
Usnesení z jednání ZO ze dne 1.6.2006: 

  

01.  ZO schvaluje kontrolu usnesení ze dne 23.3.2006 a z mimořádného zasedání dne 

9.5.2006. 

02.  ZO schvaluje zprávu o výsledku přţezkoumání hospodaření obce za rok 2005. 

03.  ZO schvaluje nákup souboru nemovitostí od Lesní společnosti Stříbro a.s. 

specifikovaných v přiloţeném seznamu za dohodnutou kupní cenu 41.250.740,- Kč 

slov(čtařicetjedenmiliondvěstěpadesáttisícsedmsetčtyřicet Kč)  zapsané v katastru 

nemovitostí na listu vlastnictví č. 147 vedeném u Katastrálního úřadu pro Karlovarský 

kraj a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.  

04.  ZO rozhodlo o odstranění tvrdosti příslušenství a promíjí Lesní společnosti Stříbro 

a.s. penále dluhu za zábor veřejného prostranství v obci. 

05.  ZO schválilo na základě výsledku zadávacího řízení ze dne 27.3.2006 ( nejniţší 

nabídková cena zajištění úvěru nakupovanými nemovitostmi) uzavření úvěrového 

obchodu s ČSOB a.s. ohledně poskytnutí úvěru ve výši 45.000.000,- Kč jehoţ výše byla 

na základě změny záměru obce sníţena na 37.000.000,- Kč ( slovy třicetsedmmilionů 

Kč). Úvěr bude pouţit na schválený nákup souboru nemovitostí od Lesní společnosti 

Stříbro a.s.. ZO pověřuje starostu obce podpisem úvěrové smlouvy včetně jejich dodatků 

a smluvních zajišťovacích dokumentů. 

06.  ZO schvaluje uzavření smlouvy o „ neodvolatelném dokumentárním akreditivu „ s 

ČSOB a.s.. Smlouva zajišťuje dohodnutý způsob zaplacení kupní ceny za soubor 

nemovitostí kupovaných od Lesní společnosti Stříbro a.s. ZO pověřuje starostu obce jejím 

podpisem 

07.  ZO schvaluje záměr obce pronajmout pozemek p.č. 406/22 o výměře 2.563 m2 v 

k.ú. Potůčky, obec Potůčky, podle geometrického plánu číslo 406-17/2006, zpracovaného 

ing. Zdeňkem Tallou, předem určenému zájemci. Nájemní smlouva bude uzavřena po 

zápisu vlastnického práva obce k předmětné nemovitosti do katastru nemovitostí.  

08.  ZO schvaluje záměr obce pronajmout přístřešek pro skladování řeziva se st.parcelou 

č. 392 a část p.p.č. 406/1 o výměře 10.000 m2 předem určenému zájemci a to 1 Kč za 1 

m2  měsíčně na dobu do měsíce dubna 2007. Nájemní smlouva bude uzavřena po zápisu 

vlastnického práva obce k předmětným nemovitostem do katastru nemovitostí.  

09.  ZO schvaluje bezúplatný převod celého pozemku p.č. 272/1 od Pozemkového fondu 

České republiky na obec Potůčky dle zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů.  

10.  ZO schvaluje navýšení rozpočtu ZŠ Potůčky pro rok 2006 o částku 55.000,- Kč s 

tím, ţe ředitelka školy provede vyúčtování uvedených prostředků dle ţádosti OÚ. 

11.  ZO schválilo přidělení bytu v č.p. 104 v Potůčkách sl. Klinerové. 

12.  ZO schválilo přidělení bytu v čp. 102 v  Potůčkách pro Martina Popelku. 

13.  ZO schválilo odprodat rodinný dům č.p. 61 v Potůčkách za odhadní cenu zájemci a 

to i s nájemníkem. Záměr o odprodej vyvěsit na úřední desku obce.  

14.  ZO schválilo zařadit ţádost p. Týře o koupi rod. Domu čp. 61 do seznamu uchazečů.  

15.  ZO schválilo darovat tříkolku pro invalidy v částce 19.500,- Kč Domovu důchodců v 

Perninku popř. přes MUDr. Pazdioru.  

16.  ZO vzalo na vědomí zprávu o průběţné monitorovací návštěvy Interreg IIIA.  

17.  ZO vzalo na vědomí přehled čerpání finančních prostředků za rok 2005 v MK.  

18.  ZO ukládá stráţníkům OP Potůčky důsledně kontrolovat plnění Obecních vyhlášek, 

zejména volné pobíhání psů a znečišťování veřejných prostor psy.  

19.  ZO bere na vědomí uzavření MŠ v Potůčkách v době od 17. července do 18. srpna 

2006.  

20.  ZO bere na vědomí uzavření ŠD od 17. července do 31. srpna 2006.  

21.  ZO schvaluje odloţit ţádosti vietnamských obchodníků o pronájem nemovitostí, 

které obec uvaţuje odkoupit od Lesní společnosti Stříbro a.s. Do doby, kdy budou 

nemovitosti v majetku obce.  

22.  ZO schválilo ţádost p. ing. Palase ohledně odprodeje pozemku na výstavbu 

rekreační chaty v k.ú. Potůčky č.p.p. 1043. Uvedenou parcelu č. 1043 o výměře 3.614m2 

pronajmout na dva roky s tím, ţe do této doby bude vystavěna stavba a bude proveden 

její uzápis do katastru nemovitostí. Po splnění těchto podmínek proběhne prodej uvedené 



p.p. Za cenu 74,- Kč za 1m2 s tím, ţe obec Potůčky se nijak nebude podílet na výstavbě 

inţenýrských sítí, ani přístupové  komunikace.  

23.  ZO schválilo ţádost p. Daniela Čabrady ohledně pronájmu p.p.č.1042/5 o výměře 

1.500m2na výstavbu domu. Pozemkovou parcelu pronajmout na dobu 2 let s tím, ţe do 

této doby bude vystavěna stavba a bude proveden její zápis do katastru nemovitostí. Po 

splnění těchto podmínek proběhne prodej uvedené části parcely o výměře do 1.500m2 za 

cenu 74,- Kč za 1m2 s tím, ţe obec Potůčky nebude zajišťovat inţenýrské sítě, výstavbu 

přístupové komunikace ani zimní údrţbu přístupové komunikace.  

24.  ZO schválilo zařadit do seznamu uchazečů o byt ţádost Kamily Wlodarczykové o 

byt 2+1 v panelovém domě.  

25. ZO zamítlo ţádost zástupce majitelů prodejních stánků v Centrální trţnici o 

sníţení nájmu.  

26.  ZO zamítlo ţádost občanů p. Raucha a pí. Červené o finanční příspěvek na úhradu 

nákladů na výstavbu ( pomníčku ) na el. Rozvod pro dům č.p. 96 v majetku ţadatelů.  

27.  ZO schválilo nákup sportovních potřeb (volejbalové tyče, síť a míč) na 

sportovní vyţití občanů panelových domů, které bude umístěno na dětském sportovním 

hřišti u panelových domů v Potůčkách. Za zakoupený sportovní materiál bude zodpovídat 

zastupitel pan René Týř a Andrea Juklová.  

28.  ZO schválilo ţádost sl. Volrábové  ohledně prodlouţení smlouvy na p.p.č. 1086/10 k 

výstavbě rodinného domku s tím, ţe smlouva se prodluţuje na dobu 2 let. Podmínky se 

nebudou měnit.  

29.  ZO rozhodlo o ţádosti pp. Dibelky a Fořta ohledně odprodeji části p.p.č. 406/9 v k.ú. 

Potůčky, ţe uvedený pozemek se neodprodá. Ţádost  bude  řešená 

případným pronájmem i jiného pozemku mimo parkoviště.  

30.  ZO rozhodla na základě dopisu pí. Volrábové zrušit rozhodnutí zastupitelstva obce ze 

dne 24.3.2005, bod rozhodnutí č. 29 na sníţení nájemného z nebytových prostor 

v budově č.p. 59 z 10.658,- Kč na 7.000,- měsíčně s tím, ţe budou provedeny investice 

do uvedených nebytových prostor a to zejména výměna oken za okna plastová. Do 

dnešního dne tak nebylo provedeno.Uvedený bod usnesení se ze strany pí. Volrábové 

neplní a proto se sleva na nájemném ruší, tak jako by sleva na nájemném nebyla vůbec 

schválená. Nájemné se počítá od 01.05.2005  v částce 10.658,- Kč měsíčně. Na dluh na 

nájemném se stanoví splátkový kalendář na dobu jednoho roku a to od 01.06.2006. 

Nájemní smlouvu na uvedené nebytové prostory uzavřít aţ po celkové úhradě dluhu.Do 

této doby ponechat v platnosti smlouvu a smlouvě budoucí.  

31.  ZO schválilo finanční odměnu v částce 30.000,- Kč za reprezentaci obce v 

kulturistice p. D. Plachému.  

32.  ZO schválilo vejít ve styk s firmou, která obhospodařuje naší kabelovou televizi a 

poţádat o rozbor  finančních  nákladů na zavedení sportovního kanálu. Po předloţení 

finanční nabídky rozhodnout na dalším zastupitelstvu o rozšíření programu kabelové 

televize.   

33.  ZO schvaluje přidělit finanční dotaci v částce 30.000,- Kč na činnost 

orientačnímu klubu Potůčky.  

34.  ZO zamítlo ţádost o pronájem pozemku na výstavbu čerpací stanice a obchodního 

centra pro společnost REAL ESTATE s.r.o. Most. 

 


