vary " z 60 strárniků na 70 stávníků' a to s účiDností
od 0l.09.2014 a schvaluje pod,iní ádosti o zápis změny v rejsťíku škol a školských zařízení
ke Krajskému úŤadu Karlovarského kaje.

7) Pan Richard Brírta si podal žádost o prodloužení pronájmu p'p'č. 1086/1l k Ústavbě
rodirmého domu. Jako důvod uvedl zďoúavé \ryÍizoyá1|í stavebniho povolení. v současné
době je na parcele vybudovrína základová deska s přípojkaÍi'

Návrh usnesení:
Zo schvaluje uzavření dodatku č.1 ke ,'Smlouvě o rr.ijmu a smlouvě o smlouvě budoucí
kupní", uzavřené dne 01.05.2012 meá obcí Potůčky a p. Richardem BáÍtou na p.p.č'
1086/11.- Prodloužení nájemní doby a souvisejících ustanovení o jeden rok a úiravy
podmínek pro wavření kupní srnlouly dle nowých předpisů. Pověřuje starostku podiiseÁ
dodatl_u č.l.

Pro: 7 Proti: 0

Zdtže|se: o

ZArželse: o

Zdržel se: o

8)- Uvolněný b}t č.l v b}'tovém domě č.p.85 o velikosti I + I. Ze seznamv žadatelů byla
vybrána paní Pavla K1ognerová.

Náwh usnesení:
Zo doporuěuje \,Ybmt ze seznalru žadatelů, ohledně nájmu k bytové jednotce č. 1 v č.p.85 o
relikosti I - l. pani Pavlu Klognerovou.

Pro: 7 Proti: 0

9) Uvohěný b}'t č. 6 v býovém domě č.p.sl o velikosti 2 + 1. ze seznamu žadatetů byli
!}bráni tjio Žadatelé : Šípková Zdenka, Šmidová Blanka



Náwh usnesení:
Zo doporučuje r,ybrat ze seznamu Žadatelů, ohledně nájmu k byové jednotce č. 6 v č.p.51
velikosti 2 + 1, paní Šípkovou Zdeň}u.

Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se'. 2 Šípek stanislav
Sípek Miroslav

Usnesení

č.01l01l14
Zo schvaluje původní program jednIíní

č.02l01l14
Zo bere na vědomí:
Nál'rh na wřazení z eúdence usnesení :

Usnesení ě' 0l/04/13 16/04113
Návrh na ponechiíní v evidenci usneseni :

Usnesení č. 5/2/lN4/08 7. 5.2008 / pron.poz.-autoservis /
Usnesení č. 19/03/10 3. 6.2010 /kontr.SDH --.- /
Usnesení ě. 29104/1l 29.9'20lI / směrcpoz.-p'xuan /
Usneseníč. 13/01/13 28.2'2013 l směm,pron...'.p.Klogner/

č.03/01/14
Zo schvaluje rozpočtové opatření č.l8 a opatření v hospodrířské čimosti ze, dlte 27.|2.2013
vjednotlivém členění dle předloženého položkového lozpisu, které bude přílohou tohoto
ápisu'

č'o4l01l14
Zo schvaluje ,' Výroční zprá.v'u o činnosti zríkladní školy ,. v Potůěkích za školní rok
2012/2013.

č.05101lI4
Zo schvaluje navýšení kapacity školní družiny, jejíž čirmost r,ykonává,, Základní škola a
mateřská škola Potůčky' okes Karlovy Vary ., z 20 žáki na 30 žáků' a to s účinností od
01.09'2014 a schvaluje poďíní žádosti o zápis změny v Íejstříku škol a školských zařízení ke
Krajskému uřadu Karlovarského kaje.

č.06l01l14
Zo schvaluje navýšení kapacity školní jídelny, jejíž činnost rrykonává ,, Zíkla<lní škola a
mateŤská škola Potůěky, okes I(arlovy Vary .. z 60 strávníků na 70 stá\,Ťíků' a to s účiĎností
od 01.09'2014 a schvaluje podání žádosti o zápis zÍněny v rejstříL_u škol a školských zařízení
ke Krajskému uřadu Karlovarského kaje.

č.07l01l14
Zo schvaluje uzavření dodatku č.1 ke ,,Smlouvě o rr.íjmu a smlouvě o smlouvě budoucí
kupní", uzavřené dne 01.05.2012 mezi obcí Potučky a p. Richardem Bfutou na p.p.č.
1086/11. ProdlouŽení nijemní doby a souvisejícich ustanovení o jeden řok a úplavy
podmínek pro uzavření kupní smlour,y dle noých předpisů. Pověřuje starostku podpisem
dodatku č.l.



L08t0 14
zo dopoiučuje vybrat ze seznamu žadatelů, ohledně újmu k bytové jednotce č. l v č.p.85 o
velikoíi l J l. paní Pavlu KJognerovou.

č.o9nul4
Zo dopolučuje vybrat ze se2namu žadatelů ohledně nájmu k býové jednotce č. 6 v č.p.5l o
velikosti 2 + 1, paní Šípkovou Zdeňku.

Veřejné j edn iní bylo ukončeno v 17.20 hod., starostka popříla všem přítomným hezký zbýek
večeÍa.

Z,€'psá'ío dne, 27.02.20 l 4

.U-.d.,-,-.-'--
TýŤ Rďné

ověřovatel zápisu
Šípek Mircslav

ověřovatel ápisu

--7.u-, 
-Jarmila Fořtová

starostka
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