
Usnesení z 2. veřejného jednání ZO ze dne 8.4.2010: 

  

01/02/10  -  ZO schvaluje program jednání  

  

02/0/10  -  ZO bere na vědomí kontrolu usnesení  

Návrh na vyřazení z evidence usnesení: 

Usnesení č. 01/01/10, č. 02/01/10, č. 07/01/10 - 13/01/10 z 4.2.2010 

  

Návrh na ponechání v evidenci usnesení: 

Usnesení č. 5/2/1M/08 z 7.5.2008 (pronájem pozemku autoservis)  

Usnesení č. 19/03/08 z 12.6.2008 (pronájem pozemku - Top Tank s.r.o.) 

Usnesení č. 21/04/08 z 28.8.2008 (úprava pron. pozemku - Top Tank s.r.o.) 

Usnesení č. 15/05/09 z 1.10.2009 (pronájem nemovitosti č.p. 42) 

Usnesení č. 03/01/10 z 4.2.2010 (pronájem pozemku "Evžen" - Jukl Tomáš)  

Usnesení č. 04/01/10 z 4.2.2010 (pronájem pozemku "Evžen" - Košek František) 

Usnesení č. 05/01/10 z 4.2.2010 (pronájem č.p. 155 - Quang)  

Usnesení č. 06/01/10 z 4.2.2010 (odprodej části p.p.č. 430/1 - Koderová)  

  

03/02/10  -  V návaznosti na rozpočtový výhled byl vypracován výhled byl vypracován 

návrh rozpočtu, který byl v souladu s § 11 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., v platném 

znění, zvěřejněn na úřední desce dne 11.3.2010. Zastupitelstvo obce schvaluje 

přebytkový rozpočet obce Potůčky na rok 2010 v závazných ukazatelích dle přiloženého 

návrhu v celkové výši Kč 23.700.000,00 v příjmové a Kč 17.700.000,00 ve výdajové 

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

Zastupitelstvo obce schvaluje závazné ukazatele rozpočtu dle tabulkové části č. 1 

materiálu "Návrh rozpočtu" 

Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu se svými kompetencemi vyhrazenými zákonem o 

obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných dle návrhu rozpočtu na rok 2010 v té výši 

a těm fyzickým a právnickým osobám, které jou uvedené v tabulkové části č. 2 rozpisu 

rozpočtu, který tvoří přílohu zápisu. 

Zastupitelstvo obce schvaluje plán hospodářské činnosti obce Potůčky na rok 2010 v 

celkové výši Kč 31.500.000,00 v příjmové i výdajové části a schvaluje také systém 

průběžného zapojování tvořeného hospodářského výsledku do hlavní činnosti v souladu 

se schváleným rozpočtem. 

Rozpočet obce bude nedílnou součástí tohoto zápisu. 

  

04/02/10  -  ZO bere na vědomí podání žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu 

Karlovarského kraje z "Programu obnovy venkova" na vybavení ZŠ, MŠ, školní knihovny, 

dovybavení zahradního zařízení ve výši 232.000,00 Kč s výší spolufinancování 50%.  

  

05/02/10  -  ZO bere na vědomí podání žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu 

Karlovarského kraje "Program obnovy venkova" na dovybavení dětských prolézaček do 

nového parku ve výši 70.000,00 Kč s výší spolufinancování 50%.  

  

06/02/10  -  ZO schvaluje snížení nájemného na měsíce duben, květen a červen 2010 o 

60%, a to nájemníkům prodejních stánků v centrální hale 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%.  

  

07/02/10  -  ZO schvaluje snížení nájemného panu Vu Du Hau na p.p.č. 368/2 o 30% 

na duben až červen 2010. 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%.  

  



08/02/10  -  ZO schvaluje snížení nájemného panu Le Tien na p.p.č. 165/1 o 30% na 

měsíce duben až červen 2010. 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, j. 100%.  

  

09/02/10  -  ZO neschvaluje snížení částky poplatku za vozidlo odváděné z burzy a trvá 

na původní výši, tj. 200,-Kč.  

  

10/02/10  -  ZO schvaluje revokaci usnesení č. 5/04/08 ze dne 28.8.2008 týkající se 

vyrovnání p. Jiřímu Mlýnkovi v celkové části 150.000,- Kč.  

  

11/02/10  -  ZO souhlasí s uzavřením dohody o narovnání s panem Jiřím Mlýnkem z 

titulu investic do nemovitosti č.p. 51 a vyplacením mu tak náhrady ve výši 150.000,- Kč 

za těchto podmínek: 

1) Pan Jiří Mlýnek přistoupí k podpisu dohody o narovnání nejpozději do 60 dnů ode dne 

schválení jeho žádosti tímto usnesením a podmínek splatnosti závazku. 

2) Částkou 150.000,- Kč budou vyrovnány veškeré závazky a pohledávky z investic do 

nemovitosti č.p. 51 a smlouvy o postoupení pohledávek.  

3) Splatnost částky 150.000,- Kč takto: 50.000,- Kč do 14ti dnů ode dne podpisu 

dohody, zbytek ve výši 100.000,- Kč formou splátek po 5.000,- Kč měsíčně počínaje 

měsícem následujícím po uzavření dohody.  

  

12/02/10  -  ZO schvaluje přidělení bytu v panelovém domě č.p. 105/2 o  velikosti 2 + 

1 sl. Petře Novákové.  

  

13/02/10  -  ZO schvaluje pronájem prostor v č.p. 51 slečně Nguyen Thi Kim Thu, 

Příbram za 12.000,- Kč měsíčně, na dobu 10 let pro zřízení nehtového a kosmetického 

studia (dle přiloženého živnostenského listu) za podmínek, které budou stanoveny 

nájemní smlouvou. ZO poběřuje starostku podpisem smlouvy.  

  

14/02/10  -  ZO schvaluje zařazení projektu "Vodovod Potůčky - Johanngeorgenstadt, 

2.etapa - vodojem" do Programu EU CÍL 3 a pověřuje starostku k vedení jedání se 

zahraničním partnerem (Vodárenským svazem Wasserwerkewesterzgebirge), směřující k 

uzavření partnerské smlouvy a podání žádosti k financování tohoto projektu.  

  

15/02/10  -  ZO schvaluje zařazení do projektu "Potůčky, dostavba kanalizační a 

vodovodní sítě do lokality Stráň" do Programu EU CÍL 3 a pověřuje starostku k vedení 

jednání se zahraničním partnerem (Vodárenským svazem Wasserwerkewesterzgebirge), 

směřující k uzavření partnerské smlouvy a podání žádosti k financování tohoto projektu.  

  

16/02/10  -  ZO schvaluje zařazení žádosti paní Lucie Vršecké do seznamu žadatelů o 

obecní byt v panelovém domě o velikosti 1 + 1 popř. většího.  

  

17/02/10  -  ZO schvaluje zařazení žádosti sl. Kamily Bártové do seznamu žadatelů o 

obecní byt v panelovém domě - garsoniéry, popř. 1 + 1. 

  

18/02/10  -  ZO schvaluje zařazení žádosti paní Romany Odvářkové do seznamu 

žadatelů o obecní byt v panelovém domě o velikosti 1 + 1 popř. 2 + 1. 

  

19/02/10  -  ZO schvaluje pronájem části st.p.č. 264 o výměře 7m² paní Věře 

Škultétyové na zřízení předzahrádky dle přiloženého nákresu. Doba pronájmu od dubna 

do října 2010. Cena pronájmu 200,-Kč/m² /rok. Předzahrádka nebude sloužit ke 

konzumaci alkoholických nápojů a parkování. V případě porušení podmínek bude 

pronájem okamžitě ukončen.  

  

20/02/10  -  ZO schvaluje uzavření smlouvy s Ing. Miroslavem Koutným - Kerimprojekt 

na pořízení projektové dokumentace pro realizaci rekonstrukce střech bytových domů 



č.p. 100 - 105 do vydání stavebního povolení za cenu 217.200,- Kč vč. DPH a ukládá 

starostce uzavření příslušné smlouvy.  

  

21/02/10  -  ZO schvaluje uzavřuení smlouvy s Ing. Janem Šintákem na pořízení 

projektové dokumentace pro stavební povolení k realizaci akce "Vodovod Potůčky - 

Johanngeorgenstadt, 2.etapa - vodojem" za cenu 288.000,- Kč vč. DPH a ukládá 

starostce uzavření  příslušné smlouvy.  

  

22/02/10  -  ZO schvaluje převod vlastnictví k plynárenskému zařízení dle "Smlouvy o 

budoucí smlouvě kupní" firmě RWE GasNet, s.r.o. za celkovou kupní cenu 552.000,- Kč 

bez DPH a ukládá starostce uzavření příslušné smlouvy. 

  

23/02/10  -  ZO schvaluje ponechání HV z roku 2009 v plné výši a jeho přerozdělování 

takto: 

Hlavní činnost:   HV  236.732,91 Kč 

1) dveře do budovy ZŠ 

2) televizor - pracovna ZŠ 

3) myčka nádobí ŠK + vybavení ŠK 

4) záclony, žaluzie do MŠ 

5) výmalba ředitelny a knihovny ZŠ 

  

Doplňková činnost:   HV  16.930,20 Kč 

1) cestovní náklady   - fond odměn 

2) pracovní oblečení   - rezervní fond 

3) pracovní stůl  do kuchyně   - rezervní fond 

Příloha k žádosti o ponechání HV za rok 2009 bude nedílnou součástí tohoto zápisu. 

  

24/02/10  -  ZO schvaluje navýšení kapacity o 2 děti pro mateřskou školu na období 

květen až srpen 2010.  

  

25/02/10  -  ZO bere na vědomí soupis rozpočtových opatření za rok 2009. 

  

26/02/10  -  ZO bere na vědomí hospodaření obce za rok 2009 

 


