P OZ V Á N K A
na 9. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Poteč
které se uskuteční v pátek 11. května 2012 od 9.00 hodin
v zasedací místnosti Obce Poteč spojené s venkovní obchůzkou
Program:
1. Majetkové věci
 Návrh na odkoupení dřevěnice č.p. 63 s přilehlými pozemky o výměře 402 m2 za
70.000,-Kč.
 Návrh na odkoupení pozemků p.č. 229 - 43 m2 Podlání a pozemků p.č.4333/4;
43333/5; 4333/6; 4450/2 a 4451/11 o celkové výměře 2.457 m2 v k.ú.Valašské
Klobouky - Svážnice
 Návrh na odepsání pohledávek. Hučík – pohledávka 4.257,-Kč za dřevo z roku 2004.
Masař – pohledávka 1.140,-Kč za poplatky ze psa v letech 2003 -2010.
2. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2011
 Obec měla celkové výdaje 7 177 743,- Kč a hospodařila s přebytkem 3 101 173,-Kč.
Přebytek bude použit na posílení rezerv obce.
 Mateřská škola měla celkové výdaje 1 613 756,- Kč a hospodařila se ziskem 167,69
Kč
 Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 (audit) nebyly zjištěny chyby a
nedostatky a proto se nenavrhují žádná opatření. (rozbor hosp. a audit v plném znění www.potec.cz).
3. Status sociálního fondu obce Poteč
 Návrh úpravy Statutu sociálního fondu obce Poteč upřesňuje tvorbu a použití
prostředků fondu.
4. Investice obce-aktuality
 Dotace na rekonstrukci chodníku „Podlání“ nebyla v programu obnovy venkova
získána a rekonstrukce se odkládá.
 Na stavbu „Víceúčelového hřiště ve sportovním areálu v Poteči“ bylo ukončeno
výběrové řízení a stavbu bude provádět TENNIS Zlín a.s.. Dotace z Evropského
zemědělského fondu rozvoje venkova přes MAS Ploština byla schválena ve výši
300 431,-Kč
 O zvýšení dotace na Kanalizaci v Poteči z MZe ČR zatím nebylo rozhodnuto.
5. Diskuse a závěr
6. Venkovní obchůzka
 Nedašova Lhota - Závrší - Královec - Poteč.

Na zasedání zastupitelstva obce zvu všechny občany.

Účast členů zastupitelstva je povinná!
V Poteči 4. 5. 2012

Mana Josef- starosta v. r.

