
ďIffi\\aBy'
Zápis z 2. veřeiného iednání a usnesení
Zastupitelstva obce Potůčkv ze dne 27.03.2014

Přítomni : J.FoŤtoýi v.ondra, s.Šípek, J'Putko, Ing.D.Náďer, R.ryt, l,t.Šipet
omluveni: K.Stěrba
Neomluveni: Mgr'L.Frančíková

Hosté : cca l0 občanů

Začátek jedníní : l7.oo hod.

Veřejné jednríní Zo Potučky zahájil v 17.oo hod. místostalosta obce vlastimil ondra.
Přivítal přítomné občany a zastupitele. Konstatoval nadpoloviční většinu členů zasfupitelstva'
seznrímil je s programem jednání a oznámil, že z jedúnl bude poŤizován zlukoý zitzrtam'
omluvil staxostku obce, že z důvodu hlasové indispozice nemůže vést osobně jednrání
zastupitelstva.

Program iednání :

1) Schválení programu jednríní
2) Kontrola usnesení
3) Rozpočet obce pÍo rok 2014
4) Nál,rh na úpranr nájemného _ centrální hala
5) Návrh na úpmlu nájemného p.VuDuyHau
6) Návrh na úpÍalu nájemného p.Le Tien
7) Návrh na úpravu nájemného RUJANA s'r.o.
8) Prcnájem st.p.č. 248 od stábího pozemkového ďadu
9) Různé

lo) Záýěl

Hlasovríní o programu jednríní :

1) schválení pro$amu jednlání:
Pro: 7 Proti: 0 Zdrželse: 0

Zúželse: 0Proti:0

: René Týř
Ing. David Nridler

Proti: 0 Zdtželsg. o

Ná!Ťh na !"vřazení z evidence usnesení :
Usnesení č. 01/01/14 06i01/l4, č.08/0l/l4, č.09/01n4
Návrh na Donecháni V evidenci usnesení :
Usnesení č. 5/2/lM/08 7. 5.2008 / pron.poz._autoseryis /
I]snesení č_ 19/03/10 3_ 6_2010 /kontŤ-sDH.-_. /

NálŤh na zpÍacovatele zápisu l Šípek Miroslav
Pro: 7

NálŤh na ověřovatele zápisu

Ptoi '1

2) Kontrola usnesení :

Usnesení č.29104/1l 29.9.2011 / směna poz'_p'Xuarr /



i

l

Usnesení č. l3l01/l3
Usnesení č. 07101/14

Návťh usnesení :

28' 2.2073 lsměna-pon' .... p.Klogner /
20.2.2014 / dodúFk ě. 1 ke sn ouvě-p.Bfuta /

Zo bere na vědomí kontrolu usnesení.

Proti: 0 Zdrželse: 0

3) Náwh rozpočtu byl v sorrladu s s l1 odst. 3 zakorl,a č. 250/2o0o sb., o rozpočtoýých
pravidlech územních tozpočtů' ý platnérr' znění, zveřejněn na úřední desce dne 10. 3'2014.

Místostarosta uvedl ýed hlasovóním, že do ruÍwhu rozpočtll ltcl lok 2014 byly začleněny
všechny požadavky mísních spolků' ěi náwhy občanů d zast pitelů' Ze struky zaslupitelů
nebyly k návrhu rozpočtu podál1y žádné nómitlE či připoninlr,.

Dále wedl, že případné dotazy je připravena zodpoýědět přítomqá účetní obecního úřadu
paní Trenčanslai d |yzýal přítornné k ožnosti položit dotazy. Z důvodu, že nikdo k tomuto
bodu jednání nevznesl dotazy či připoÍ ín|cy byl projednán návth usnesení:

Náwh usnesení:
Zo schvaluje ťozpočď obce Potůčky na Íok 2ol4 ý záy^zných ukazatelích dle paragrafu
v celkové výši 35,l38.000'-Kč v příjmové a 35,l38.000,-Kč ve v'ýdajové části.
Zo schvaluje v souladu se svými kompetencemi lryhrazenýrni zíkonem o obcích posk}'tnutí
dotací, peněžiýh a věcných daru dle náwhu rozpočtu na rck 2014.
Zo schvaluje plrín hospodriřské ěinnosti na rok 2014 ve \"ýši výnosů 3l,050'000,-Kč a
níkladů ve výši 13,050.000,-Kě s předpokládaným áskem 18'000.000'-Kč.
Zo schvaluje v souladu s $ l02 odst. 2 písm. a) zríkona č.128/2000 Sb.' o obcích, v platném
znění' zmocnění stalostky k provádění jednotlivých rozpočtoťch opatření v lozsahu
l00.000,-Kč na každé rczpočtové opatření, popř. v rozsahu vyšším, budeJi se jednat o
Íinanční postředky ze státního rozpočtu. Rozpočtová opaaení může stařostka obce
samostatně prcvádět meá jednotlivými paragrafy, pokud t}'to změny nelyvolají další nríroky
na finanční pTostředky obce ( nezvyšuie se celkový rozpočet výdajů ).

Pro : '7

PÍo: 7 Proti:0 Zdtželsel. 0

Po hldsoýáhí k tomuto bodu jednáni místostarosta doplnil informaci o Jinančním stavu obce,
kdy uvedl, že ý rcce 2006' kfu přebítali vedení obce s p4 í starostkou bylo na účtech a
v cenných papírech 1],968'026,-Kč a obec začínala spláceí bahkovl1í úvěr ve ýši
12'000-000'-Kč. TaMe obecní Jinance byly v mirutsu. Dále uvedl, že k dki 27.02'2011 byl
bankovní úvěr zcela splacen a podařilo se našeířit k uvedenému dni 49,802.408,30 Kč. Tuto
informaci pot1al předeýší 1 z důýodu, že se často občané ptají' kde jsou obecní peníze' Na
účtech obce je téměř 50'000'000,-Kč .

4) Návrh nájemníků prodejních stánků v centrální hale a před centrální halou o snížení
nájemného o 600/o na duben aŽ plosinec 2014 z důvodu malé poptávky, nepříznir"ých
obchodních podmínek a níÁých piíjmů'

Návrh usnesení:
Zo schvaluje snížení nájemného na duben až plosinec 2014 o 60 yo, a to nájemníkům
plodejních síirrků v centriílní tržnici. Nájel ríkům pozemků' na L1erych jsou umístěny
plodejní stánty před centlální tdnicí o 50 o/o v období od dubrra do prosince 2014'



-

Toto snížení platí pouze za podmínek, že nájemné bude řádně uhmzeno v teřmínu stanoveném
obecním ďadem Potučky. V případě, že nájemné nebude řridně uhr"azeno, bude účtoviáno

v plné výši' tj.100%.

Zdtželse: 0

5) Ná!Ťh p'vu Duy Hau o snižení nríjemného na p.p'ě. 368/2 o 50% na duben až prosinec
2014 z důvodu malé poptávky' nízké návštěvnosti, slabé kupní síly a stále tívající
ekonomické krize.

Návrh usnesení:
Zo schvaluje snížení níjemného p.vu Duy Hau na p.p.č. 368/2 na duben až prosinec 2014
o 30 %o.

Toto snížení platí pouze za podmínek, že nájemné bude řridně uhrazeno v termínu stanoveném
obecním uřadem Potučky. v případě' že nájemné nebude řrídně ubrazeno' bude účtovríno
v plné výši' tj.l00%.

zdÍže|se| 0

Pro: 7 Proti: 0

Pro: 7 Proti: 0

Pro: 7

Pan Ladislav yolťáb k lolrluto bodu uvedl, že tťžby za ixěsíc únor byly rekordní za histotii
Potůček a že žádná finanční krize nebyla. ,'Takoý únor tady nildy nebyl, jsou na to čisla''
Zastupitel stanislaý Šípek možná yzhledem ke klifuaticwm podmínhim byla luiýštěý ost
\.yšší.
Místostarosta - nělďeré třžhice na soukfomých pozemcích jsou pnizdné' nebo poloprózdné.
Zastupitel S' Šípek - možnó ý lestauraci, pana Voltába , co h|, to Monika'
M. Geýítschefoýó - ý proýozoýně železářství se rckordní ntivštěynost na tfžbách nepfojeýila.
L. Kýíčeru -ý optice měli v únoru taw rekotd í tržby..'
MístostaroEta - uýedl, že d]e ',yhod ocení statistik o přodukci odpadů z domócností, Ířiděného
odpadu a odpadů z tržišť pťoduk:e odpadu z proýozoýen již 3 roky za sebo1] Heýj i lo
l,ypovídá o klesajícím prodeji, jsou naznalcy, že finanční krize kančí a že Němci začinaji
utrócet, pro Poť,ůčb, by to bylo jenom dobře.

6) Návrh p. Le Tien o snížení nájemného na části p.p.č. l4l0 na částku 30.000'-Kč na duben
až prosinec 2014 z důvodu nízké návště\'nosti, slabé kupní síly a stáe trvající špalné
ekonomické loize.

NálŤh usnesení:
Zo schvaluje snížení nájemného p.Le Tien na části p.p.č'1410 na duben až prosinec 20l4 na
30.000'-Kě měsíčně.
Toto snížení platí pouze zapodmírrck, že lájemné bude řádně uhrazeno v teÍmínu staIroveném
obecním riřadem Potučky. v případě, že nájemné nebude Ťádně uhrazeno, bude úětováno
v plné výši, tj.100%'

Přoti: 0 Zdrželse:0

7) Nálrh firmy RUJANA s.r.o. o snížení nájemného za pronájem prostol v ě.p.5 o l/3 tj.

t0.000,-Kč na duben až záůí 2o]l4 z ďt\ýod! nízké návštěr'rrosti a neustále se neměnících
tržeb.



-
!

NálŤh usnesení:
Zo schvaluje snížení nájenného firmě RUJANA s.r.o. v č.p.5 rra duben až prosinec 2014 o
U3 tj' o částku 10.000,-Kč.
Toto snížení platí pouze za podmínek, že nájemné bude řádně ubrazeno v temínu stanoveném
obecním lÍadem Potůčky. V případě, Že níjemné nebude řádně uhrazeno' bude účtoviáno
v phé ýši' tj.100 %.

Místostarosta před hlasováním k tomuto bodu proqrathu uýedl, že mimo nájemného plynou do
pokladny obce i poplat]cy zcr pťoýoz hracích a tofualů. Poplathy z této a dalších provozoven
přinesly do pokladny obce za rok 2013 celkeh 3'000.000'-Kč.

ZÁtželse'. 0PÍÓ: '7 PÍoli: 0

Pro: 7

8) Pronájem stavební paÍcely č. 248 v k.ú. Potučky od Pozemkového fondu čR

Místostalosta k tomuto bodu jednIÁní uvedl, Že se jednrí se o pozemkovou paÍcelu, která se
nachžaí pob|iž sjezdovky, je to palcela nedaleko chat a o uvedenou palcelu obec žádala lž
v roce 2000 a to o beáplatný převod na obec Potůčky - staÍosta Fmntišek Metlička.
Nová žádost byla podána 17.08.2009, kdy bylo možno žádat již poýze o pronájem a nyní
z Pozemkového fondu ČR přišta nabídka na pronájem pozemku obci . Pozemkový fond ČR
požaduje schválení pronájmu tohoto pozemku zasfupitelstvem obce'
M. Gewitscherovó -jakje to ýelbj,pozelkek ?
Místostatosta - 90u2
M Gerýitscheťoýá- co s pozemkem?
Místostdrosta obec požaduje pozemek za účelem scele í pozemka s pozemkem okolním,
který 'ie ý majetl obce. V případě yýstavby inženýských sítí y budoucllosti by mohly při
odprodeji tohoto pozemku souktomým osobóm nastat komplikace'
S-Šípek - pokutl by o pozemek obec nepožádala' byl by nabídnut soulcromým osobám' heré by
měly v budoucnosti přednostní právo pro odkoupení.
Josef Fořt - proč to nechce pozemkouý fond odprodat? Jak to zdůvodnili?
Místostaťosta - neýíme, zřeimě neíungují, soulcromým zemědělcům se pozem]q, ze stdtní Íondu
odpťodóýají jak a běžícím pásu' Při převodu na obec to tťýá již ] 4 let' Korespondence v této
záležitosti z doby stcÍosly Metličb nebyla dohledána, powe žódost a od ro]u 2009 si obec
s pozemka,ým fondem průběžně dopisuje, rymí nabízejí pronójem.

Náwh usnesení:
Zo schvaluje zráměr pronájmu st.p.č.248 (drú pozemku- zastavěná plocha a nádvoří) o
Úměře 90 m2 od SÍ,ítniho pozemkového úřadu za účelem sloučeni spozeÍí]kem p'č. 26'7/2
vjehož středu se nachrízí ajenžje v majetku obce Potůčky, vše v k.ú.Potuěky'

Prcti: 0 Z'držnlse'. 0

9) Různé

Místostarosta předložil ke schvrílení podríní žádosti o posk}tnutí příspěvku ztozpočÍn
Karlovarského kraje odboru regionálního Ťozvoje na ,'Program obnor'y venkovď'. Byla
podána žádost na akci ,,oprava objektu č'p.106 a zateplení půdy oU v obci Potůčky", kdy
požadovaní částka příspěvku činí 1 07.000'-Kč.
Jednií se o objekt socitíirrí ub1tovny veďe kotelny, kde by měla bý opravena saecha a omítka
a zateplení půdy budolry obecního uřadu.



Nálth usnesení :

Zo. schvalrrje podríní žádosti o poskýnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kaje _ odboru
regjonálního rozvoje na,.ProgŤam obno.vT venkova,,na ďci ',oprava objektu č.p.l06 a
zateplení půdy oU v obci PotůčLy., kdy poŽadovaná částka příspěvku činí 1oi.00o,-Kč'

Pro: 7 Proti: 0 ZdržeÍse| 0

Z. Švihotikovó - proč obec žódó o rlorace , když ruj obec na účtu 19,000'000.-Kč?
L. Voltáb - nemohli by tyto peLíze dosldt vesnice, které peníze nemají?
Místostaťosta V.ondra - obec ýyužitim dotací šetří peníze z obecního rozpočtu' přidělení
peněz není jisté. Proč ne|yužít prostředlq,, heré nabízí Karloýanbý kraj z tohoto programu'
Zastupitel M'Šípek - obec hospot|aří s majetkem.
M.Gelýilscheroýá- pokud peníze nedoslanete?
Místostarosta - ý lozpočtu obce jsou i ha tyto akce lyčleněny fnanční prostředb/ a ý tomto
případě se budou hťadit 2 rozpočtu'

Mistoýarosta informoval přítoÍnné zastupitele a občaÍry, že vedení obce a pedagogický sbor
Základní školy PotůčLa nominoval na udě]ení ceny hejtmana Karlovarskelo traie za
celoživotní pedagogickou činnost ředitelku Zél<]adú a mateřské školy Potůčky Mgr. Janu
Kunstovou. Z r'awžených kandidátů' kteří se věnují celoživotně pedagogické činnosti a
v'ýchově mládeže z celého karlovarského kaje' bylo r,ybrráno z nomiňvaných osob 20
kandid]ítů a mezi nimi byla vybrána k udělení této prestižní ceny paní Ťeditelta Mgr. Jana
Kunstová' ocenění jí bude předáno hejtmanem Karlovarského kaje v pondělí 31.03.20l4 na
slavnostním setkání' ktele se koná každoločně k výročí dne uěitelí. Na!,rženi na udělení cenv
bylo podráno z důvodu, že paní ředitelka dlouhodobě vede školu a v]iuku žriků * oy.oÉ
urorni a uvedené oceněni sijednoznaČně zaslouá.

Dále místostarosta infomoval přítomné o přípravě společného projektu přeshraniční
spolupráce, kdy obec Potůčky byla oslovena měsry Johanngeorgenstadt a Bad schlema, aby
se připojila společně s městem Homí Blatná ke společnému projektu- ochrana prú
přírodním katastrofím, požárum a povodním. v ilmii tohoto pio;ilrtu ty bylo mozne
obnovit vozový park Sboru dobrcvo]ných hasičů Potučky o nóvé_ voziďó _ cistemu a
případně i univerzílní nakladač.

. |ií!Ťlu proj:kfu v současné době zajišt'uj€ německá strana, která také usiluje o zakoupení
hasičské techniky a vozidel. V případě po<lriní žádosti o dotaci z tohoto piogamu bude
v rozPočfu obce na rok 2015 nutné vyčlenit plostředky na nl*up této technilr7, kdy následně
bude částka ve ýši 90vo zpětně úbÍazena obci z fondů Ewopské unie. Jedno foámí vozidlo
plánuje zakoupit i město Bad schlema a jedno město JoharurgeoIgenstadt.

Dále místostarosta iďormovď přítomné o přípravě projektu opravy silnice II]22l a lo od
počátku obce v lokalitě Drecksch2inl<e ď do centrální kiižovatky. lnvestorem je Karlovalský
haj, ktelý na rekonstnrkci získal prostředky z fondů Ewopské unie. Termín iekonstnrkce je
duben - plosinec 2014. Zakrízku bude realizovat firma Euovia cZ, a's.. V rrímci rekonstrukie
komrrnikace budou stavěny opěrné zdi u vodních toků v lokalitě začátek obce_autobusová
zast.ivka Dreckschzinke' opěmií zeď od hotelu Drecksch2inke směr čerpací starrice RMV,
opěmá zeď vodního toku naproti domu č.p'4 ( Sedláček ) a bude položen nowý asfaltowý kryt
vozovky. Během stavby bude provoz vozidel omezen světelnorr signalizací nadvou místech a



omezení bude poŽadovat tpělivost od všech řiďčů a účastniků silničniho provozu' Ze střaÍry
obce k na\Ťženému řešení dopravního omezení byly podány připomínky, kdy nebyló
pot\,Ťzeno zda budou zohledněny. Připomínky se t'ýkaly především minimalizovrání délky
prcvedení těchto dopra\Ťrích omezení.

Veřejné jedníní bylo úoněeno v 17.25 hod., místostarcsta popřríl všem přítonmým hezký
zbytek večera.

IIsneŠení

č,01l02lÍ4
Zo schvaluje FograÍn jednání

č.02l02l14
ZO bere na vědomí:
Návrh na vťazení z evidence usnesení :

Usnesení č. 01/01/l4 _ 06/0Í/14, ě.08l0ll14, č.09/oI/l4
Nál rh--nq_pa_!Esbé!-yl!rdg!ql!s!s!c!!-
Usnesení č' 5/2/1M/08 7. 5.2008 / plon'poz.-autoservis /
Usneseni č. 19/03/10 3.6.2010 / kontř_sDH -_.. /
Usnesení č. 29l04/l l 29.9.201l / směnapoz'_p.Xuan /
Usneseníč. l3l01/l3 28'2.2013 /směna'pron.....p.Klogner/
Usnes€ní č. 07l01/l4 20' 2'2ol4 l dodatekč. l ke smlouvě-p.Bárta /

č.o3l02l14
Zo schvaluje Íozpočet obce Potůěky na rck 2ol4 y záýa^ých úazatelích dle paragrafů
v celkové výši 35,138'000,-Kč v příjmové a 35,l38.0oo,-Kč ve výdajové části.
Zo schvaluje v souladu se sv]foni kompetencemi vykazenými zíkonem o obcích poskýnutí
dotací' peněžiých a věcných daru ďe návrhu rczpočtu na rok 2014.
Zo schvaluje plán hospodrířské činnosti na rok 2014 ve wýši výnosů 3l,050.000'-Kč a
nákladů ve výši l3,050.000'-Kč s předpokládaným ziskem l8,000'ooo,-Kč.
Zo schvaluje v souladu s s 102 odst. 2 písm. a) zrikona ě.128/20oo sb., o obcích, y platnéfi
z!ění, zrnocnění staros&y k prováděni jednotlivých rozpočtowch opatření v rozsahrr
l00'000'-Kč na každé rozpočtové opatření, popř. v rozsahu r'yšším, b;deli se jednat o
finanční Fostředky ze státního rozpočtu. Rozpočtová opatření může staÍostka obce
samostalně provádět mezi jednotli\.ými paragrafu, pokud ryto změny ner,1volají další nároky
na finanční prostř€dky obce ( nezvyšuje se celkový rozpočet wýdajů ).

ó.o4lo2l14
Zo schvaluje snížení nájenmého na duben až prosinec 2014 o 60 %o' a to nájemníkům
prodejních stánků v centální tržnici. Nájemnikům pozemků. na kteďch jsou umístěny
prodejni stáoky pŤed centrríní tržnicí o 50 % v období od dubna do prosince 20i4.
Toto snížení platí pouze za podmínek, že nájemné bude řádně ukazeno v temínu stanoveném
obecním ďadem Potůěky. v případě, že nájemné nebude řádně ubrazeno, bude účtováno
v plné Úši, tj.l00%.

č.05I02lI4
Zo schvaluje snížení nájemného p'Vu Duy Hau na p'p.č' 3ó8/2 na duben až prosinec 20l4 o
30 yo.



Toto snížení platí pouze za podmírck, že nájemné bude řádně uhÍazeno v temínu stanoveném
obecním tiřadem Potůčky. V případě, že nájemné nebude iádně uhmzeno' bude účtováno
v ptné \.ýši, tj . 1 00%.

LO6/0At4
Zo schvaluje snížení níjemného p.Le Tien na části p.p.č.14lo na duben ď prosinec 2014 na
30.000'-Kč měsíčně.
Toto snížení platí pouze za podmínek, že níjemné bude řrádně ubrazeno v termínu stanoveném
obecním riřadem Potučli7. V případě' Že níjemné nebude řádně uhrazeno, bude účtoviíno
v plné \"ýši, tj.100%.

č.M l02ll4
Zo schvaluje snížení nájemného firmě RUJANA s.r.o. v č.p.5 na duben až prosinec 2014 o
l/3 tj. o částku l0.000,_Kč.
Toto snížení platí pouze za podmínek, že nájemné bude řádně utrazeno v termínu stanoveném
obecním tÍadem Potůěky. V případě, že nájemné nebude řádně ufuazeno' bude účtováno
v plné ýši' tj . 1 00 %.

č.08l02l14
Zo schvaluje ZíměÍ pronájmu st.p.č.248 (druh pozenku_ zastavěniá plocha a nádvoří) o
qýměŤe 90 n2 od státního pozemkového raadu za účelem sloučení s pozemkem p.č. 26712
vjehož středu se nachrází ajenžje v majetku obce Potůčky, vše v k.ú.Potůčky.

č.o9lo2l14
Zo schvaluje podríď žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje odboru
regionálnibo rozvoje na .,Program obnovy venkovď. na akci ,,oprava objektu č.p.1oó a
zateplení půdy oU v obci Potůčhr', kdy požadovaní částka pŤíspěvl_u činí l07.bo0,-Kč

Zapsáao drc : 03 .04.2ol4

hA
Ing. David Nládler
ověŤovatel zápisu

l-L4 z- --<.=>

Jarmila Fořtová
staroslka

Vlastimil Ondra
místostarcsta

René



wÁvnH nozpočru zor+ vu uěšeno dne: 1 0. 0 3. 2 0 1 4
Sejtuulo dfte:
SchudLeno dne:

Ndvrh Pldrlovd'fllich únosů d '|.ákloLdů r'osPoDl_Řs'rá čÍ'Ý[osŤ

plÁroverÉ rrÍlgosy

PL4'NovANÉ lvÁxr,aoy

' i;Í.
*."l.; 

'_,c]Ťl'Č 
c(Y

.| -. \-,j",|;' Ý
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12 500 000,_ Kč
10 50o 000'- KčPARKOVI

1 700 o00,- Kó

VoDovoD+ČoV+K,{Nat-tzece
755 000' Kč

BYToVÉ HosPoĎ 2 74B ooo' KčNEBYToVÁ PRosToRÝ 440 000._ KčTECHNICKÉ SLUŽBY 12 000,- Kč
1380 000' KčFINANČNi opanncE

60 000. Kčt ostvÍ t-to spoĎÁŘsrv l0 000, Kc

2 190 o00'- Kč
35 o00._ I(čVODOVOT)

853 000, KcriANALIzÁcE+ČoV
1 185 000' Kč

4 437 ooo '- KóBYToVÉ HoSPoE
1 280 000.- Kč
1 845 o00._ Kč

605 000.- KcyE4!KY PREPLATKŮ ropsez
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NÁVRH RozPoČTv 2ol4 Vg uěšeno dne : 1 o. 03' 20 1 4
Sejmuto dne:
schuáIeno dne:

RozPočTovÉ PŘÍJMY

z toho:
Daň z pi'ijmů Íyáck1ich osob ze 'áurin' 1 20o 0o0, KčDai z přijmu Fo ze sMV 9L00o'- Kč
Dai z pňjmu Fo z kapitá.Wnosů l30 0o0' Kč
Daň z přlmu prá!'nicloich osob 1 30o 0o0,- Kč
Daň z pňjmu Po 2a obce 3 052 54o._ Kč
Dai z nemovitosti 430 o0o, Kč
Dai z přidané hodrroty 2 600 ooo - Kň
Poplatek za rekreační pobř 1 0o0, Kó
Poplatek z ubJrtovaci kapacity 1 ooo Kň
Poplatek sprá\'ní ]5 o0o'- Kč
Poplatek zc psů 13 0o0, KčP9d.4y!l4n, veŤejného prostt answt 1 50o 0o0,- Kč
Popl'za poYolení k vj.rdu do wu.rnist 90 ooo Kň
Odvod z VHP 3 o0o o0o' Kč
odvod z loterií 40 0o0,- Kč

z toho:
Výkon státní sDrá!'v 85 700, Kč
llgpoy z vlastnlch londú hosp.činnosti 2l 3l0 0oo,- Kč

z toho:

rJ pnlmy Ž vtastni ainnosti 40 ono - I.ň .:ry
2)příjmy z pron. majetku Yvv' r'c H 3b13Jr prrJalc sanr<cn1 platDY 25o ooÓ ' r.ň rw
4) přÍjmy z úroku 19 760, Kč s 6171

' 
'' 'Í''

^'t Pe PDŤ{'ÍčKY
. ,,:; -r. ':'r; 'r-'1' t

: ...d t,:.(.., _ ,a



NÁVRH RozPočTU 2014 VluěŠeno dfte: 1 0.03.20 1 4
Sejmuto d.ne:
Schuabno dn e:

, ,'
.:' l* r.'*1j.I:'r-i": l.'

ir _r;,i tt I't, !tl? :i1l P(r_airl :iY

iČ: Úo2_,4e$4 
']c] 

czij'i34 a'r4
o

RozPočTovÉ \,^ýDAJE

SILNICE 5B5 000'- Kč E 2212
KULTURNi AKCE 18o 00o' Kč 6 3319
voDovoD 8 535 00o,- Kč 6 2310
KABELoVÁ TELEVIZE 150 000'- Kč a 2419
SKOLSTVi 2 29o ooo' Kč a3lt3
KNIHOVNA 24 ooof Kč E 3314
RoZHl^As Á TELEVIZE 9 o00'_ Kč s 334l
TJ PoTÚČKY - dotace 1B7 600'- Kč 6 3412
SPoRTo\,Ť{I zAŘÍzENÍ oBcE 275 000, Kč s 3419
zÁJMoVÁ ČINNoSŤ A REIGEAC-E 90 00o, Kč s 3429
VEREJNÁ ZELEŇ 1o0 00o' Kč a 3745
VEŘFJNÉ oSVĚTLENÍ 230 000.- Kč a 363r
POHREBNICTVI 20 o00._ Kč 6 3632
ÚZEMNÍ PLÁN l00 000,_ Kč s 3635
TEcHNIcXÁ SLUZBA 9 568 o00,- Kč a 3639
socIÁLNi PÉČE l28 o00,- Kč s 4359
OBECNI POLICIE 1 730 o00'- Kč E 531l
SDH 753 o00'- Kč 6 5512
ZASTUPITELSTVO 1 2l5 00o,- Kč s 6112
VEREJNA SPRÁVA 5 38l 92o'- Kč 6 6171
FINANCNI oPERACE vč' poiišténi 530 000, Kč s 6320
DAN Z PRIJMU PO ZA OBEC 3 052 540,- Kč s 6399
FINANCNI VYPoŘÁDÁNI MIN.LET 3 940'- Kč 6 6402


