
Usnesení z 1. veřejného jednání ZO ze dne 4.2.2010: 

  

01/01/10  -  ZO schvaluje program jednání. 

  

02/01/10  -  ZO bere na vědomí kontrolu usnesení a schvaluje návrh na vyřazení 

z evidence usnesení a revokaci usnesení č. 12/06/09. 

  

03/01/10  -  ZO se usneslo, že schvaluje panu Tomáši Juklovi pronájem a následný 

prodej části p.p.č.430/19  část A) v k ú. Potůčky Katastrální úřad Karlovy Vary, dle 

přiloženého situačního nákresu. Nemovitosti budou využívány na základě a v souladu 

s podmínkami pro pronájem a případný prodej pozemků  v průmyslové zóně Evžen 

schválenými zastupitelstvem obce dne 17.04.2008 usnesením č. 03/02/08. Geometrický 

plán bude vypracován na náklady žadatele. Věcná břemena, inženýrské sítě budou 

řešeny ve smlouvě. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem smlouvy.  

  

04/01/10  -  ZO se usneslo, že schvaluje panu F. Koškovi  pronájem a následný prodej 

části p.p.č.430/19  část B) v k ú. Potůčky Katastrální úřad Karlovy Vary, dle přiloženého 

situačního nákresu. Nemovitosti budou využívány na základě a v souladu s podmínkami 

pro pronájem a případný prodej pozemků  v průmyslové zóně Evžen schválenými 

zastupitelstvem obce dne 17.04.2008 usnesením č. 03/02/08. Geometrický plán bude 

vypracován na náklady žadatele. Věcná břemena, inženýrské sítě budou řešeny ve 

smlouvě. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem smlouvy.  

  

05/01/10  -  ZO se usneslo, že schvaluje pronájem nemovitosti č.p.155 na p.p.č.396 a 

části p.p. 406/1 specifikované v přiloženém nákresu žadateli panu Nguyen Vinh  Quang a 

to pod podmínkou  předložení studie podnikatelského  záměru a plánovaných stavebních 

úprav  v opačném případě se žádosti o pronájem nevyhovuje . Schválený účel pronájmu 

- výstavba bowlingové dráhy či drah a baru s občerstvením. Další podmínky pronájmu: 

Doba nájmu 20 let, nájemné po dobu 10 let 20 000,-Kč měsíčně od kolaudace 

provozovny. Od desátého roku do dvacátého  roku pronájmu nájemné 30 000,-Kč.  

Veškeré stavební úpravy budou vždy předem  odsouhlaseny a projednány 

s pronajímatelem. Parkování u provozovny bude povoleno pouze pro vozidla zásobování, 

obsluhy a zákazníky v počtu maximálně 10 vozidel . Žadatel předloží do 31.05.2010 

studii stavebních úprav objektu a úprav ploch pro parkování vozidel.  Žadatel si zajistí 

napojení objektu na kanalizační síť  propojenou do SRN. V tomto poskytne pronajímatel 

nájemci potřebnou součinnost. Kolaudace  provozovny do 31.07.2011 po této lhůtě bude 

placeno nájemné v plné výši.  Do doby kolaudace cena pronájmu stanovena na 10,-Kč za 

m2 podlahové plochy a měsíc. Cena za pronájem pozemkové parcely je stanovena na 3,-

Kč m2 a měsíc. Toto nájemné bude hrazeno ke dni  podpisu nájemní smlouvy  Objekt 

bude využíván do doby kolaudace pouze ke skladování stavebních materiálů souvisejících 

s přestavbou objektu. Zastupitelstvo obce si vyhrazuje právo odsouhlasit konečné znění 

nájemní smlouvy.   

  

06/01/10  -  ZO schvaluje zveřejnit záměr odprodat žadatelce paní Janě Koderové část 

p.p.č.430/1  tak, aby mohla být žádost na dalším jednání ZO projednána. 

  

07/01/10  -  ZO se usneslo, že souhlasí se zařazením pana Jeníčka Petra bytem 

Potůčky – „Zahradní město“  do seznamu žadatelů o byt. 

  

08/01/10  -  ZO se usneslo, že souhlasí s přidělením bytové jednotky 1+1 v č.p.101/4 

slečně Renatě Malatové. 

  

09/01/10  -  ZO se usneslo že souhlasí s  přidělením bytové jednotky 1+1 v č.p.51/5 

paní Jarmile Přibylové. 

  

10/01/10  -  ZO se usneslo, že nesouhlasí se snížením poplatku za každé vozidlo na 

místní burze, poplatek je placen dle počtu vozidel. 



  

11/01/10  -  ZO se usneslo, že souhlasí a nemá výhrady ke stavebním úpravám v části 

objektu č.p.171  a  s  podnikatelským záměrem  paní Pavlíny Lučanové  na vybudování 

regeneračního studia a prodejny pro zdraví.  

  

12/01/10  -  ZO vzalo na vědomí připravené projekty Svazku obcí Bystřice na podporu 

rozvoje turistiky. 

  

13/01/10  -  ZO vzalo na vědomí vyčlenění finančních prostředků ve výši 150 000,-Kč 

na odklízení sněhu ze střechy centrální prodejní haly.  

 


