
Usnesení z 2. veřejného jednání ZO ze dne 02.04.2009: 

  

01/02/09  -  Schválilo programu jednání.  

  

02/02/09  -  Návrh na vyřazení z evidence usnesení:  

usnesení č. 01/1M/09 - 05/2/1M/09 

Návrh na ponechání v evidenci usnesení:  

usnesení č. 5/2/1M/08 z 7.5.2008 (pron. poz. - Autoservis)  

usnesení č. 19/03/08 z 12.6.2008 (pron. 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. 7/05/08 z 23.10.2008 (pron. poz. - Lékárna)  

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

usnesení č. 09/06/08 z 18.12.2008 (pron. nem. "Evţen" - Jukl) 

  

03/02/09  -  ZO schvaluje úpravu rozpočtového provizoria - navýšení výdajů v 

následujících poloţkách: 

Automatický vysavač Dolphin D 3002 PRO               90.000,- Kč 

Příspěvek Svazek obcí Bystřice               20.000,- Kč 

Oprava ČOV               150.000,- Kč 

Geodetické práce Ing. Talla               100.000,- Kč 

Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají 

příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.  

  

04/02/09  -  ZO schvaluje ukončení vedeného soudního sporu s paní Marcelou 

Kvíčerovou, vedeného u Okresního soudu K. Vary pod sp. zn. 13C88/2009, a ukončení 

vymáhání této pohledávky. Starostka se pověřuje zpětvzetím této ţaloby. Částka bude 

převedena do podrozvahové evidence a bude kaţdoročně inventována.  

  

05/02/09  -  ZO schvaluje návrh likvidační komise na vyřazení motorového vozidla 

Multicar M 2501, r.v. 1989, RZ KVA 78 - 90 z majetku obce.  

  

06/02/09  -  ZO schvaluje ţádost TLM, s.r.o. o úpravu nájemného pro období od 

1.4.2009 do budoucna, resp. do odvolání takového ujednání kteroukoliv smluvní stranou 

v tříměsíční lhůtě takto:  

Nájemné se sjednává v následující výši dle těchto vzorců pro jeho výpočet: 

a) počet nájemcem prodaných litrů pohonných hmot (automobilový benzin BA 91, BA 95, 

BA 98) za daný kalendářní měsíc x cena za 1 litr dle tabulky ve vazbě na průměrný kurz 

CZK/EUR za kalendářní měsíc 

b) počet nájemcem prodaných litrů motorové nafty za daný kalendářní měsíc x 40 % z 

ceny za 1 litr dle tabulky ve vazbě na průměrný kurz CZK/EUR za kalendářní měsíc 

Zjištěný součet ad a) a ad b) činí dohodnutou výši měsíčního nájemného.  

Příloha č. 1 k dodatku č. 5 bude nedílnou součástí tohoto zápisu. ZO pověřuje starostku 

podpisem dodatku č. 5. 

  

07/02/09  -  ZO schvaluje ponechání HV z roku 2008 v plné výši a jeho přerozdělení 

takto: 

Hlavní činnost - HV 103.309,21 Kč 

1. Nákup a pokládka linolea ve 2 třídách  

2. Podtlakové větrání na WC ZŠ 

Doplňková činnost - HV 12.214,- Kč 

1. Cestovní náklady - Fond odměn 

2. Pracovní oblečení - Rezervní fond 

3. Dřevěný regál do skladu - Rezervní fond 

Příloha k ţádosti o ponechání HV za rok 2008 bude nedílnou součástí tohoto zápisu.  

  

08/02/09  -  ZO schvaluje prodej sádrových zbytků, štuků a lišt panu Václavu 

Procházkovi, bytem Dolce E3, Přeštice za cenu 1.000,- Kč bez DPH v rozsahu a stavu, v 



jakém se t.č. v hotelu Sport nachází a o nichţ byl pořízen úřední záznam dne 27.2.2007. 

Jedná se o nepotřebný materiál, který v roce 2002 zanechala v hotelu Sport bývalá 

nájemnice pí Kaclová.  

  

09/02/09  -  ZO schvaluje  pronájem části st. p. č. 264 o výměře 7 m² p. Jiřímu 

Špičkovi na zřízení předzahrádky, dle přiloţeného nákresu na dva stolky. Doba pronájmu 

bude od 1.4. - 30.10.2009 za celkovou částku 817,- Kč, tj. 200,- Kč/m²/rok. 

Předzahrádka nebude slouţit ke konzumaci alkoholických nápojů a parkování. V případě 

porušení podmínek bude okamţitě pronájem ukončen.  

  

10/02/09  -  ZO schvaluje přidělení bytu o velikosti 2 + 1 v č.p. 103/11 sl. Lence 

Křemeňové 

  

11/02/09  -  ZO schvaluje zařazení ţádosti p. Matěje Jendrichovského do seznamu 

ţadatelů o obecní byt o velikosti 2 + 1 popř. 3 + 1.  

  

12/02/09  -  ZO schvaluje sníţení nájemného na měsíce duben, květen, červen 2009 o 

50% a to nájemníkům prodejních stánků v centrální trţnici a nájemníkům pozemků, na 

kterých jsou umístěny prodejní stánky před centrální trţnicí. Toto sníţení platí pouze za 

podmínky, ţe nájemné bude řádně uhrazeno v termínu stanoveném Obecním úřadem 

Potůčky. V případě, ţe nájemné nebude řádně uhrazeno, bude účtováno v plné výši, tj. 

100%. 

  

13/02/09  -  ZO schvaluje sníţení nájemného p. Vu Duy Hau na p.p.č. 368/2 o 30% na 

V. - VII. 2009. Sníţení nájemného platí pouze za podmínky, ţe nájemné bude řádně 

uhrazeno v termínu stanoveném Obecním úřadem Potůčky. V případě, ţe nájemné 

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

  

14/02/09  -  ZO schvaluje sníţení nájemného p. LE Tien na p.p.č. 165/1 o 30% na V. - 

VII.2009. Sníţení nájemného platí pouze za podmínky, ţe nájemné bude řádně uhrazeno 

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

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

  

15/02/09  -  ZO neschvaluje sníţení částky poplatku za vozidlo, odváděné z burzy a 

trvá na původní výši, tj. 200,- Kč.  

  

16/02/09  -  ZO rozhodlo, ţe tento bod pro upřesnění a ujasnění některých důleţitých 

souvislostí, např. zástavním právem banky, tech. záleţitostí a konzultací s právní 

zástupkyní obce, bude přesunut na další veřejné jednání obce.  

  

17/02/09  -  ZO schvaluje pronájem nebytových prostor v č.p. 59 st. p. č. 226 ve 3. NP 

p. Václavovi Týřovi k provozování hostinské činnosti tak, jak je vymezena ŢL. Doba 

nájmu se sjednává na dobu určitou na 10 let. Nájemné činí 4.000,- Kč měsíčně za kaţdý 

započatý měsíc a nezahrnuje poplatky za sluţby. Drobné stavební úpravy provede 

pronájemce po předchozím písemném souhlasu pronajímatele pouze na své náklady. Při 

splnění podmínek bude nájemné sníţeno o 50% do doby splacení nákladů na tyto úpravy 

prokazatelně vynaloţené. Další podmínky budou upraveny smlouvou o nájmu nebytových 

prostor. ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy.  

  

18/02/09  -  ZO schvaluje ţádost o pronájem nemovitosti p.p.č. 469/1 v k.ú. Potůčky 

ve správě Pozemkového fondu ČR k plánované stavbě poţárního vodovodu - plnící místo 

poţární techniky v oblasti krušnohorského hřebene. 

  

19/02/09  -  ZO schvaluje prodlouţení lhůty k dodání potřebných podkladů k posouzení 

opodstatnění ţádosti o změnu podmínek pronájmu na příští veřejné jednání.  

 


