USNESENÍ Z 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE POTEČ ZE DNE
3.3.2017
č. 1/12/2017
ZO schvaluje nákup pozemků p.č. 1648/6 o výměře 1579 m2 p.č. 476/2 o výměře 99 m2 za
cenu 20,- Kč/m2. Náklady s převodem zaplatí obec.
č. 2/12/2017
1)ZO Poteč schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě – kanalizace ve prospěch Obce Poteč
na následujících pozemcích p.č. 272/9, p.č. 233, p.č. 232/1, p.č. 232/2, p.č. 220. p.č. 2349/24,
p.č. 2349/19, p.č. 2349/20, p.č. 211, p.č. 2349/21, p.č. 210, p.č. 205/2, p.č. 2349/22 a p.č.
208/2, přičemž služebnost bude zřízena pouze na částech těchto pozemků vyznačených
geometrickýzm plánem č. 559-1/2017. Služebnost v prospěch Obce Poteč na těchto
pozemcích bude zřízena na dobu neurčitou a za úplatu za zřízení služebnosti ve výši 100,- Kč
za běžný, byť i započatý metr uložené kanalizace, náklady právních služeb a vkladu do
katzastru nemovitostí uhradí obec.Délka jednotlivých úseků a grafické znázornění uložení
kanalizace jsou uvedeny v přílohách k tomuto usnesení, kterými jsou geometrický plán č.
559-1/2017 a předávací protokol s tabulkou vlastníků, dotčených pozemků a délek uložené
kanalizace.
2)ZO Poteč pověřuje starostu k uzavření smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě –
kanalizace dle bodu 1. tohoto usnesení s vlastníky dotčených pozemků.
č. 3/12/2017
ZO schvaluje nákup pozemku p.č. 193/4 a dalších pozemků pro přístupovou komunikaci za
100,- Kč/m2.
č. 4/12/2017
ZO na základě doporučení výběrové komise rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky Ing.
Arch. Jitky Šimordové, IČ 45460434 s cenou 169400,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy o dílo.
č. 5/12/2017
ZO schvaluje rozpočet MŠ Poteč na rok 2017, kdy příjmy i výdaje jsou ve výši 1.735 tis. Kč,
schvaluje zisk z roku 2016 ve výši 790,74 Kč převést do rezervního fondu MŠ a bere na
vědomí zprávu o činnosti MŠ Poteč v loňském roce.
č. 6/12/2017
ZO schvaluje rozpočtový výhled obce do roku 2021.
č. 7/12/2017
ZO schvaluje rozpočet obce Poteč na rok 2017, kdy příjmy i výdaje jsou ve výši 15.545 tisíc
korun a bere na vědomí Rozbor hospodaření obce a Rozbor hospodaření v obecních lesích za
rok 2016.

