P OZ V Á N K A
na 4. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Poteč
které se uskuteční v pátek 22. května 2015 od 9.00 hodin
v zasedací místnosti Obce Poteč spojené s venkovní obchůzkou
Program:
1. Majetkové věci
 Smlouva s Úřadem pro zastupování státu na bezúplatný převod pozemků MK u Rumanů.
 Nákup a výměna pozemků pro cyklostezku.
 Schválení výměny a prodeje části obecního pozemku p.č. 2356/1 – cesta ke Staré škole. Záměr
č.05/2014 zveřejněn 10.4.2014.
 Výměny obecních pozemků s ŘSD kolem silnice I/57.
 Projednání žádosti na odkoupení obecních pozemků p.č. 978/1a 2349/5 – dlohodobě užívané
záhrádky u hřiště (záměr).
2. Závěrečný účet obce a účetní uzávěrka za rok 2014
 Obec Poteč měla v roce 2014 celkové výdaje 13,782.934,- Kč a hospod. se ziskem 305.235,-Kč.
 Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 (audit) nebyly zjištěny chyby a nedostatky a proto
se nenavrhují žádná opatření.
 Příjem z činnosti v obecních lesích činil 2,215.058,-Kč při výdajích 1,386.553,- Kč .
 Příspěvková organizace MŠ Poteč hospodařila se ziskem 2.659,-Kč při celkových výdajích
1,702.847,-Kč
 Finanční dotace ze státního rozpočtu a ostatních veřejných rozpočtů 1,233.688,-Kč.
 Podíl pohledávek 0,63 %; podíl závazků 23,02 % na rozpočtu obce. Nesplacený úvěr 3,872 mil.
 Závěrečný účet a účetní uzáverka obce v plném znění je zveřejněn na www.potec.cz.
3. Financování a rozpočty
 Veřejnoprávní smlouvy k dotacím spolkům a fyzickým osobám.
 Návrh rozpočtové změny č.1 - květen bude předložen na zasedání.
 Odměňování zastupitelstva dle nové vyhlášky.
4. Investice obce-aktuality
 Připrava staveb v obci v r.2015:
Dokončení stavebních úprav na Valčíkovém; Chodník, oplocení a kanalizacní přípojka na hřišti
TJ; Výstavba a rekonstrukce dětského hřiště; Oprava komunikace za Vlastů.
 Stavby u kterých ještě není rozhodnuto o termínu realizace:
Oprava střechy na Staré škole; Oprava mostu Podlání; Zábradlí u vesníku; Oprava parkoviště u
Kollerů; Úpravy kanalizací po povodni.
 Rekonstrukce chodníku za zbrojnicí přesun na rok 2016.
5. Diskuse a závěr
 Doprava na OÚ Lačnov – prohlídka odpadového hospodářství – Orlův mlýn – Březina – Šafrán Poteč.
 Nutná vhodná obuv do volné přírody a svačina!

Na zasedání zastupitelstva obce zvu všechny občany.

Účast členů zastupitelstva je povinná!
V Poteči 15. 5. 2015

Mana Josef- starosta obce

