
Usnesení z 3. veřejného jednání ZO ze dne 3.6.2010: 

  

01/03/10 -  ZO schvaluje program jednání , včetně rozšíření o doplňující bod. 

  

02/03/10 -  ZO bere na vědomí kontrolu usnesení. 

  

03/03/10 - ZO projednalo návrh závěrečného účtu obce za rok 2009, 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 2009, 

údaji o hospodářském výsledku hospodářské činnosti za rok 2009, stavu finančních aktiv, 

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

hospodaření příspěvkové organizace a zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce 

za rok 2009 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením a to bez výhrad. 

  

04/03/10 - ZO schválilo rozdělení hospodářského výsledku po zdanění ve výši  

Kč 16,071.783,89 takto: 

- Kč  6,112.088,74 bylo v průběhu roku 2009 v souladu se schváleným rozpočtem 

převedeno do hlavní činnosti obce 

- Kč  9,959.695,15 – odvod hlavní činnosti obce. 

05/03/10 - ZO schvaluje rozpočtová opatření – 

   

 navýšení výdajových položek 

  

                                      Položka                                                  Částka v Kč 

Sestava lavic s nastavitelnými židlemi                                               35.000,00 

Zahradní vybavení (houpačky,prolézačky)                                      100.000,00 

Koberec do herny                                                                                15.000,00 

Sestava  skříněk do ŠD                                                                        20.000,00 

Regály                                                                                                    6.000,00 

Stolky                                                                                                     3.000,00 

Počítač                                                                                                  20.000,00 

Audiovizuální technika (promítání na zeď)                                         30.000,00 

Koberec                                                                                                  3.000,00 

Celkem                                                                                              232.000,00 

  

snížení výdajových položek                                            

                               Položka                                                   Částka v Kč 

Příspěvek příspěvkové organizaci                                                      232.000,00 

Celkem za rozpočtové opatření                                                                  0,00 

  

  

  

  

  

 navýšení výdajových položek 

                        Položka                                                            Částka v Kč 

Nákup nákladního automobilu                                                          170.000,00 

Úprava terénu – okolí č.p. 42                                                            100.000,00 

Celkem                                                                                              270.000,00 

  

  

navýšení příjmových položek 

                        Položka                                                            Částka v Kč 

Převod fin.pr.hosp.čin.(nájemné pozemek TLM)                              270.000,00 

Celkem                                                                                               270.000,00 

  

navýšení výdajových položek 



                        Položka                                                             Částka v Kč 

Opravy a údržba NP ,,Mlýnek“                                                           35.000,00 

Opravy a údržba NP ,,komíny č.p.85 + č.p. 54“                                 50.000,00 

Instalace solárních panelů ,,bazén“                                                     40.000,00 

Celkem                                                                                               125.000,00 

  

navýšení příjmových položek 

                          Položka                                                           Částka v Kč 

Nájemné pozemek TKM                                                                    125.000,00 

Celkem                                                                                               125.000,00     

    

  

06/03/10 – ZO schvaluje snížení nájemného na měsíce VII. – XII.2010 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%. 

  

07/03/10 – ZO schvaluje snížení nájemného firmě WORLD OPTIC s.r.o. o 60% na 

období VII. – XII.2010 s tím, že sleva bude počítána z měsíčního nájemného 

stanoveného nájemní smlouvou. 

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%. 

  

08/03/10 – ZO schvaluje snížení nájemného p.  Vu Duy Hau na p.p.č. 368/2 o 30% na 

měsíce VII. – XII. 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%. 

  

  

09/03/10 – ZO schvaluje snížení nájemného p. Le Tien na p.p.č. 165/1 o 30% na 

měsíce VII. – XII. 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%. 

  

10/03/10 – ZO schvaluje neaplikovat inflační doložku u nájemních smluv v centrální 

hale a před centrální halou v roce 2010 . 

  

  

11/03/10 – ZO schvaluje neaplikovat inflační doložku u nájemní smlouvy s firmou 

WORLD OPTIC s.r.o. v roce 2010 a počítat slevu z měsíčního nájemného stanoveného 

v nájemní smlouvě ve výši 50.000,00 Kč. 

  

12/03/10 – ZO schvaluje částku 392.400,00 Kč + 20% DPH za omezení vlastnických 

práv stavbou ,,Potůčky, dostavba kanalizační a vodovodní sítě do lokality ,,Stráň“ pro 

KSÚS Karlovarského kraje,p.o.  Zmocňuje starostku podpisem ,,Smlouvy o užívání 

pozemku pro provedení a umístění stavby – zařízení  č.US/2001/NE/2010“. 

  

13/03/10 – ZO schvaluje dotčení částí p.p.č. 1042/3; 1183/2; 1214 o výměře cca 11 

m2 za náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000,00 Kč, firmě ČEZ Distribuce 

a.s., pro zřízení věcného břemene. 

Pověřuje starostku podpisem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene č.IE-12-0003837/VB 001. 



  

14/03/10 – 1) ZO schvaluje podání žádosti o dotaci do ROP NUTS 2 Severozápad: 

                           Prioritní osa:    2  -    Integrovaná podpora místního rozvoje 

                           Oblast podpory2.1 – Budování kapacity pro místní rozvoj, 

informovanost a  

                                                             osvěta veřejnosti. 

                           Název projektu:        ,,Budování kapacity pro rozvoj regionu Krušné 

hory-  

                                                              západ“ 

                           Rozpočtové náklady:  celkem 4,9 mil.Kč. 

                           Předkladatel žádosti : Sdružení Krušné hory – západ, Klínovecká 1407, 

                                                              363 01 Ostrov 

                     

                     2) ZO schvaluje zajištění předfinancování projektu,,Budování kapacity pro  

                          rozvoj  regionu Krušné hory – západ“ předkladatele žádosti ve výši  

                          4,9 mil. Kč, tj. 100% , z úvěru od České spořitelny, a.s. Praha, 

pobočka 

                          Karlovy Vary. 

                          Zároveň schvaluje spolufinancování projektu ve výši 367.500,00 Kč, tj. 

7,5% 

                          z vlastních zdrojů předkladatele Sdružení Krušné hory – západ. 

                    

                      3) ZO schvaluje úhradu úroků z úvěru z rozpočtu obce ve výši 4,6% 

svého 

                          podílu. 

  

15/03/10 – ZO schvaluje zařazení žádosti pí.Zdeny Rybolove do seznamu žadatelů  o 

obecní byt o velikosti 1+1 popř. garsoniery. 

  

16/03/10 – ZO schvaluje zařazení žádosti pí. Marie Fyrbasové do seznamu žadatelů o 

obecní byt. 

  

17/03/10 – ZO schvaluje zařazení žádosti pí. Moniky Sentenské do seznamu žadatelů o 

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

  

18/03/10 – ZO schvaluje, aby projev vůle pronajímatele o výpovědi z nájmu bytu ze 

dne  

21.4.2010 , kterou dal panu P. Brunnerovi  pro neplacení nájemného (dle § 711 odst.2 

písm.b) občanského zákoníku)  byl zrušen a souhlasí s tím, aby nájemní poměr k bytu 

č.6 v č.p. 51 v Potůčkách trval dle nájemní smlouvy ze dne 1.11.2007 i nadále. 

Pověřuje starostku k sepisu dohody s nájemcem o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu. 

  

19/03/10 – ZO schvaluje provedení mimořádné  kontroly u SDH Potůčky dle 

přiloženého soupisu, pověřuje kontrolní výbor obce Potůčky jeho provedením. Předložení 

protokolu 

Do 31.7.2010. 

 


