
Usnesení z 1. veřejného jednání ZO ze dne 05.02.2009: 

  

01)  ZO schválilo program jednání.  

  

02)  ZO vzalo na vědomí kontrolu usnesení: 

vyřazení z evidence: 

usnesení č. 01/06/08 - 07/06/08; č. 10/06/08 - 26/06/08 

ponechání v evidenci:  

usnesení č. 5/2/1M/08 ze 7.5.2008 (pronájem poz. - Autoservis) 

usnesení č. 19/03/08 z 12.6.2008 (pronájem poz. - Top tank, s.r.o.)  

usnesení č. 21/04/08 z 28.8.2008 (úprava pron. poz. - Top tank, s.r.o.) 

usnesení č. 07/05/08 (pron. poz. - lékárna)  

usnesení č. 08/06/08 z 18.12.2008 (pron. nem. č.p. 42 - p. Quang) 

usnesení č. 09/06/08 z 18.12.2008 (pron. nem. - Evžen - p. Jukl)  

  

03)  ZO schválilo úpravu rozpočtového provizoria - navýšení výdajů v následujících 

položkách:  

Pojištění majetku          Kč 485.000,00  

Nákup hasících přístrojů          Kč 10.000,00  

Revize hasících přístrojů          Kč 30.000,00  

Výměna čidel IRTN           Kč 100.000,00 

Vodojem          Kč 100.000,00 

Skříňky           Kč 5.000,00 

Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají 

příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.   

  

04)  ZO schválilo výši měsíčních odměn a příplatků poskytovaných neuvolněným členům 

ZO dle nařízení vlády č. 20/2009 Sb. od 1.2.2009. 

Místostarosta  

měsíční odměna     Kč 7.509,00  

příplatek               Kč 5.220,00 

Předseda komise  

měsíční odměna     Kč 880,00  

příplatek               Kč 180,00 

Člen zastupitelstva  

měsíční odměna     Kč 280,00  

příplatek               Kč 180,00 

  

05)  ZO schválilo žádost o dotaci ze SZIF  

Opatření III.2.1.  Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby  

Podopatření III.2.1.2   Občanské vybavení  a služby 

Záměr - a) občanské vybavení a služby  

Projekt: Potůčky  - stavební úpravy Obecního úřadu - II. etapa 

Celkové výdaje projektu     Kč 4,184.378,00 

Dotace           Kč 3,765.940,00 

z toho            Kč 2,824.455,00  EU 

                     Kč 941.485,00  Národní zdroje  

Vlastní příspěvek     Kč 418.438,00 

  

06)   

1. ZO schválilo podání žádosti o dotaci do ROP NUTS 2 Severozápad: 

Prioritní osa: 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje  

Oblast podpory: 2.1 - Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta 

veřejnosti  

Název projektu: "Budování kapacity pro rozvoj regionu Krušné hory - západ"  

Rozpočtové náklady: celkem 4,9 mil. Kč  

Předkladatel žádosti: Sdružení Krušné hory - západ   



2. ZO schválilo zajištění předfinancování projektu " Budování kapacity pro rozvoj regionu 

Krušné hory - západ" předkladatele žádosti ve výši 4,9 mil. Kč, tj. 100% z úvěru od 

České spořitelny . 

Zároveň schválilo spolufinancování projektu ve výši Kč 367.500,00, tj. 7,5 = z vlastních 

zdrojů předkladatele, Sdružení Krušné hory - západ. 

3. ZO schválilo úhradu úroků z úvěru z rozpočtu obce ve výši 4,6 % svého podílu.  

  

07)  ZO schválilo příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje 

na projekt - název akce: "Údržba propojovací lyžařské běžecké trasy Potůčky - Horní 

blatná (Krušnohorská lyžařská magistrála) a obnova značení" a souhlasilo se spoluúčastí 

ve výši minimálně 50% z příspěvku.  

  

08)  ZO schválilo podání žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje  

"Program obnovy venkova" na výměnu saun a doplňkového zařízení k bazénu ve výši Kč 

310.000,00 s výší spolufinancování 50%.  

  

09)  ZO schválilo podání žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje 

"Program obnovy venkova" na úpravu místní komunikace p.p.č. 386/2 ve výši Kč 

530.000,00. Finanční příspěvek z rozpočtu kraje  ve výši 50%.  

  

10)  ZO přesunulo tento bod na další veřejné jednání ZO v dubnu 2009. 

  

11)  ZO schválilo snížení nájemného firmě World Optic, s.r.o. o 30% na dobu 6 měsíců 

od 1.2.2009 do 31.7.2009. Snížení nájemného platí pouze za podmínky, že nájemné 

bude řádně uhrazeno v termínu stanoveném Obecním úřadem Potůčky. V případě, že 

nájemné nebude řádně uhrazeno, bude účtováno v plné výši, tj. 100%.  

  

12)  ZO schválilo předloženou projektovou dokumentaci manželů Gewitscherových na 

stavbu RD Klasik 125Z, projektanta Ing. Pavla Timára na p.p.č. 354/4 a p.p.č. 354/1. 

  

13)  ZO se rozhodlo, že tento bod bude přesunut na další veřejné jednání v dubnu 2009. 

Pan Quang předloží podrobný záměr formou studie s příslušnými specifikacemi, stavební 

a technický popis projektu - počet nově vybudovaných bytů včetně velikostí, opravy 

společných prostor a částí nemovitosti, zemní a parkové úpravy nutné pro povolení 

přestavby č.p. 42.   

  

14)  ZO vzalo na vědomí žádost p. Trinh Hai Tung o pronájem ubytovny v č.p. 42, ale 

předmětná nemovitost již byla usnesením č. 08/06/08 ze dne 18.12.2008 dána do 

pronájmu jinému žadateli.  

  

15)  ZO vzalo na vědomí rozhodnutí valné hromady SCK usn. č. 23/2008 ze dne 

4.12.2008 o převodu 2 ks roleb z majetku SCK do majetku obce Pernink a města Boží 

Dar za podmínek stanovených tímto usnesením.  

  

16)  ZO schválilo zařazení žádosti Hany Radové do seznamu žadatelů o byt o velikosti 1 

+ 1, popř. 2 + 1. 

  

17)  ZO schválilo zařazení žádosti sl. Pavly Husaříkové do seznamu žadatelů o byt o 

velikosti 2 + 1 v panelovém domě.  

  

18)  ZO schválilo zařazení žádosti sl. Andrey Juklové do seznamu žadatelů o byt o 

velikosti 2 + 1 , popř. 3 + 1.  

  

19)  ZO schválilo snížení nájemného p. Vu Duy Hau na p.p.č. 368/2 o 30% na II. - IV. 

2009. Snížení nájemného platí pouze za podmínky, že nájemné bude  řádně uhrazeno v 

termínu stanoveném Obecním úřadem Potůčky. V případě, že nájemné nebude řádně 

uhrazeno, bude účtováno v plné výši, tj. 100%.  



  

20)  ZO schválilo snížení nájemného p. Quyet Tien Le na p.p.č. 165/1 o 30% na II. - IV. 

2009. Snížení nájemného platí pouze za podmínky, že nájemné bude  řádně uhrazeno v 

termínu stanoveném Obecním úřadem Potůčky. V případě, že nájemné nebude řádně 

uhrazeno, bude účtováno v plné výši, tj. 100%.  

  

21)  ZO  schválilo podání žádosti o dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje z dotačního 

titulu "Podpora územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje" na projekt "Územní 

plán Potůčky" ve výši Kč 33.200,00, tj. 80% z uznatelných nákladů.  

  

22)  ZO schválilo podání žádosti o dotaci z Integrovaného operačního systému MV ČR na 

programové a věcné vybavení pro vedení elektronické spisové agendy a datových 

schránek v celkové výši způs. výdajů 93.927,00 Kč, včetně podmínek rozhodnutí o 

poskytování dotace na typový projekt - CZECH POINT - kontaktní místo v obci Potůčky.  

 


