
Usnesení z 3. mimořádného veřejného jednání ZO ze dne 29.06.2009: 

  

01/3M/09  -  ZO schválilo program jednání  

  

02/3M/09  -  ZO projednalo návrh závěrečného účtu obce za rok 2008, který byl 

zákonem stanovenou dobu zveřejněn na úřední desce dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech, v platném znění, s údaji o plnění příjmů a výdajů za rok 2008, 

údaji o hospodářském výsledku hospodářské činnosti za rok 2008, stavu finančních aktiv, 

vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně, 

hospodaření příspěvkové organizace a zprávě o výsledku přezkoumání obce za rok 2008 

a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením , a to bez výhrad.  

  

03/3M/09  -  ZO schválilo rozdělení dosaženého hospodářského výsledku po zdanění ve 

výši Kč 17.792.667,91 takto: 

Kč 13.619.168,12 bylo v průběhu roku 2008 v souladu se schváleným rozpočtem 

odvedeno do hlavní činnosti obce.  

Kč 4.173.499,79 - odvod do hlavní činnosti obce  

  

04/3M/09  -  ZO schvaluje dlouhodobý pronájem části st.p.č. 19/2 v k.ú. Potůčky o 

rozměrech 7,50 m x 4,90 m tj. 36,75 m² firmě ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, pro zápis do 

katastru nemovitostí k již realizované stavbě - transformační stanice č. KV - 076. Doba 

pronájmu 27 let, nájemné 200,- Kč/m²/rok. Jednorázová náhrada za užívání za dobu 

předcházející od 1.7.2007 - 30.6.2009 14.800,- Kč. Pověřuje starostku podpisem 

smlouvy. 

  

05/3M/09  -  ZO schvaluje podnájem nemovitosti dle "Smlouvy o nájmu nebytových 

prostor" ze dne 3.9.2008 v č.p. 85 pro paní Věru Škultétyovou, bytem Karlovy Vary, za 

podmínky podpisu ručitelských závazků a povinností ve stejném rozsahu jak byly 

sjednány s mezi Obcí Potůčky a panem Jiřím Špičkou. Pověřuje starostku podpisem 

dodatku č. 2 k výše uvedené smlouvě.  

  

06/3M/09  -  ZO schvaluje snížení nájemného firmě WORLD OPTIC s.r.o.,  o 30% na 

období od 1.8.2009 do 31.12.2009. 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%.  

 


