
Usnesení z 2. mimořádného veřejného jednání ZO ze dne 11.05.2009: 

  

01/2M/09  - ZO schvaluje program jednání  

  

02/2M/09  -  V návaznosti na rozpočtový výhled byl vypracován návrh rozpočtu, který 

byl v souladu s § 11 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, zveřejněn na 

úřední desce dne 24.4.2009.  

ZO schvaluje přebytkový rozpočet obce Potůčky na rok 2009 v závazných ukazatelích dle 

přiloženého návrhu v celkové výši Kč 30.000.000,00 a Kč 24.000.000,00 ve výdajové 

části, přičemž přebytek ve výši Kč 6.000.000,00 bude krýt plánované splátky úvěru. ZO 

schvaluje v souladu se svými kompetencemi vyhrazenými zákonem o obcích poskytnutí 

dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2009 v té výši a těm 

fyzickým a právnickým osobám, které jsou uvedené v tabulkové části rozpisu rozpočtu, 

který tvoří přílohu zápisu. ZO schvaluje plán hospodářské činnosti obce Potůčky na rok 

2009 v celkové výši Kč 31.000.000,00 v příjmové i výdajové části a schvaluje také 

systém průběžného zapojování tvořeného hospodářského výsledku do hlavní činnosti v 

souladu se schváleným rozpočtem.  

  

03/2M/09  -  ZO schvaluje "Smlouvu o spolupráci" o poskytování služeb eGON centra 

města Ostrov jako obce s rozšířenou působností na služby Administrativního centra - 

administrace žádosti o dotaci v rámci výzvy 02 eGovernment v obcích - Czech POINT v 

obci Potůčky. Cena za předmět smlouvy činí 1.000,- Kč, pověřuje straostku podpisem 

smlouvy.  

  

04/2M/09  -  ZO schvaluje společný německo-český městský plán Johanngeorgenstadt/ 

Potůčky z programu CÍL 3, s příspěvkovou organizací města Johanngeorgenstadt: 

Ferienland Westerzgebirge e. V. Obec Potůčky se nebude na projektu finančně podílet. 

Pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

  

05/2M/09  -  ZO schvaluje za těchto podmínek návrh stavby: 

- dle Vyhlášky o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru Potůčky je území 

určeno pro rekreaci, ve kterém je výjimečně přípustné umísťovat byty pohotovostní a 

služební, proto dům musí být využíván pouze pro tyto účely. 

Architektonické řešení je třeba upravit -  

- pohled severozápadní - u oken v přízemí zachovat stejný poměr šíře a výšky jako u 

oken v podkroví, okna umístit do roviny obvodového pláště, krytina šablony, břidlice, 

eternit apod.  

- pohled ze štítu, tj. jihozápadní a severovýchodní - úhel střechy cca 45 stupňů (obvyklé 

u krušnohorských staveb), umístit dvě okna do přízemí a dvě do podkroví, ve stejné 

velikosti a stejném tvaru jako v severozápadním průčelí. Obec nebude pro stavbu 

zřizovat žádné inženýrské sítě a přípojky a nebude ani žádným způsobem zajišťovat 

dopravní obslužnost k objektu.  

  

06/2M/09  -  ZO schvaluje revokaci usnesení č. 12/02/09 ze dne 2.4.2009, tj. snížení 

nájemného o 50% prodejcům v centrální tržnici a před centrální tržnicí.  

  

07/2M/09  -  ZO schvaluje snížení nájemného na měsíce duben, květen as červen 2009 

o 60%, a to nájemníkům prodejních stánků v centrální tržnici a nájemníkům pozemků, 

na kterých jsou umístěny prodejní stánky před centrální tržnicí. Toto snížení 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%.  

  

08/2M/09  -  ZO schvaluje podání projektové dokumentace dp programu CÍL 3 na 

podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou. 

Oblast podpory 3 - kooperace v oblasti bezpečnosti, záchranných služeb, ochraně proti 

katastrofám a požární ochrany 



Projekt: "Zásobování požární vodou v oblasti krušnohorského hřebene na hranici BRD/ČR 

(Rabenberg - Potůčky)" a zároveň schvaluje předfinancování projektu ve výši 

14.603.054,- Kč z vlastních zdrojů obce. Pověřuje starostku podpisem smlouvy.  

  

09/2M/09  -  ZO schvaluje revokaci usnesení č. 7/05/08 ze dne 23.10.2008 o pronájmu 

částí p.p.č. 1374/11, p.p.č. 406/26 na výstavbu lékárny. Pronájmu p.p.č. 395/40, st.p.č. 

436 a zbýv. částí p.p.č. 1374/11 a p.p.č. 406/26 na park, včetně částky nájemného a 

doby pronájmu.  

  

10/2M/09  -  ZO schvaluje záměr obce dle § 39 odst.1, zákona 128/2000 Sb., (o 

obcích) pronajmouta následně odprodat části p.p.č. 1374/11 a p.p.č. 406/26 o výměře 

165 m². Pronajmout st.p.č. 436, p.p.č. 395/40, p.p.č. 368/1 a zbývající části p.p.č. 

1374/11 a p.p.č. 406/26 celkově o výměře 705 m². Záměr obce bude vyvěšen na úřední 

desce OÚ Potůčky.  

  

11/2M/09  -  ZO schvaluje odpis pohledávky p. Václava Týře ve výši 4.000,- Kč za 

nájemné nebytových prostor v č.p. 59 "Půda" za květen 2009. Platba nájemného červen 

2009 bude uhrazena dle smlouvy o nájmu nebytových prostor tj. do 5.6.2009.  

 


