
Usnesení z jednání ZO ze dne 1.10.2009: 

  

01/05/09  -  ZO schvaluje program jednání včetně návrh o doplnění programu o 

uvedené body. 

  

02/05/09  -  ZO bere na vědomí kontrolu usnesení a schvaluje návrh na vyřazení 

z evidence usnesení :  

Usnesení č. 01/04/09- 04/04/09 Z 20.08.2009  

Usnesení č. 04/3M/09 Z 29.06.2009 ( smlouva s ČEZ – trafostanice ) 

a dále  návrh na ponechání v evidenci usnesení: 

Usnesení č. 5/2/1M/08 z 07.05.2008 ( pronájem pozemku-autoservis) 

Usnesení č. 19/03/08 z 12.06.2008 ( pronájem pozemku- Top Tank s.r.o.) 

Usnesení č. 21/04/08 z 28.08.2008 Úprava pronájmu pozemků- Top Tank s.r.o.) 

  

03/05/09  -  ZO nesouhlasí s převodem části silnice č.III/2196, včetně pozemků 

součástí příslušenství a mostu č.2196/5 v KÚ Potůčky z majetku Karlovarského kraje do 

majetku obce Potůčky a zařazení do místních komunikací. 

  

04/05/09  -  ZO nesouhlasí s pronájmem  budovy č.p.155 na st.p.č.396 v obci Potůčky 

ţadatelům Norbertu Schidbachovi a panu Trinh Tung Duong.  

  

05/05/09  -  ZO nesouhlasí s pronájmem uvedených nemovitostí za podmínek 

specifikovaných v ţádosti pana Nguyen Vinh Quang. 

  

06/05/09  -  ZO souhlasí, aby bytová jednotka v č.p.102 č.7 – garsoniéra byla 

přidělena panu Václavu Týřovi (staršímu). 

  

07/05/09  -  ZO bere na vědomí rozpočtové  změny provedené starostkou v souladu se 

zmocněním starostky k provádění rozpočtových změn a § 16 odst.4 zák. 250/2000 Sb. 

v platném znění  

(finanční vztahy k jinému rozpočtu) – viz příloha č.1 

  

08/05/09  -  ZO schvaluje provedení následující  úpravy příjmů a výdajů : Platby daní a 

poplatků (DPH) 700 000,- Kč, navýšení příjmových poloţek Nájemné pozemků  700 000,-

Kč. 

  

09/05/09  -  ZO souhlasí s udělením výjimky z počtu ţáků pro Základní školu 

v Potůčkách podle zákona č.561/2004 Sb. o soustavě mateřských, základních a středních 

škol (školský zákon) § 23, odst.4 na školní rok 2009/2010. 

  

10/05/09  -  ZO souhlasí se změnou a doplněním projektové dokumentace stavby 

„Lékárny„. Souhlas se týká pouze doplnění  střešní konstrukce o konstrukci zvoničky. 

  

11/05/09  -  ZO se usneslo, ţe souhlasí, aby byl na úřední desce zveřejněn záměr obce 

směnit uvedené části  uvedených pozemkových parcel, tak aby na dalším jednání ZO 

mohla být věc v souladu se zněním zákona o obcích projednána.   

  

12/05/09  -  ZO se usneslo, ţe souhlasí s ubytováním pana Františka Brouska v objektu 

ubytovny č.p.153 a to za těchto podmínek: Kladné vyjádření právního zástupce obce 

Potůčky JUDr. Čihákové ve věci moţnosti zajistit ubytování v tomto zařízení a objektu. 

V případě kladného stanoviska dále za podmínek stanovených provozním řádem této 

ubytovny a za cenu v tomto ubytovacím zařízení schválenou. ZO dále stanovuje 

podmínku sloţení peněţní zálohy na poskytnuté sluţby ve výši 1000,-Kč. Tato záloha 

bude ţadatelem zaplacena nejpozději při podpisu smlouvy. Doba ubytování bude 

garantovaná na 3 kalendářní měsíce. 

  



13/05/09  -  ZO se usneslo, ţe souhlasí s ubytováním pana Františka Humla v objektu 

ubytovny č.p.153 a to za těchto podmínek: Kladné vyjádření právního zástupce obce 

Potůčky JUDr. Čihákové ve věci moţnosti zajistit ubytování v tomto zařízení a objektu. 

V případě kladného stanoviska dále za podmínek stanovených provozním řádem této 

ubytovny a za cenu v tomto ubytovacím zařízení schválenou. ZO dále stanovuje 

podmínku sloţení peněţní zálohy na poskytnuté sluţby ve výši 1000,-Kč. Tato záloha 

bude ţadatelem zaplacena nejpozději při podpisu smlouvy. Doba ubytování bude 

garantovaná na 3 kalendářní měsíce. 

  

14/05/09  -  ZO bere na vědomí výsledek provedených kontrol kontrolního výboru 

v rozsahu předloţených záznamem o provedené kontrole ze dne 21.3.2009, 02.06.2009, 

28.08.2009, 15.09.2009 kdy kontrolami nebylo zjištěno ţádných závad. 

  

15/05/09  -  ZO souhlasí s pronájmem nemovitostí: č.p.42, části pozemkové parcely 

č.202/1 a 406/1 a s budoucím pronájem  dalších částí uvedených nemovitostí s tím, ţe 

zastupitelstvo doporučuje tyto podmínky: 

  

1) S ţadatelem bude  po předloţení platného ţivnostenského oprávnění na poskytování 

ubytovacích sluţeb uzavřena řádná nájemní smlouva,  kdy předmětem nájmu budou  

prostory bývalé ubytovny č.p. 42, a prostory s provozem ubytovny bezprostředně 

související. (kotelna, uhelna, atd.) . Tyto části  objektu budou přesně specifikovány 

v nájemní smlouvě nebo její grafické příloze. Součástí  předmětu nájmu bude i část 

pozemkové parcely č. 202/1, která bude vyuţita nájemcem pro parkování vozidel 

ubytovaných osob, stavebních firem, a uskladnění materiálu. Dále objekt stávající čistírny 

odpadních vod. Doba nájmu je schválena na dobu určitou  25 let od podpisu 

smlouvy. Nájemné bylo schváleno ve výši 10 000,- Kč za prvních 12 měsíců od podpisu 

smlouvy, za podmínky, ţe nájemce prokáţe, ţe do opravy předmětu nájmu investoval 

v tomto prvním roce minimálně 500 000,- Kč. Nájemné za následujících 12 měsíců bylo 

schváleno ve výši 20 000,- Kč měsíčně za podmínky, ţe nájemce prokáţe ţe do opravy 

předmětu nájmu investoval v tomto druhém roce minimálně 500 000,- Kč. Na následující 

období bylo nájemné schváleno ve výši 50 000,- Kč měsíčně. Dále na zajištění úhrady 

peněţitých závazků nájemce je poţadováno  od nájemce sloţení peněţní zálohy tzv. 

kauce ve výši 100 000,- Kč a to do 10 dnů od podpisu řádné nájemní smlouvy. 

2) Nájemce převezme odpovědnost za likvidaci splaškových vod pocházejících z objektu 

č.p. 42 a v něm umístěných provozoven a za řádný provoz ČOV. 

3) Zastupitelstvo obce souhlasí s podnájmem předmětu nájmu, případně jeho části 

dalšímu podnájemníkovi a to za podmínek uvedených  v původní nájemní smlouvě. 

4) Zastupitelstvo nesouhlasí s oplocením nemovitostí tak jak je navrţeno v studii. 

5) Zastupitelstvo obce souhlasí s parkováním vozidel ubytovaných osob. S parkováním 

vozidel dopravní obsluhy a vozidel zákazníků provozoven souhlasí po řádném dokončení 

kolaudace provozoven v rozsahu navrţeném ve studii. 

6) Zastupitelstvo obce souhlasí, s výstavbou provozoven tak jak jsou specifikovány ve 

studii, která je přílohou ţádosti  

7) S ţadatelem bude dále uzavřena smlouva o budoucí smlouvě nájemní, kdy předmětem 

nájmu budou ostatní části objektu č.p.42 a části okolních pozemkových parcel 

specifikované v grafické příloze smlouvy o budoucí smlouvě nájemní.  

8) Zastupitelstvo schvaluje, aby byla uzavřena s ţadatelem řádná nájemní smlouva i na 

jednotlivé ostatní části předmětu nájmu a to za podmínky, ţe nájemce po schválení 

podnikatelského záměru  předloţí projektovou dokumentaci a  provede stavební úpravy a 

to do fáze kolaudace provozovny. Poté bude uzavřena řádná nájemní smlouva a to 

v termínu do 10 dnů od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Doba nájmu a výše 

nájemného na tyto další části předmětu nájmu budou shodné s dobou a výší nájemného 

stanoveného v původní nájemní smlouvě na prostory ubytovny.   

9) Ţadateli budou tyto ostatní prostory poskytnuty k dispozici pouze za účelem přípravy 

projektové dokumentace a k provedení stavebních úprav. Další uţívání nájemci bude 

umoţněno pouze po řádné kolaudaci těchto provozoven a uzavření řádné nájemní 

smlouvy.  



10) V případě, ţe nájemce do 60 měsíců od podpisu smlouvy o budoucí smlouvě nájemní 

nezkolauduje tyto ostatní prostory a nebude na  vyuţívání těchto dalších částí uzavřena 

řádná nájemní smlouva, má právo pronajímatel, tyto prostory a části pozemků nabídnout 

k pronájmu dalším zájemcům. Výše nájemného se v tomto případě nemění.  

11) Zastupitelstvo obce souhlasí, s výstavbou provozoven v rozsahu tak jak jsou 

specifikovány ve studii, která je přílohou ţádosti  

12) Ve smlouvě bude přesně specifikováno jaké opravy objektu budou za první dva roky 

pronájmu provedeny za investované prostředky a ukládá si podmínku, ţe konečné znění 

smluv mu bude předloţeno k odsouhlasení.  

16/05/09  -  ZO schvaluje zařazení ţadatelky Zuzany Štrauchové  do seznamu 

uchazečů o byt v obci Potůčky. 

 


