P OZ VÁ N K A
na 10. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Poteč
které se uskuteční v pátek 14. října 2016 od 18.00 hodin
v zasedací místnosti Obce Poteč
Program:
1. Majetkové věci
Prodej obecních pozemků p.č. 92/1 a 92/2 (ostatní plocha Horňansko). Záměr prodeje č.
03/2016 zveřejněn 29.9.2016.
Opětovné projednání záměru prodeje nebo výměny části obecních pozemků , p.č.971/2;
p.č.998 a p.č. 1022/1 o výměře cca 295 m2 – rybník „Rakoveček“
Nabídka na odkoupení vytěženého lesa p.č. 1994, o výměře 13536m2 za cenu 11,-Kč/m2.
Nabídka na odkoupení 2/136 singulárního podílu Masař, Ondrušová, Hinerová
2. Smlouvy
Veřejnoprávní smlouva FK Poteč – 60 tis. Na projekt přestavby kabin na fotbalovém hřišti.
Dohoda mezi obcemi o zajištění provozování veřejného pohřebiště – 29.000,-Kč ročně.
Smlouva na zpracování změny č.1 územního plánu Poteč - 65.158,50 Kč.
Smlouva o dílo ALPINE Bau CZ a.s. – 772.866,-Kč.
Smlouva o společném postupu při zadání výběrového řízení na územní studii veřejných
prostranství Valašských Klobouk, Návojná, Vlachovice a Poteč.
Smlouva SILVIA PROJEKT Kroměříž – vypracování nového lesního hospodářského plánu
- cca 71 tis.
ŘSD věcné břemeno na kanalizaci – 16.153,50 Kč.
Změna dodavatele elektřiny a plynu přes Energetickou agenturu Zlínského kraje – Pražská
plynárenská.
3. Krizové řízení
Seznámení s provedenou kontrolou.
Projednání možných rizik v obci.
4. Návrh rozpočtové změny č.1/2016 - říjen
Celkové příjmy obce 7.983 tis. a výdaje 6.065 tis. a vyvíjejí se dle předpokladu.
Rozpočtovou změnou se příjmy ani výdaje nezvyšují, dochází pouze ke změnám v
kapitolách.
4. Investice obce-aktuality
Oprava místních komunikaci v obci Poteč – 2016.
Svážnice – nová žádost 3. výzva PRV, nové výběrové řízení.
Oprava mostu po povodních.
5. Diskuse a závěr

Na zasedání zastupitelstva obce zvu všechny občany.

Účast členů zastupitelstva je povinná!
V Poteči 7. 10. 2016

Mana Josef- starosta v. r.

Analýza rizik Obce Poteč
Riziko na území Obce Poteč je v porovnání s jinými obcemi v ORP Valašské Klobouky poměrně
nízké.
Průmyslové havárie, únik nebezpečné látky
Na území obce Poteč se nenachází objekt, který by objemem zásob nebezpečných látek spadal do
režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými
chemickými látkami a chemickými přípravky (skupina „A“ nebo „B“). Ale účinkem případné
havárie objektu v sousedících městech a obcích, ve kterých jsou umístěny tyto nebezpečné látky,
mohou svými následky postihnout i naši obec.

Přirozené povodně
Obcí Poteč protéká vodní tok Brumovky (Klobučky) se svými přítoky: Rakové, Vesník, Sedlčný
potok, Maňkovecký potok, potok Úprzlí, Vyškovecký potok, Sudkovecký potok. Zastavěné území
je ohroženo středním rizikem lokálních přívalových povodní (hodinových), které jsou důsledkem
prudkých lokálních srážek. V průběhu sledovaného období 1930 – 2016 na území obce byly
povodně vždy způsobené vydatnými dešti.
Záplavová území jsou na levém i pravém břehu Brumovky a potoků Vesník, Úprzlí a Vyškovec.
Epizootie
Nebezpečí mohou představovat velkochovy drůbeže – firma JOMAT-Josef Matyáš
a
hospodářských zvířat – zemědělci : Stanislav Cigánek, František Žák a Robert Matyáš . V případě
nákazy budou ochranná pásma dosahovat min. 3 km a pásma dozoru min. 10 km od centra nákazy a
zasáhnou obydlené území obce.
Onemocnění SLAK zvířat lze předpokládat především ve velkochovech hospodářských zvířat.
Rozsah postižení je závislý na druhu nákazy a koncentraci množství zvířat. Při výskytu
antropozoonózy (nemoc přenosná ze zvířete na člověka) je přímo ohrožena populace obyvatel. Lze
předpokládat velké škody jak na živých hospodářských zvířatech, tak na surovinách živočišného
původu.
Havárie v silniční dopravě
V Obci Potečí se nachází silnice I. třídy I/57. Tato silnice je nebezpečná hlavně rychlou jízdou
neukázněných řidičů v zastavěné části a případnou havárií automobilů při převozu nebezpečných
látek.
Havárie v železniční dopravě
V Obci Poteč je pouze železniční trať č. 283, která je lokálního významu.
Narušení dodávek
Elektrické energie
Rozsáhlé a dlouhodobé narušení dodávek elektrické energie v Obci Poteč nebylo zaznamenáno.
Může ovšem hrozit po silnější vichřici nebo dlouhotrvajícím sněžení.

Pitné vody
V obci Poteč je zásobování vodou z poloviny veřejným vodovodem z poloviny z vlastních studní. U
vodovodu hrozí poškození potrubí hlavně při výkopových pracích a povodních. U soukromých

studní hrozí kontaminace v případě povodní či únikem nebezpečných látek a tím omezení dodávek
pitné vody.
Zemní plyn
Obec Poteč je pokryta plynem se STL plynovodu napojeného na rozvod Valašské Klobouky. U
plynovodu hrozí poškození potrubí hlavně při výkopových pracích a povodních.
Živelní pohromy
Lesní požáry
Lesní požáry hrozí v CHKO Bílé Karpaty a mimo ně. Ohrožení je zvláště v hůře přístupných lesích
pro pozemní techniku hašení požárů, to je v Závrší, Lopaty a Makovec.
Sněhová kalamita
Při dlouhodobějším silném sněžení může být omezen provoz na místních komunikacích zvláště pro
motorové vozidla. Současně mohou být ohroženy střechy domů a pomocných objektů se střechami
s velkou plochou a malým sklonem, popřípadě starší konstrukce.

Sesuvy nebo pády horniny
V zastavěné části obce nebyly zaznamenány větší sesuvy, nebo pády hornin. V důsledku
podmáčení vlivem dlouhotrvajících intenzivních dešťů může být ohrožena místní komunikace
Podlání 3b, polní a lesní komunikace .
Teroristický útok
Na území obce je menší koncentrace obyvatel a proto se riziko teroristického útoku nevyhodnocuje.
Zranitelnost území
Významné objekty jsou objekty obecního úřadu, mateřské školy, kulturního sálu u Kollerů a kaple
sv.Václava.
Důležitá telefonní čísla:
Obec Poteč: starosta Josef Mana
Josef Mana (176)
Radim Jurčaga
Jana Červenková (MŠ)

602 966 175
736 649 330
603 939 493
732 490 131

místostarosta Jiří Tvarůžek
Josef Juřica
Helena Cigánková
Josef Vlček (SDH Poteč)

605 487 019
724 455 491
608 563 471
737 432 579

Krizové řízení Valašské Klobouky Ing. Radek Slovák
731 679 879
Policie ČR: 158 (112)
Hasiči: 150 (112)
Záchranná služba: 155 (112) Elektřina
(poruchy):
800 225 577
Plyn (poruchy):
1239
Moravská vodárenská (poruchy): 840 668 668 (601 276 276)
Marian Psota (bagr)
JOMAT Josef Matyáš
Stanislav Cigánek

776 262 168
608 526 826
605 474 932

Návrh rozpočtové změny č. 1 – říjen
2016
OdPa Položka
Příjmy
/tis. Kč/
1112 Daně + volby do kraje
3314
Knihovna
3639
Prodej pozemků
6310
Obecné příjmy – dividendy
1032
Příjmy ze dřeva
Příjmy celkem
OdPa Položka
2310
3341
3745
5512
6115
3639

Výdaje
/tis. Kč/
Pitná voda
Rozhlas
Péče o vzhled obcí – VPP
Požární ochrana
Volby kraj
Komunální služby a územní rozvoj
Výdaje celkem

Rozpočet
2016
8107
1
15
45
2300
10819

Plnění
Navrhovaná
01 až 08
změna (+,-)
6340
563
2
2
65
50
51
7
186
-622
7983
0

Rozpočet
2016
5
0
428
167
0
2122
13233

Čerpání
Navrhovaná
01 až 08
změna (+,-)
17
12
5
5
520
300
188
25
0
24
11
-366
6065
0

