P OZ V Á N K A
na 13. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Poteč
které se uskuteční v pátek 8. června 2018 od 8.30 hodin
v zasedací místnosti Obce Poteč spojené s venkovní obchůzkou
Program:
1. Majetkové věci
➢ Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 2347/36 a 2347/37 (Podlání).
➢ Žádost o odkoupení obecního dílu pozemku p.č. 212/1 a 2012/2 (Podlání).
2. Smlouvy
➢ Veřejnoprávní smlouva FK Poteč – dotace 100 tis. na činnost.
➢ Veřejnoprávní smlouva Římskokatolická farnost Val.Kloubouky – 50 tis. na výmalbu a
zlacení kostela Povýšení sv.Kříže.
➢ Pachtovní smlouvy na pozemky obce.
3. Vyhlášky obce
➢ Vyhláška 01/2018 kterou se ruší vyhláška 02/97 O znaku, praporu a význačném dnu obce Poteč a
jeho užívání.
➢ Vyhláška 02/2018 kterou se zrušuje vyhláška č. 01/99 O nakládání s komunálním a stavebním
odpadem.
4. Závěrečný účet obce a účetní uzávěrka za rok 2017
➢ Obec Poteč měla v r. 2017 celkové výdaje 9,083.743,- Kč a hospodařila se ziskem 2,762.332,-Kč.
➢ Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 (audit) nebyly zjištěny chyby a nedostatky, a proto
se nenavrhují žádná opatření.
➢ Podíl pohledávek 1,04 %; podíl závazků 1,80 %; podíl zastaveného majetku 0% na rozpočtu obce.
Dluh k průměrnému příjmu 0,00 %.
➢ Návrh závěrečného účtu a účetní uzávěrky obce je zveřejněn na úřední desce a www.potec.cz.
5. Investice obce-aktuality
➢ Žádost na dotaci na rekonstrukci chodníku za zbrojnicí od Zlínského kraje nebyla schválena, obec
stavbu realizuje ze svých prostředků.
➢ Opětovná žádost na SZIF na Svážnici je schválena k realizaci, předpokládaná realizace v r. 2019.
➢ Oprava místních komunikací – proběhlo výběrové řízení, nejlepší nabídka EUROVIA CS,a.s.
s nabídnutou cenou 2,367.340,23 Kč včetně DPH.
➢ Volba přísedících okresního soudu.
➢ Stanovení počtu zastupitelů pro volby 5. a 6. října 2018.
6. Diskuse a závěr
➢ Valašské Příkazy OÚ - oběd – výstavba v obci – Baribal – Dělanovec - Královec - Poteč.

Na zasedání zastupitelstva obce zvu všechny občany.

Účast členů zastupitelstva je povinná!
V Poteči 31. 5. 2018

Mana Josef- starosta obce

