P OZ V Á N K A
na 9. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Poteč
které se uskuteční v pátek 27. května 2016 od 9.00 hodin
v zasedací místnosti Obce Poteč spojené s venkovní obchůzkou
Program:
1. Majetkové věci
Výměna pozemků u chaty Nedavaška.
Nákup pozemků pod chodníkem na fotbalovém hřišti.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene –zemní kabel NN pro dům č.p. 86.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene –zemní kabel NN pro novostavbu Liška.
2. Územní plánování
Zpráva o uplatňování územního plánu Poteč za uplynulé období 01/2013 – 02/2016
3. Závěrečný účet obce a účetní uzávěrka za rok 2015
Obec Poteč měla v roce 2015 celkové výdaje 10,129.987,- Kč a hospod. se ziskem 2,841917,-Kč.
Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 (audit) nebyly zjištěny chyby a nedostatky a proto
se nenavrhují žádná opatření.
Příjem z činnosti v obecních lesích činil 2,174.994,-Kč při výdajích 1,491.216,- Kč .
Příspěvková organizace MŠ Poteč hospodařila se ziskem 41,-Kč při celkových výdajích
1,687.847,-Kč
Finanční dotace ze státního rozpočtu a ostatních veřejných rozpočtů pro obec 742.614,-Kč. Dotace
od Zlínského kraje po MŠ Poteč 1,366.643,-Kč.
Podíl pohledávek 0,85 %; podíl závazků 16,05 % na rozpočtu obce. Nesplacený úvěr 2,323 mil.
Závěrečný účet a účetní uzávěrka obce v plném znění je zveřejněn na www.potec.cz.
4. Financování a rozpočty
Veřejnoprávní smlouva - dotace TJ Družstevníku Poteč 100.000,-Kč.
Veřejnoprávní smlouva ČČK – dotace na kácení máje 3.000,-Kč
Zrušení sociálního fondu.
Návrh rozpočtu Mikroregionu Jižní Valašsko na rok 2016.
Plán obnovy venkova
5. Investice obce-aktuality
Rekonstrukce požární zbrojnice
Rekonstrukce kabin TJ
Oprava místních komunikací
Dotace na rekonstrukci chodníku a opravu Svážníce nebyly schváleny.
6. Diskuse a závěr
Oběd - doprava do Valašských Klobouk – prohlídka inkubátoru a MěÚ – HZS Zlínského kraje –
Vala pšskoklobucké služby – Cyklostezka – pěší výstup na Královec – Dělanovec - Poteč.

Na zasedání zastupitelstva obce zvu všechny občany.

Účast členů zastupitelstva je povinná!
V Poteči 20. 5. 2016

Mana Josef- starosta obce

Obce Poteč
Program obnovy obce – návrh aktualizace r. 2016
1. Rozvoj sounáležitosti obyvatel v obci a přirozenému regionu:
* Obec se bude účastnit regionálních aktivit Valašskoklobucka
(MAS, Mikroregion Jižního Valašsko).
* Budeme podporovat osvětové, kulturní a společenské akce
- Přispějeme k pořádání veřejných kulturních akcí pořádaných v Poteči.
- Obec podpoří společenský život-obecní ples, zabijačka …
- Budeme vytvářet podmínky pro udržení mladých lidí v obci.
* Informovanost občanů
- Budeme pravidelně vydávat zpravodaj Naše obec.
- Kronika obce Poteč bude pravidelně vedena.
- Obecní nástěnky budou sloužit k pravidelné informovanosti občanům jako další
zdroj informací o činnosti v obci.
- Podpoříme pořádání výstav, naučných a propagačních akcí.
- Vydáme brožuru pro propagaci Poteče (Boží muka …)
2. Podpora výstavby
* Budeme podporovat soukromou výstavbu rodinných domů.
* Podpoříme případnou výstavbu v lokalitách Lůčky, Záhumení, Nádevsí a dalších.
3. Rozvoj hospodářství v obci
* Obec bude podporovat zemědělství, soukromé podnikání a soukromé služby.
* Budeme přiměřeně podporovat cestovní ruch a šetrnou turistiku, vybudujeme poutače.
* Poskytneme obecní infrastrukturu pro plochy průmyslové výroby.
* Poskytneme bezplatně výpočetní a kancelářskou techniku pro Singulární sdružení
vlastníků lesa a Honební společenství Poteč.
4. Zachování, obnova a údržba venkovské zástavby
* Historické budovy
- Podpoříme finančně vlastníky při údržbě původních historických budov.
* Obecní budovy
- Opravíme fasády a střechy na budovách obce.
- Zachováme alespoň jednu obecní dřevěnici.
- Rozšíříme hospodářské zázemí obce.
* Kaple sv. Václava
- Pomůžeme s úpravou okolí kaple a přilehlého parkoviště a chodník přes Vesník.
- Vybudujeme noční osvětlení kaple.
5. Zkvalitnění občanské vybavenosti
* Obecní knihovna
- Trvalá podpora o vybavení a doplňování novými knihami
(minimálně 15.000,- Kč na nové knihy ročně)
- Zabezpečíme minimálně dva veřejné přístupy na internet.
* Vybavenost MŠ a ŠJ
- Budeme pravidelně udržovat a doplňovat vybavenost MŠ a ŠJ.
* Péče o staré občany
- Budeme organizovat pravidelné besedy s důchodci.
- Jednou ročně obec zorganizuje zájezd pro důchodce.
- Při dožití významného životního jubilea poskytne obec finanční dar
(příspěvky 1000,- Kč, při dožití 70, 75, 80 .......)
- Budeme finančně přispívat na úhradu potřebné péče u pečovatelských organizací.
* Péče o mládež a tělovýchovu
- Obec finančně pokryje výdaje na tradiční dětský karneval a na dětský den.
- Podpoříme tělovýchovu formou příspěvku na žákovské a dorostenecké fotbalové

mužstvo (předpokládané výdaje 90 - 100 tis. Kč).
- Obec poskytne příspěvek rodině při narození dítěte ve výši 3.000,- Kč.
- prvňáčkům dáme dotaci 2000,-Kč – pastelkovné.
- Podpoříme spolkovou činnost v obci (Pro spolky, které fungují v obci poskytne
obec příspěvek min. 8.000,-/ročně. Spolky musí vykazovat činnost a zveřejňovat
roční finanční zprávu ze své činnosti.
- Budeme pečovat o víceúčelové hřiště pro děti.
- Budeme spolupracovat s TJ Družstevník Poteč na generální přestavbě kabin
(výstavbě nových).
- Rozšíříme společenskou místnost a obnovíme její vybavení pro setkávání občanů.
- Budeme usilovat o využití myslivecké chaty v Královci.
6. Úprava veřejných prostranství
* Veřejná zeleň
- Zajistíme trvalou údržbu veřejných ploch, potoků ...
- Zajistíme údržbu školních zahrad.
* Veřejné prostranství
- Budeme udržovat přirozené malé návsi Střed, Horňansko, Výpusta a Podlání.
- Opravíme chodníky u silnice I/57.
- Připravíme stavbu chodníku do Horňanska.
- Zajistíme úklid a pořádek na zastávkách.
- Budeme udržovat stávající zastávky pro hromadnou dopravu
- Vodní plochy – vybudujeme rybník v Rakovém.
7. Dobudování technické infrastruktury
* Dokončíme kanalizaci u problémových (neřešených) nemovitostí.
* Cyklistické stesky
- Zbudujeme cyklostezku z Val. Klobouk do Val.Příkaz.
- Opravíme cyklostezku do Nedašové Lhoty (lesní komunikace Svážnice).
* Místní komunikace
- Vystavíme a opravíme MK: Za Polanskýma, k Žákovi, Lůčky, Nádevsí, Hřiště,
Sudkovec s Podláním,.
* Polní cesty
- Zpevníme hlavní polní cesty navazující na MK.
* Veřejné osvětlení a místní rozhlas
- Rozšíříme veřejné osvětlení a místní rozhlas dle potřeb v jednotlivých ulicích.
8. Ochrana a obnova kulturní krajiny
* Kulturní krajina
- Podpoříme údržbu přírodních pramenů.
- Podpoříme zemědělce při identifikaci vlastnictví a administraci pro získání podpor.
* Pozemkové úpravy
- Obec poskytne vlastníkům pozemků pomoc při identifikaci vlastnictví.
* Obnova a údržba polních a lesních cest
- Obec dořeší vlastnictví pozemků a komunikace Svážnice.
- Obec pomůže při zprůjezdnění polních a lesních cest.

Program schválilo Zastupitelstvo obce Poteč usnesením č. …..……….. ze dne: ……………

Josef Mana
starosta obce

