P OZ V Á N K A
na 20. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Poteč
které se uskuteční v pátek 6. června 2014 od 9.00 hodin
v zasedací místnosti Obce Poteč spojené s venkovní obchůzkou

Program:
1. Majetkové věci
 Schválení prodeje obecního pozemku p.č. 2347/80, ostatní plocha o výměře 36 m2,
odděleného geometrickým plánem před domem č.p. 215. Záměr č.03/2014 zveřejněn
14.3.2014.
 Schválení výměny a prodeje části obecního pozemku p.č. 2356/1 – cesta ke Staré
škole. Záměr č.05/2014 zveřejněn 10.4.2014.
 Smlouva o pachtu a provozování kanalizace s MOV. Kanalizace 7.864 m, hodnota
34,6 milionů, napojeno 637 osob. Roční nájem 5.000,-Kč roční náklady 4.000,-Kč.
2. Závěrečný účet obce a účetní uzávěrka za rok 2013
 Obec Poteč měla v roce 2013 celkové výdaje 24,104.894,- Kč a hospodařila se ztrátou
5.413.263,-Kč. Ztráta byla pokryta půjčkou ve výši 6 milionů od ČMZRB.
 Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 (audit) nebyly zjištěny chyby a
nedostatky a proto se nenavrhují žádná opatření. (Závěrečný účet obce v plném znění
je zveřejněn na úřední desce - www.potec.cz).
 Z obecních lesů činily příjmy 2,609.249,-Kč při celkových výdajích 1,631.004,-Kč.
 Příspěvková organizace MŠ Poteč hospodařila se ziskem 2.273,-Kč při celkových
výdajích 1,694.237,-Kč
 Finanční dotace se státního rozpočtu a ostatních veřejných rozpočtů 3,731.856,-Kč.
 Podíl pohledávek 2,83 %; podíl závazků 14,08 % na rozpočtu obce.
3. Územní plánování
 Žádost Jany Cahlové o změnu pozemku p.č. 480 na plochu pro výstavbu.
 Žádost Josefa Masaře o změnu krajinné zeleně na plochy lesa u p.č.783/4 a 783/11.
4. Závazné vyhlášky obce
 Návrh na zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2003 o místním poplatku ze psů.
 Návrh na zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 3/97 K zabezpečení veřejného pořádku
a čistoty obce, ukládající povinnosti majitelům psů a domácích zvířat.
 Návrh na zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 1/99 Vyhláška obce Poteč o nakládání
s komunálním a stavebním odpadem.
4. Různé





Návrh na zrušení pohledávky 224,-Kč za pronájem půdy za rok 2011 – p. Bednář.
Volba přísedících Okresního soudu ve Zlíně. Návrh pí. Beňová, pí. Jakůbková.
VaK Zlín zmocnění na valnou hromadu – schvalování nových stanov.
MAS Ploština – členský příspěvek 20.000,- Kč na rok 2014.

5. Investice obce-aktuality
 Kanalizace – FÚ ve Zlíně zahájil řízení o postihu za nesplnění termínu ukončení
stavby ve výší 5 % z dotace, to je vrácení asi 1 milionů korun.
 Dětské hřiště - všechny žádosti o dotaci byly zamítnuty. ZO rozhodne jestli zahájit
stavbu bez dotace.
 Komunikace kolem hřiště - projektová příprava byla pozastavena. ZO rozhodne, zda
bude projekt za 200 tisíc objednán u projektanta Žáčka.
 Kabiny TJ - příprava na generální přestavbu kabin byla pozastavena, je navrhována
výstavba nových sociálních zařízení, oprava koupelen, oken a fasády.
 Přestavba domů Valčík pokračuje, nutná oprava střechy.
 Další informace
6. Diskuse a závěr
 Doprava na OÚ Študlov - oběd – Paseky (vlek) - Václav- kaple Kůty - Dělanovec –
Nádevsí - Poteč.
 Nutná vhodná obuv do volné přírody!

Na zasedání zastupitelstva obce zvu všechny občany.

Účast členů zastupitelstva je povinná!
V Poteči 30. 5. 2014

Mana Josef- starosta v. r.

