
Usnesení z 6. veřejného jednání ZO ze dne 18.12.2008: 

  

01)  ZO se usneslo, ţe souhlasí s předloţeným programem jednání 

02)  ZO se vzalo na vědomí kontrolu usnesení  

03) ZO se usneslo, ţe schvaluje úpravy rozpočtu v ředloţeném znění, a to:  

  

Navýšení výdajových položek 

Spotřební materiál (posypová sůl, náradní díly)     50 000,- Kč  

Detektor plynu     13 000,- Kč 

Oprava tep. potrubí u kotelny (výk. práce p. Gewitscher)     8 000,- Kč 

Úroky úvěr ČSOB a.s.     100 000,- Kč 

Sdruţení Bystřice - projektová dokumentace     20 000,- Kč 

+ konkretizace kapitol rozpočtu:  

 Akce z programu CÍL 3 - "Poţární vodovod" 

+ konkretizace kapitol rozpočtu: 

Z poloţky investice Vodovod      - 500 000,- Kč 

Na poloţku investice Protipoţární ochrana      + 500 000,- Kč 

+ konkretizace kapitol rozpočtu z dotace SZIF "Revitalizace veřejného prostranství a 

zeleně" dle závěrečného vyúčtování 

Z poloţky investice Parkoviště       - 540 000,- Kč 

Na poloţku DDHM (lavičky, květníky, koše, st. kola)      230 000,- Kč 

Na poloţku investice Stanoviště kontejnerů      100 000,- Kč 

Na poloţku ostatní materiál Veřejná zeleň     5 000,- Kč 

Na poloţku ostatní sluţby Veřejná zeleň (parkové úpravy)     205 000,- Kč 

C e l k e m :          191 000,- Kč 

  

Navýšení příjmových položek 

Daň z přidané hodnoty:      191 000,- Kč 

C e l k e m :           191 000,- Kč   

  

Navýšení plánovaných výdajů 

Výměna ventilů a otopných těles BH        55 000,- Kč 

  

Navýšení plánovaných příjmů 

Příjmy z pronájmů       55 000,- Kč 

  

04)  ZO se usneslo, ţe schvaluje v souladu s § 13 zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění pravidla rozpočtového 

provizoria potřebná k zajištění plynulosti hospodaření obce ve výši 1/12 upraveného 

rozpočtu výdajů předchozího roku na kaţdý kalendářní měsíc rozpočtového provizoria ve 

výši 1/6 upraveného rozpočtu výdajů předchozího roku na kaţdý kalendářní měsíc 

rozpočtového provizoria u následujích výdajů: elektrická energir, plyn, pohonné hmoty. 

Dle předchozích prsvidel stanovená výše výdajů rozpočtového provizoria bude dále 

upravena o: 

7 990,- Kč     Neinvestiční příspěvek Karajská knihovna 7.990,- Kč 

100 000,- Kč     Mzdové výdaje vč. 35% odvody SP a ZP období 1 - 5/09  

18 000,- Kč    Výstroj OP 

3 000,- Kč     Spotř. mat. OP  

16 830,- Kč     Pistole OP 

28 000,- Kč     Školení OP 

5 500,- Kč      Poplatky osvědčení  

5 000,- Kč     Cestovné OP 

240 000,- Kč    Odběr podzemních vod ČIŢP 

250 000,- Kč     Šinták - dostavba kanalizační a vodovod. sítě 

155 000,- Kč     Vodojemy II. etapa  

300 000,- Kč     Poţární vodovod  

120 000,- Kč     Projektová dokumentace hotel Sport  



450 000,- Kč     Projektová dokumentace (poz. nad nádraţím, opěrky u haly 

120 000,- Kč     Přípravné práce a opravy č.p. 58 (výběrová řízení)  

150 000,- Kč     Parkovací záliv u paneláků  

100 000,- Kč     Nákup pozemků LČR  

150 000,- Kč    Územní plán 

1 550 000,- Kč    Komunální stroj Holder vč. nástaveb  

30 000,- Kč    Oprava Seat  

39 000,- Kč    Nové webové stránky obce  

50 000,- Kč    Opravy BH po revizích el. vedení  

39 000,- Kč    Opravy připojení plynu U zuvačů  

30 000,- Kč    Opravy slunečních kolektorů - Bazén  

30 000,- Kč    Sypač za traktor 

30 000,- Kč     Opravy Multicar  

20 000,- Kč     Posypový materiál  

  

Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají 

příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.  

  

05)  ZO souhlasí s převodem v tomto zápisu uvedených pohledávek v účetnictví obce do 

tzv. podrozvahy. Pohledávky budou však i nadále evidovány a kaţdoročně inventovány.  

  

06)  ZO se usneslo, ţe schvaluje pro vyúčtování odpadových nádob za rok 2008 slevu ve 

výši 50% pro kategorii A - Občany obce, trvale hlášené k pobytu na území obce Potůčky, 

bydlící v objektech k bydlení (rodinné domy, bytové domy atd.) Na ostatní kategorie 

definované v tomto zápisu v písmenu B,C,D se sleva nevztahuje. Cenu za jednu 

odpadovou nádobu ZO schválilo ve výši 60,- Kč. 

  

07)  ZO schválilo pro vyúčtování vodného a stočného za rok 2008 slev ve výši 50% pro 

kategorii A - Občany obce, trvale hlášené k pobytu na území obce Potůčky, bydlící v 

objektech k bydlení (rodinné domy, bytové domy atd.) Na ostatní kategorie definované v 

tomto zápisu v písmenu B,C,D se sleva nevztahuje.  

  

08)  ZO se usneslo, ţe souhlasí s pronájmem nemovitosti č.p. 42 a části p.p.č. 202/1 

ţadateli, a to za těchto podmínek: Smlouva bude uzavřena na dobu určitou - 2 roky s 

tím, ţe se dá do budoucna po předloţení a schválení dalších podnikatelských projektů či 

záměrů prodlouţit. Nájem 50 000,- Kč/měsíc. V nájemní smlouvě bude specifikován účel 

pronájmu, který musí být v souladu s dosud platným kolaudačním rozhodnutím. 

Nemovitost lze vyuţít pouze k ubytování a skladování. V současné době je stavba 

zapsána jako stavba pro výrobu a skladování. Předmětem pronájmu bude budova č.p. 42 

a část p.p.č. 202/1 a to ta část, na které stojí budova a část, kde v současné době 

parkují vozidla ubytovaných osob. Uţívání pronajatých nemovitostí k jinému účelu bez 

předchozího písemného souhlasu pronajímatelebude důvodem k vypovězení nájemní 

smlouvy. Uţívání jiným způsobem lze pouze po předchozí rekolaudaci objektu. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem smlouvy. Pronájem dalších pozemků, či 

jiných nemovitostí bude řešeno samostatně v závislosti na předloţené projektové 

dokumentaci k jednotlivým projektům.  

  

09)  ZO  se usneslo, ţe schvaluje panu Josefovi Juklovi pronájem a následný prodej části 

p.p.č. 430/1, budovy č.p. 138 na stavební parcele č. 341 v k.ú. Potůčky Katastrální úřad 

Karlovy Vary dle přiloţeného situačního nákresu. Nemovitosti budou vyuţívány na 

základě a v souladu s podmínkami pro pronájem a případný prodej pozemků v 

průmyslové zóně Evţen schválenými ZO dne 17.04.2008 usnesením č. 3. Geometrický 

plán bude vypracován na náklady ţadatele. Věcná břemena, inţenýrské sítě budou 

řešeny ve smlouvě. ZO pověřilo starostku podpisem smlouvy.  

  

10)  ZO se usneslo, ţe neschvaluje projektovou dokumentaci výstavby bytového domu 

ne p.p.č. 398/5 zpracovanou firmou Kerimprojekt pod arch. 386/208. 



  

11)  ZO se usneslo, ţe schvaluje sníţení nájemného na měsíc leden, únor, březen 2009 o 

65%, a to nájemníkům prodejních stánků v centrální podejní hale. Sníţení nájemného 

platí pouze za podmínky, ţe nájemné bude řádně a včas uhrazeno v termínu stanoveném 

obecním úřadem Potůčky. V případě, ţe nájemné nebude řádně uhrazeno bude účtováno 

v plné výši 100%.  

  

12)  ZO se neusneslo, ţe schvaluje sníţení nájemného na měsíc leden, únor, březen 

2009 o 60% nájemníkům pozemků, na kterých jsou umístěny prodejní stánky před 

centrální prodejní halou. Sníţení nájemného platí pouze za podmínky, ţe nájemné bude 

řádně a včas uhrazeno v termínu stanoveném obecním úřadem Potůčky. V případě, ţe 

nájemné nebude řádně uhrazeno bude účtováno bude účtováno v plné výši 100%. 

  

13)  ZO se neusneslo, ţe souhlasí s uzavřením dodatku č.5 k nájemní smlouvě s firmou 

TLM s.r.o., kdy v dodatku měla být zakotvena změna podmínek pro výpočet výše 

nájemného, tak jak předloţila ve své ţádosti firma TLM s.r.o.: Obec obdrţí nájemné ve 

výši stanovené jako 1/2 hrubého zisku (marţe) na prodeji na prodeji všech pohonných 

hmot na ČS PHM Potůčky. Podkladem bude měsíční výkaz finančního objemu nakupených 

pohonných hmot s rozpisem jednotlivých dočlých faktur a měsíční výkaz trţeb za 

pohonné hmoty s rozpisem prodejních cen a celkových trţeb v jednotlivých dnech. 

Prodejní ceny v EUR budou přepočítány vzorcem kurzu ČNB + 10%. Z důvodu moţnosti 

různého výchozího stavu zásob v podzemních nádrţích bude navíc na počátku a na konci 

období, ke kterému dojde ke změně způsobu propočtu výše nájemného, provedeno 

závěrečné vyúčtování, kde bude tento stav vypořádán. Poměr dělení zisku 1/2 bude 

zachován i v případě, kdy podíl překročí původně dohodnuté limity z jednoho litru (2,- Kč 

/ l benzínu a 1,50 Kč /l nafta). 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 tak, jak je ujednáno ve znění smlouvy ze dne 28.7.2006.  

  

14)  ZO se usneslo, ţe schvaluje přidělení bytu o velikosti 2 + 1 v č.p. 100/1 p. 

Tomášovi Juklovi.  

  

15)  ZO se usneslo, ţe souhlasí s výměnou bytu v č.p. 100/9, 2 + 1 nájemníci manţelé 

Schönigerovi za byt v č.p. 100/1, 2 + 1 Jukl Tomáš.  

  

16)  ZO se usneslo, ţe schvaluje zařazení ţádosti paní Jany Ţigovičové a pana Roberta 

Sýkory do seznamu ţadatelů o byt 2 + 1. 

  

17)  ZO se usneslo, ţe schvaluje zařazení ţádosti paní Jarmily Přibylové do seznamu 

ţadatelů o byt.  

  

18)  ZO se usneslo, ţe neschvaluje odprodej části pozemku p.p.č. 406/10 a části p.p.č. 

418/2, celková výměra 72 m² na zbudování odstavné plochy pro vozidla zákazníků 

autoservisu. Ze strany obce Potůčky platí nabídka na pronájem uvedených pozemků v 

souladu s podmínkami schválenými v usnesení č. 5/2/M/08 ze dne 07.05.2008. 

  

19)  ZO se usneslo, aby poplatek byl i nadále účtován v souladu se zněním dle platné 

vyhlášky obce č. 1/2008 o místních poplatcích.  

  

20)  ZO se usneslo, ţe neschvaluje pronájem nebytových prostor v č.p. 155 a č.p. 42 za 

účelem uskladnění stavebního materiálu panu Volrábovi z důvodu, ţe v současné době 

mají nájemní právo jiné subjekty.  

  

21)  ZO se usneslo, ţe bere na vědomí dodrţování průběţného plnění usnesení 

zastupitelstva obce za I. a II. čtvrtletí roku 2008. 

  



22)  ZO se usneslo, ţe bere na vědomí výsledky provedené kontroly včetně vyjádření ke 

kontrolní zprávě ředitelky ZŠ a MŠ Potůčkya paní Mgr. Jany Kunstové a vedoucí školní 

jídelny paní Aleny Vítové. Zjištěné nedostatky byly k určitému termínu dorovnánx a 

budou prováděny namátkové kontroly ve skladu potravin k dodrţování předepsaných 

termínů, lhůt a spotřeb.  

  

23)  ZO se usneslo, ţe schvaluje znění plánu zimní údrţby v předloţeném znění a členění 

včetně příloh 1 a 2. Plán bude nedílnou součástí tohoto zápisu z jednání zastupitelstva 

obce. Pověřuje starostku, aby zajistila vyhlášení oznámení o schválení tohoto plánu, s 

tím, ţe oznámení bude po dobu 15 dnů vyvěšeno na úřední desce. Ostatní uţivatelé 

místních komunikací se mohou s plánem seznámit na obecním úřadu.  

  

24)  ZO se usneslo, ţe schvaluje znění Smlouvy o likvidaci komunálního odpadu v 

předloţeném znění, včetně přílohy č. 1 (Specifikace sběrných nádob). Tato smlouva bude 

nedílnou součástí tohoto zápisu. Dále pověřuje starostku obce podpisem těchto smluv. 

Od 31.3.2009 bude komunální odpad od rodinných domů, bytových domů a rekreačních 

objektů odváţen pouze na základě uzavřené smlouvy.  

  

25)  ZO se usneslo, ţe schvaluje tyto termíny pro řádné jednání Zastupitelstva obce 

Potůčky: 05.02.2009, 02.04.2009, 04.06.2009, 06.08.2009, 01.10.2009, 03.12.2009.  

  

26)  ZO souhlasí s úpravou rozpočtu organizace Základní a mateřská škola Potůčky v 

předloţeném znění.  

 


