
Usnesení z jednání ZO ze dne 10.11.2005: 

  

1.  ZO se usneslo, že souhlasí  s námitkami ke konceptu řešení Územního plánu vyššího 

územního celku Karlovarského kraje:  

Obec Potůčky jako orgán územního plánování podává následující námitky:  

1.Obec Potůčky jednoznačně nesouhlasí s variantním řešením hraničního přechodu 

Potůčky Johanngeorgenstadt a to s variantou řešení propojení na německou stranu 

mostním objektem přes hraniční vodoteč na západním okraji obce. Toto řešení není 

v souladu s Územním plánem sídelního útvaru Potůčky. Tato varianta ve svém 

důsledku porušuje základní principy územního plánování tím, že ignoruje řešení 

dopravní situace v obci a vytváří prostor pro kolizi automobilového a pěšího provozu. 

Rovněž způsobí  nadměrné zatížení provozem bez jasné koncepce přístupu k parkovacím 

plochám  a k odklonění provozu z obytné a klidové části obce. 

  

2. Obec Potůčky namítá, že koncept  územního plánu velkého územního celku 

Karlovarského kraje žádným způsobem nevymezuje plochy a oblasti 

v katastrálním území naší obce zasažené těžbou rud a to zejména uranových, 

pozůstatky těžby způsobují nebezpečné jevy jako jsou propadliny v poddolovaných 

územích, riziková výše radiačního záření a znehodnocení životního prostředí celkově a to 

zejména existencí obrovských hmot výsypek a existencí nezabezpečených jam a štol. 

Máme za to, že zasažená území je nutné jednoznačně vymezit, pojmenovat rozsah a 

úroveň zátěží tak aby vznikl dostatečný podklad pro jejich odstraňování. Vzhledem 

k významu těchto zátěží a rozsahu oblastí postižených těžbou zastáváme názor, že by 

měly být řešeny právě na úrovni velkého územního celku.  

2.  ZO se usneslo, že souhlasí rozpočtovou změnou ve výši 130.000,- Kč. Finanční 

prostředky budou převedeny z kapitoly rozpočtu obce Oprava - obecní hala do kapitoly 

rozpočtu Vodárna, měření vody.  

3.  ZO se usneslo, že souhlasí s rozpočtovou změnou ve výši 125.000,- Kč. Finanční 

prostředky budou převedeny z kapitoly rozpočtu Příjmy za zábory veřejného prostranství 

do kapitoly rozpočtu Obecní policie - odměny (mzdy).  

4.  ZO se usneslo, že souhlasí s rozpočtovou změnou ve výši 300.000,- Kč  

Navýšení příjmové stránky rozpočtu obce o kapitolu Dary: 300.000,- Kč  

5.  ZO se usneslo, že souhlasí s rozpočtovou změnou ve výši 50.000,- Kč  

Navýšení příjmové stránky rozpočtu o kapitolu Prodej vozidla: 50.000,- Kč  

6.  ZO se usneslo, že že souhlasí s rozpočtovou změnou ve výši 250.000,- Kč.  

Převod finančních prostředků ve výši 250.000,- Kč z kapitoly Dary do kapitoly Nákup 

vozidla Obecní policie.  

7.  ZO se usneslo, že že souhlasí se záměrem zakoupit vozidlo pro Obecní policii ve výši 

cca 450.000,- Kč (150.000,- Kč = rozpočet ; 250.000,- Kč = dotace VNM; 50.000,- Kč = 

za prodej Škody Felície)  

8.  ZO se usneslo, že že souhlasí s rozpočtovou změnou ve výši 50.000,- Kč  

50.000,- Kč bude převedeno z kapitoly Dopravní značení  

50.000,- Kč bude převedeno do kapitoly Opravy hotelu Sport  

9.  ZO se usneslo, že souhlasí se zadáním zakázky na stavební úpravy a úpravy proti 

vlhkosti v hotelu Sport firmě J.P.Engineering s.r.o. a bere na vědomí finanční nabídku 

28.237,- Kč za provedení uvedených úprav.  ZO rozhodlo vyčlenit částku 50.000,- Kč. 

Prostředky budou použity z kapitoly: Oprava hotelu Sport.  

10.  ZO se usneslo, že souhlasí a schvaluje volební řád školské rady v předloženém znění  

11.  ZO se usneslo, že bude zřízena školská rada Základní školy Potůčky, a to v souladu 

se zněním schváleného volebního řádu školské rady  

12.  ZO se usneslo, že jmenuje, v souladu s volebním řádem, člena školské rady z řad 

zastupitelů. ZO schválilo člena školské rady pana Miroslava Šípka.   

  

13.  ZO schválilo změnu názvu školy ve znění: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA 

POTŮČKY, OKRES KARLOVY VARY  

14.  ZO schválilo revokaci bodu č. 24 z jednání zastupitelstva ze dne 19.5.2005. ZO 

projednalo a schválilo, že nájemné v č.p. 51 bude účtováno za pronájem bytu, nikoli za 



pronájem nebytových prostor a to z důvodu, že dosud nebyla provedena změna užívání 

tohoto bytu na nebytové prostory. Nájemné se bude účtovat od listopadu 2005, a to 

z důvodu uplynutí 4 měsíční lhůty na rekonstrukci a vyjmutí z bytového fondu.  

15.  ZO se usneslo, že žádost p. Marka Plachého na odkoupení  pozemkové parcely č. 

354/4 bude zaevidována do seznamu žadatelů o stavební pozemky. V případě, že 

stávající nájemce M.Gewitscher nezahájí výstavbu, v souladu s uzavřenou nájemní a 

budoucí  smlouvou  kupní  ve stanoveném termínu, bude uvedená parcela nabídnuta 

dalším zájemcům.  

16.  ZO se usneslo, že žádost p. Davida Plachého na odkoupení  pozemkové parcely č. 

354/4 bude zaevidována do seznamu žadatelů o stavební pozemky. V případě, že 

stávající nájemce M.Gewitscher nezahájí výstavbu, v souladu s uzavřenou nájemní a 

budoucí  smlouvou  kupní  ve stanoveném termínu, bude uvedená parcela nabídnuta 

dalším zájemcům.  

17.  ZO se usneslo, že žádost Gabriely Warové  na odkoupení  - přidělení  pozemkové 

parcely č. 354/4 bude zaevidována do seznamu žadatelů o stavební pozemky. V případě, 

že stávající nájemce M.Gewitscher nezahájí výstavbu, v souladu s uzavřenou nájemní a 

budoucí  smlouvou  kupní  ve stanoveném termínu, bude uvedená parcela nabídnuta 

dalším zájemcům.  

  

18.  ZO se usneslo, že souhlasí se vzájemnou výměnou  bytů  2+1  č.p. 103/5 

nájemník:  Josef Nýber za byt 4+1 č.p. 104/8 nájemník: Zdena Nýberová 

  

19.  ZO se usneslo, že souhlasí že souhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy o 

smlouvě budoucí s panem Vladimírem Kvíčerou na pozemkovou parcelu č. 1086/6 

k výstavbě rodinného domu. Podmínky: Zahájení výstavby do dvou let od podpisu 

smlouvy, cena 37,20- Kč včetně inženýrských sítí, nájemné 1,- Kč za m² a rok.  

20.  ZO se usneslo, že souhlasí s nabídkou sponzorského daru pana Z.Tranty a v případě 

úhrady sponzorského daru ve výši 21.429,- Kč souhlasí, aby panu. Zdeňku Trantovi - 

jako uživateli veřejného prostranství byla odpuštěna část poplatku za zábor veřejného 

prostranství na částku 10,-Kč za m² a den na dobu jednoho roku. Poplatek za zábor 

veřejného prostranství ve výši 10,- Kč za m² a den bude účtován zpětně od října 2005.  

21.  ZO bere na vědomí nabídku firmy Hoa Phat s.r.o. o vzájemné budoucí spolupráci při 

případném odkoupení  areálu LS Stříbro a.s.  

22.  ZO obce bere uvedený záměr pana Vu Duy Hau na vědomí a k plánovanému 

oplocení nemá výhrad. Výstavba bude konzultována průběžně se správcem tržnice.  

23.  ZO se usneslo, že souhlasí se splátkovým kalendářem na úhradu částky za 

geodetické práce a kupní cenu (cca 12.000,-Kč) za část pozemkové parcely č. 253/5 tak, 

jak navrhuje žadatelka paní Pružinová Eva - ve splátkách (tj. 300,- Kč / měsíc a zbylou 

částku poté uhradí jednorázově v dubnu 2007). Smlouva o prodeji této poz. parcely bude 

se žadatelkou sepsána při poslední splátce. Zastupitelstvo souhlasí s tím, že bude 

uzavřena se žadatelkou smlouva o smlouvě budoucí o odkoupení uvedené nemovitosti.  

24.  ZO se usneslo, že souhlasí s vedením elektro přípojky přes pozemky obce, ale v této 

době neuvažuje o vybudování trvalého přívodu el. energie k rekreačním domkům na 

pozemkových parcelách č.p. 193/2 až 193/5. V současné době probíhá příprava stavby 

lyžařského areálu soukromého investora pana Marka Plachého, proto je třeba řešit tento 

problém s ním a s ČEZ a.s. , a to z důvodu, že kabel přívodu je veden přes dotčené 

pozemky určené k stavbě lyžařského areálu. (žádost p. O. Rotta)  

25.  ZO se usneslo, že souhlasí s vedením elektro přípojky přes pozemky obce, ale v této 

době neuvažuje o vybudování trvalého přívodu el. energie k rekreačním domkům na 

pozemkových parcelách č.p. 193/2 až 193/5. V současné době probíhá příprava stavby 

lyžařského areálu soukromého investora pana Marka Plachého, proto je třeba řešit tento 

problém s ním a s ČEZ a.s. , a to z důvodu, že kabel přívodu je veden přes dotčené 

pozemky určené k stavbě lyžařského areálu. (žádost pana J. Kyprého) 

  

26.  ZO se usneslo, že souhlasí s provedením nového odborného posudku, který uhradí 

na své náklady pan Norbert Schildbach. Termín provedení tohoto odb. posudku určilo ZO 

do 4.1.2006.  



27.  ZO se usneslo, že souhlasí s prořezáním stromů v „lesíku“ před panelovým domem 

č.p. 105, a to z důvodu nedostatku světla v přízemních bytech.  

28.  ZO se usneslo, že souhlasí s nákupem nové PS 12 na soutěž v hasičském sportu. 

Prostředky na pořízení PS 12 (161.000,- Kč) budou použity z poplatků za zábor 

veřejného prostranství.  

29.  ZO se usneslo, že souhlasí s žádostí paní Miluše Kubrové o odstranění břízy, která je 

na její zahradě a při nepřízni počasí ohrožuje obyvatele i domy v okolí.  

   

30.  ZO se usneslo, že schvaluje zařazení projektu „Vodovod Potůčky - stavební úpravy, 

rekonstrukce jímacího objektu“ do dotačního programu Interreg III a schvaluje rezervaci 

obecních prostředků ve výši 4.450.000,- Kč pro předfinancování tohoto projektu. 

 


