
Usnesení z 5. veřejného jednání ZO ze dne 23.10.2008: 

  

01)  ZO schválilo program jednání  

  

02)  ZO schválilo kontrolu usnesení  

vyřazení z evidence:  

usnesení č. 1/04/08 - 8/0408, č. 10/04/08 - 20/04/08, č. 22/04/08 - 24/08/08 ze dne 

28.8.2008  

usnesení č. 5/1/1M/08 z 7.5.2008  

ponechání v evidenci: 

usnesení č.l 40 z 23.2.2006 - jednání z ČD 

usnesení č. 5/2/1M/08 ze dne 7.5.2008 - pronájem pozemku u autoservisu  

usnesení č. 19/03/08 ze dne 12.6.2008 - pronájem pozemku - TOP TANK, s.r.o. 

usnesení č. 9/04/08 ze dne 28.8.2008 - pronájem přízemí v č.p. 51 

usnesení č. 21/04/08 ze dne 28.8.2008 - úprava pronájmu TOP TANK, s.r.o.  

  

03)  ZO  schválilo revokaci usnesení č. 40 ze dne 23.2.2006 - jednání  s ČD a.s.  

  

04)  ZO schválilo rozpočtový výhled, který byl sestaven  v souladu s § 3 zákona č. 

250/2000 Sb., v platném znění, pro období 2009, 2010 a 2011 dle rozpisu, který tvoří 

nedílnou součást přílohy zápisu 

  

05)  ZO schválilo úpravy rozpočtu: 

navýšení výdajových položek: 

- příspěvek ZŠ          158 000,00 Kč 

- veřejné osvětlení "Zuvačovi"          50 000,00 Kč 

- odstínění radonu - tělocvična ZŠ        -  208 100,00 Kč 

- ostatní služby  - inženýrská činnost        200 000,00 Kč 

- požární vodovod SRN - ČR        400 000,00 Kč 

- konkretizace kapitol rozpočtu akce 

 "přeložení chodníků" z položky investice CHODNÍKY     -   2 480 000,00 Kč 

  na položku opravy a údržba CHODNÍKY        + 2 480 000,00 Kč  

CELKEM         600 000,00 Kč  

  

navýšení příjmových položek: 

- převod fin. prostř. pro hosp. čin.      600 000,00 Kč 

ZO schválilo úpravu plánovaných příjmů a výdajů: 

navýšení plánovaných výdajů: 

- el. energie UBYTOVNA č.p. 42     50 000,00 Kč 

- el. energie BAZÉN    100 000,00 Kč 

- ostatní služby VODOVOD (doprava vody SDH)   50 000,00 Kč 

- opravy a údržba UBYTOVNA č.p. 42     50 000,00 Kč 

navýšení plánovaných příjmů 

- příjmy z pronájmu    250 000,00 Kč 

  

06)  ZO schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací č. 288/2008 a Darovací 

smlouvu č. 289/2008 mezi Karlovarským krajem zastoupeným Krajskou správou a 

údržbou silnic K.K., p.o. a Obcí Potůčky. Pověřilo starostku podpisem smluv. 

  

07)  ZO schválilo pronájem pozemků: 

a) části p.p.č. 1374/11, 406/26 se pronajímá na výstavbu lékárny cca 140 m² dle 

přiložené studie. Nájemné do vydání kolaudačního souhlasu je stanoveno na 1,00 

Kč/m² . Po vydání kolaudačního souhlasu 15 000,00 Kč/ měsíc.  

b) p.p.č. 395/40, zbývající výměry p.p.č. 1374/11, 406/26, st. p.č. 436 se pronajímá na 

založení parku (založení a udržování na vlastní náklady). Nájemné 1,00 Kč/m² /rok 

Celková doba pronájmu 27 let. 

Ostatní üjednání budou upraveny nájemní smlouvou. 



ZO pověřilo starostku podpisem smlouvy.  

  

08)  ZO schválilo snížení nájemného na měsíce říjen, listopad a prosinec 2008 o 50%, a 

to nájemníkům prodejních stánků v centrální tržnici a nájemníkům pozemků, na kterých 

jsou umístěny prodejní stánky před centrální tržnicí. Snížené 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)  ZO schválilo mimořádnou úpravu nájemného sjednaného nájemní smlouvou ze dne 

28.7.2006 firmě TLM, s.r.o. a to na období měsíce října, listopadu, prosince roku 2008. 

Nájemce se zavazuje hradit pronajímateli nájemné, odvislé od tzv. marže, od počtu 

vytočených litrů pohonných hmot a odvislého od průměrné měsíční výše kurzu CZK/EUR. 

Měsíční nájemné se tak na výše uvedené období sjednává: 

a) ve výši 50 % z tzv. marže (tj. z rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou benzinu) za 

každý prodaný litr automobilových benzínů BA91, BA95, BA98 v daném měsíci, 

minimálně však ve výši dohodnuté v Příloze č. 1 tohoto dodatku, za každý prodaný litr. 

b) ve výši 50% z tzv. marže (tj. rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou motorové nafty) za 

každý prodaný litr motorové nafty v daném měsíci, minimálně však ve výši 0,60 Kč za 

každý prodaný litr.  

Kurz CZK/EUR bude sledován nájemcem denně, dle aktuálního kurzovního lístku pro 

prodej valut ČNB a.s. a ke každému poslednímu dni daného kalendářního měsíce, za nějž 

nájem náleží, nájemce provede výpočet průměru tohoto kurzu za celý kalendářní měsíc. 

Tomuto výslednému kurzu pak dle přiložené tabulky (Přílohy č.1) odpovídá výše 

minimálního nájemného za každý prodaný litr pohonných hmot. Kurz CZK/EUR bude 

zjišťován nájemcem u ČNB a.s. a potvrzení o něm bude tvořit nedílnou součástí 

vyúčtování.. Při zjištění nesprávnosti výpočtu, provedeného nájemcem, se ruší toto 

mimořádné ujednání o úpravě nájemného od počátku a platí ujednání o výši nájemného 

a jeho výpočtu, jak je ujednáno ve znění nájemní smlouvy ze dne 28.7.2006.  

ZO pověřilo starostku podpisem dodatků 3 a 4 k nájemní smlouvě.  

  

10)  ZO schválilo záměr výstavby malé "ekofarmy" dle přílohy - varianta č.1. Dle 

současně platného ÚP Obce lze p.p.č. 292/1 pro výstavbu takového objektu využít. 

Jednotlivé stupně projektové dokumentace nutné pro územní a stavební řízení budou 

předkládány k odsouhlasení. Napojení inženýrských sítí, zimní údržba komunikací, 

osvětlení, odvoz odpadu bude realizováno na vlastní náklady. Tento souhlas nenahrazuje 

rozhodnutí stavebního úřadu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. 

  

11)  ZO schválilo zařazení žádosti p. Josefa Malaty do seznamu žadatelů o byt - výměna 

garsoniéry za byt 2 + 1 . 

  

12)  ZO schválilo výroční zprávu o činnosti Základní školy v Potůčkách za školní rok 

2007/2008 

  

13)  ZO schválilo záměr obce v souladu s ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, ve znění pozdějších předpisů, pronajmout budovu č.p. 42 - ostatní stavba v k.ú. 

Potůčky na skladové prostory, možno zachovat ubytovnu.  

  

14)  ZO schválilo zrušení veřejné soutěžena pronájem nebytových prostor v č.p. 51, 

neboť pí Zuzana Hladíková ve lhůtě jí stanovené tj. do 22.10.2008 nepřistoupila k 

uzavření nájemní smlouvy.  

 


