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Pár slov úvodem
Dnes se Vám vážení spoluobčané dostalo do rukou poslední číslo Zpravodaje roku
2010. Pro nás, nové zastupitelstvo obce, kteří jsme ho pro Vás připravili, je to však
Zpravodaj č 1 .
Chtěli bychom , aby tento čtvrtletník obsahoval nejen informace, na které jste zvyklí, ale
aby se jeho obsah vyvíjel.
Věříme, že se k našim příspěvkům přidá i Základní škola, dobrovolné organizace a
nejlépe i dopisovatelé z řad obyvatelů Potěh. Je třeba podotknout, že svoje náměty nám
můžete zasílat přes webové stránky obce (www.potehy.cz), které již pomalu aktualizujeme
nebo přímo do mailové schránky (oupotehy@tiscali.cz).
Jsme připraveni zabývat se všemi náměty a připomínkami s co největší možnou
pružností. Ta možná bude poněkud limitována skutečností, že všichni volení činitelé úřadu
a zastupitelstva pracují pro Obec Potěhy při svém zaměstnání, proto Vás prosíme o jistou
dávku trpělivosti. Předpokládáme, že postupem času se činnost úřadu bude zlepšovat.
V současné době se totiž musíme zabývat řadou problémů, do kterých jsme naskočili ihned
po nástupu do funkcí – výměna hospodářky po finančním auditu obce, jehož výsledky byly
nevyhovující, zajištění připojování domácností do kanalizace a řešení dalších problémů
s touto investicí souvisejících, sestavení rozpočtu obce a školy, přebírání agendy úřadu
apod. Konec tohoto roku je pro nás opravdu hektický.
Nicméně jsme rádi, že jsme i v tomto shonu měli možnost připravit rozsvěcení
Vánočního stromu, u kterého jsme se s mnohými z Vás setkali.

1. Hospodaření obce
Výsledky hospodaření obce není možno uvést z hlediska nešťastného výběru hospodářky
v květnu letošního roku, který vyústil zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce
Potěhy:
Účetnictví za období červenec až říjen je vedeno velmi neodborným způsobem. Vypovídací
schopnost účetních a finančních výkazů je z důvodu nesprávného účtování téměř nulová.
Zastupitelstvu obce doporučujeme tento kritický stav neprodleně řešit, jinak se obec
vystavuje riziku, že řádná účetní uzávěrka za rok 2010 nebude podávat věrný a poctivý
obraz hospodaření /úplná citace /.
Hospodářka byla nahrazena. Dnes tuto funkci vykonává paní Anna Doležálková.

2. Informace o výstavbě tlakové kanalizace
Ke dni 20.12.2010 bylo v Potěhách připojeno a je v provozu 30 jímek. Pro úspěšnou
realizaci dotací
je nutný co nejvčasnější maximální nátok do ČOV. Bude proto velmi
žádoucí, aby se, jakmile to počasí dovolí, připojilo do kanalizačního řadu co nejvíce
nemovitostí v co nejkratší době. V opačném případě hrozí nedodržení státem požadovaných
podmínek provozu ČOV a hrozí nebezpečí odebrání dotací . Je nasnadě jak nepříjemné
by to mělo dopady na celou vesnici.
Dalším problémem jsou nevybrané šestitisícové dary. Tyto peníze samozřejmě budou
chybět v rozpočtu na rok 2011. Příspěvky na svoji činnost chtějí fotbalisté, sokolové, hasiči ,
chovatelé . Dalšími velkými konzumenty financí je škola a školka, je tu veřejné osvětlení,
zimní údržba komunikací, kontejnery na odpad a další služby.
Není tedy proto možné, aby do těchto kapitol rozpočtu přispěla pouze část obyvatel
a ostatní se distancovali.
Bylo by také vhodné zohlednit jednu velmi významnou skutečnost - připojením
ke kanalizaci stoupne samozřejmě hodnota nemovitostí. I to je důvod proč by rozpočet
úřadu měli podpořit všichni občané. A to stejným dílem. Ne tisícem, dvěma nebo dokonce
nulou, ale v plné výši šesti tisíc korun na byt, či rodinný dům.
Na tomto místě bychom chtěli poděkovat ZOD Potěhy za složení stotisícového daru
na výstavbu kanalizace. Obecní úřad je připravený s Vámi konzultovat a řešit všechny
problémy, které se při dokončování kanalizace vyskytnou. Velmi přínosné budou Vaše
informace o nedostatcích v úpravě veřejných prostranství. Konečná fáze těchto prací
je určena na jaro.
Po několika složitých a bouřlivých jednání byla také stanovena výše stočného.
(převzato z materiálů DSO)
Zákl. platba vč. DPH
Pevná složka

.............. 26,85 Kč za 1 m3 x množství odváděné odpadní vody
….......... 207,70 Kč na osobu a rok

Cena stočného bude účtována od 1.1.2011 po čtyřech měsících , tj. třikrát do roka.
Touto činností se bude zabývat administrativa ČOV, jejímž vedením byl pověřen pan Jiří
Zajíc (starosta Drobovic).

3. Kulturní komise zve občany na kulturní akce v I. čtvrtletí 2011

Dne 22.1.2011 se koná Sportovní ples
v pohostinství Na Špýchaře, začátek
je od 20,00 hodin. K tanci a poslechu zahrají Staré Klády. Bohatá tombola.
Dne 27.2.2011 se od 15,30 hodin uskuteční v místním pohostinství Dětský Karneval.
Zveme všechny děti a rodiče. Nejlepší maska bude tradičně odměněna. Pro děti
je připravena bohatá tombola. Přijďte se všichni pobavit.
Dne 6.3.2011 ve 14,00 hodin proběhne v zasedací místnosti Obecního úřadu přivítání
našich nově narozených občánků.
Dne 19.3.2011 se koná Hasičský ples. Uskuteční se v pohostinství Na Špýchaře
od 20,00 hodin. K tanci a poslechu zahrají Staré Klády. Pro všechny je připravena bohatá
tombola.

Jubilanti v I. čtvrtletní r. 2011
Dne 7.3.2011 oslaví své 75. narozeniny naše dlouholetá spoluobčanka, bývalá ředitelka
základní školy a vynikající učitelka, paní Věra Baranyková. Do dalších let ji přejeme hodně
zdraví a spokojenosti .

4. Vybírání poplatků za svoz odpadů a poplatků ze psů
Poplatky za svoz odpadů a poplatky ze psů budou vybírány hospodářkou na OÚ v úřední
dny /pondělí a středa, vždy od 15.00 – 18.00 hodin/.
Termín vybírání : 10., 12., 17.,19., 24., 26. a 31. ledna 2011
Poplatky za svoz komunálního odpadu jsou stanoveny pro r. 2011 takto:
občan :
430,- Kč
chalupář : 485,- Kč
Poplatky ze psů jsou stanoveny pro r. 2011 ve stejné výši jako v roce 2010,
tj. 100,- Kč za psa.
Připomínáme, že splatnost poplatku za odstraňování komunálního odpadu je dle
vyhlášky nejpozději do 31.března 2011.

5. Změna ceny vodného
Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. Vám oznamuje, že od 1.1.2011 dochází
ke změně ceny vodného. Mění se výše pevných složek vodného v jednotlivých kategoriích i
výše pohyblivé složky.
Vodné
1. Pohyblivá složka

32,57 Kč / m3 bez DPH

35,83 Kč/m3 s DPH

2. Roční pevná složka :
Kategorie dle ročního
odebraného množství v m3

Roční pevná složka
v Kč bez DPH

Roční pevná složka
v Kč s DPH

do 30
31 - 500
501 – 3 000
3 001 – 10 000
10 001 – 30 000
30 001 – 80 000
80 000 a více

360
398
975
4 314
21 954
98 650
184 264

396
437,80
1 072,50
4 745,40
24 149,40
108 515
202 690,40

6. Různé

Zpráva Hasičského sboru:
Rok 2010 byl pro Hasičský sbor Potěhy velice úspěšný a velice činný ze strany všech našich
bratrů. Chtěl bych jim tímto poděkovat. Dále bych chtěl poděkovat našemu Obecnímu úřadu
za spolupráci a za velkou podporu. Náš sbor provedl celkem 27 různých akcí a různých
činností . Zúčastnil se např. pěti soutěží v požárním útoku, dále jsme pomohli vytvořit
Rekord v dálkové dopravě vody, rekord je zapsán v Guinnessově knize rekordů (délka trasy
byla 63,46 km).Účastnili jsme se také nácviku plnění vodou tzv. "bambivaku",
který je zavěšen pod vrtulníkem.Také jsme několikrát vyjížděly k ostrému zásahu, ať už
k požáru nebo k povodni. Dále jsme vypomáhali Obecnímu úřadu s odklízením
sněhu,prořezáváním stromů a větví. Momentálně spouštíme ve spolupráci s O.Ú. tlakovou
kanalizaci. Také se musím zmínit o založení dětského družstva, které perfektně nacvičilo
požární útok a naši mladí Hasiči nás výborně reprezentovali na soutěžích (jejich nejlepší čas
v Požárním útoku je 31,1vteřin). Toto je jen zhruba činnost SDH Potěhy za rok 2010, za
kterou ještě jednou děkuji všem členům ať už starým tak i mladým. Hned po Novém roce
nás čeká příprava Hasičského plesu . Dále chceme v měsíci červnu uspořádat v Potěhách
první ročník noční soutěže v netradičním Požárním útoku, nazvanou " O POHÁR OBCE
POTĚHY". Bude to určitě zajímavá akce, jak pro hasiče tak i pro veřejnost.
Václav Cháma, ml.

Termíny zasedání zastupitelstva v I. čtvrtletí 2011 :
12.1.2011
26.1.2011

9.2.2011
23.2.2011

9.3.2011
23.3.2011

Program jednání je vždy před zasedáním zveřejněn na úřední desce. Apelujeme na občany,
aby se nebáli na zasedání zastupitelstva přijít a své názory k projednávaným bodům veřejně
vyjádřit.
Všechna jednání zastupitelstva obce jsou veřejná. Zveme tímto všechny naše občany!
Termíny zpřístupnění kontejneru na velkoobjemový komunální odpad, nebezpečný odpad
a vyřazené elektrospotřebiče. Kontejner bude zpřístupněn ve stanovené dny vždy od 14.00
hod. do 16.00 hod.
15.1.2011
29.1.2011

12.2.2011
26.2.2011

12.3.2011
26.3.2011

Statistika obyvatel
osoby
ženy
muži
děti do 15 let
děti do 18 let
starší 60 let

celkem
600
286
314
97
120
120

průměrný věk
38,99
39,11
38,89
6,26
8,14
68,6

Během měsíce listopadu a prosince jsme začali v maximální míře aktualizovat internetové
stránky obce . Veškeré informace o dění v obci naleznou občané vyvěšené na elektronické
úřední desce.

Upozornění pro majitele psů
Vzhledem k tomu, že majitelé psů nechávají pozůstatky jejich venčení na veřejných
prostranstvích, důrazně tuto skupinu spoluobčanů vyzýváme, aby měli alespoň elementární
ohled na ostatní uživatele komunikací.

Jelikož toto číslo vychází v posledních dnech roku 2010 chtěli bychom Vám všem
popřát šťastné vykročení do Nového roku 2011.

