
Usnesení z 1. mimořádného jednání ZO ze dne 5.6.2007: 

  

01)  ZO schválilo program jednání 

02)  ZO schválilo revokaci bodu č. 8 usnesení ZO ze dne 18.4.2007: 

ZO schválilo snížení nájemného za měsíc duben, květen a červen 2007 o 20%, a to 

nájemníkům prodejních stánků v centrální prodejní tržnici a nájemníkům pozemků, na 

kterých jsou umístěny prodejní stánky před centrální tržnicí. Snížení nájemného platí 

pouze za podmínky, že bude řádně uhrazeno v termínu, který stanoví obecní úřad. V 

případě, že nájemné nebude v tomto termínu řádně uhrazeno, bude účtováno v plné 

výši, tj. 100% 

03)  ZO schválilo snížení nájemného za měsíce duben až prosinec 2007 o 30% 

nájemníkům prodejních stánků v centrální prodejní tržnici a nájemníkům pozemků, na 

kterých jsou umístěny prodejní stánky před centrální tržnicí za podmínek plnění plateb 

nájemného v souladu s dohodou 

takto:                                                                                             

Nájemné za měsíc duben 2007, jehož splatnost byla do 8.4.2007 uhradí do 

6.6.62007.                                     

Nájemné za měsíc květen 2007, jehož splatnost byla do 8.5.2007 uhradí společně s 

polovinou nájemného za měsíc červen 2007 do 28.6.2007. 

Nájemné za měsíc červenec 2007, jehož splatnost byla do 8.7.2007 uhradí společně s 

polovinou nájemného za měsíc červen 2007 do 20.7.2007. 

Nájemné za měsíc srpen 2007, jehož splatnost byla do 8.8.2007 uhradí do 15.8.2007. 

Nájemné za měsíc září 2007, jehož splatnost je do 8.9.2007 uhradí do 10.9.2007. 

Nájemné za měsíc říjen 2007, jehož splatnost je do 8.10.2007 uhradí do 5.10.2007.  

Snížení nájemného platí pouze za podmínky, že bude řádně uhrazeno v těchto smluvně 

uznaných termínech, které stanoví obecní úřad. V případě, že nájemné nebude v tomto 

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

04)  ZO schválilo na základě výsledného protokolu ze dne 20.4.2007 jako vítěze veřejné 

soutěže "Rogallo - Potůčky" firmu TEDDYLAND, s.r.o. Dalovice, IČO 252 03 606  

05)  ZO schválilo v souladu s výsledky vyhodnocení nabídek ve veřejné soutěži "Rogallo 

- Potůčky" pronájem těchto nemovitostí: 

ostatní stavba, prodejní hala č.p. 155 se stavební parcelou č. 396 o výměře 922 m², 

ostatní stavba bez č.p., prodejní stánek  se stavební parcelou č. 429 o výměře 28 m²,  

ostatní stavba bez č.p., prodejní stánek  se stavební parcelou č. 430 o výměře 51 m², 

ostatní stavba bez č.p., prodejní stánek  se stavební parcelou č. 431 o výměře 72 m², 

ostatní stavba bez č.p., prodejní stánek  se stavební parcelou č. 432 o výměře 53 m², 

ostatní stavba bez č.p., prodejní stánek  se stavební parcelou č. 433 o výměře 50 m² a  

nově vzniklá pozemková parcela č. 406/29 o výměře 9 492 m², oddělená z pozemkové 

parcely č. 406/1, dle geometrického plánu číslo 432 - 30/2007, zpracovaného Ing. 

Zdeňkem Tallou, vše v katastrálním území a obci Potůčky, firmě TEDDYLAND s.r.o. IČ: 

25203606. 

            Nájemné za období od uzavření smlouvy do kolaudace stavby „Centrum obchodu 

a služeb Rogallo“, maximálně však do 30.10.2008 činí 10.668,- Kč za rok. Nájemné od 

kolaudace do konce nájemního vztahu činí 1,250.000,- Kč ročně. Smlouva bude uzavřena 

na dobu určitou do 30.10.2033. Nájemce nebude využívat předmět nájmu ani jeho část 

před dokončením rekonstrukce a kolaudace stavby „Centrum obchodu a služeb Rogallo“. 

ZO uložilo starostce uzavření příslušné smlouvy.  

 


