P OZ V Á N K A
na 13. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Poteč
které se uskuteční v sobotu 15. prosince 2012 od 18.00 hodin
v zasedací místnosti Obce Poteč
Program:
1. Majetkové věci

 Výměna a prodej obecních pozemků p.č. 1406/2 – orná půda o výměře 3.394 m2 a p.č.

1412/4 – lesní pozemek o výměře 210 m2 na Přesekách a část p.č. 1125/10 o výměře
21 m2 a p.č. 2332/1 o výměře 84 m2 na Bráně za část pozemků p.č. 1529/1 o výměře
412 m2 na Bráně. Zveřejněno v záměru č. 01/2012 v říjnu 2012.
 Výměna části obecního p.č. 2354/3 o výměře 83 m2 (nová p.č. 2354/5 dle GP) před
domem č.p.85 za pozemky pod komunikacemi část p.č. 177/1 a 177/2 (nová p.č.177/3;
177/4 dle GP) v Záhumení, a dále p.č. 2322/5; 191/14 a 2347/56 na Podlání
s celkovou výměrou 136 m2 s doplatkem 50,-Kč/ m2. Zveřejněno v záměru 02/2012
v říjnu 2012.
 Žádost o odkoupení části obecního pozemku 2349/7 – Podlání pod břehem.
 Žádost na odkoupení pozemku p.č. 231/1 a 231/2 na Podlání.
 Návrh na odkoupení domu č.p. 174 s přilehlými nemovitostmi.
2. Územní plánování
 Schválení nového územního plánu.
3. Návrh rozpočtové změny č. 2 - prosinec 2012
 Návrh rozpočtové změny bude předložen až na jednání zastupitelstva
4. Návrh rozpočtového provizoria na leden a únor 2013
 Příjmy a výdaje letošního roku za leden a únor. Příjmy celkem 1 886 tis., výdaje 1 405
tis.
 Návrh rozpočtového provizoria na leden a únor 2013 je navrhován ve výši 1 900 tis.
5. Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace
 Dle zákona o vodách je vlastník vodovodu a kanalizace – Obec Poteč, povinna
plánovat prostředky na obnovu vodovodu a kanalizace.
6. Investice obce-aktuality





Stavba plynovodu v Sudkovci provedena, čeká se na kolaudaci.
Stavba kanalizace je asi v polovině.
Víceúčelové hřiště je před dokončením.
Bělejova dřevěnice je zakoupena.

7. Diskuse a závěr

Na zasedání zastupitelstva obce zvu všechny občany.

Účast členů zastupitelstva je povinná!
V Poteči 7. 12. 2012

Mana Josef- starosta v. r.

