
Usnesení z jednání ZO ze dne 12.06.2008: 

  

01)  ZO schválilo program jednání  

02)  ZO vzalo na vědomí kontrolu usnesení: 

  

vyřazení z evidence           

bod č. 5/01/08 z 21.02.2008 ; bod č. 3 z 11.10.2006 ;  

bod č. 1/1M/08 - 4/1M/08 ze 07.05.2008 

  

ponechání v evidenci 

bod č. 40 z 23.02.2006 ; bod č. 5/1M/08  ze 07.05.2008 ;  

bod č. 5/2/1M/08 ze 07.05.2008 

  

03)  ZO vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 

ZO souhlasí s rozdělením dosaženého hospodářského výsledku po zdanění ve výši Kč 11 

502.458,60 takto: 

Kč 9 658.753,19 bylo v průběhu roku 2007 v souladu se schváleným rozpočtem 

odvedeno do hlavní činnosti obce 

Kč 1 843.705,41 - odvedeno do hlavní činnosti obce  

04)  ZO schválilo zprávu o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a 

mateřská škola Potůčky a rozhodlo o rozdělení dosaženého hospodářského výsledku ve 

výši Kč 125.691,56 takto:  

Kč 120.051,56 se převádí do rezarvního fondu školy, jehož použití podmiňuje ZO 

předchozím schválením jednotlivých nákladových položek. 

Kč 5.640,00 se převádí do fondu odměn. 

05)  ZO schválilo udělení výjimky z počtu žáků pro Základní školu a mateřskou školu 

Potůčky na dobu jednoho roku pro školní rok 2008/2009 dle zákona č. 561/2004 Sb. 

06)  ZO schválilo na základě § 14, odst. 2, zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10 a § 84 odst. 2, 

písm. h, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích , ve znění pozdějších předpisů obecně 

závaznou vyhlášku č. 1/2008 "O místních poplatcích" 

07)  ZO vzalo na vědomí Dohodu o narovnání mezi obcí Potůčky a Kooperativou 

pojišťovnou, a.s. ve výši 1 000.000,00 Kč se spoluúčastí 5.000,00 Kč.  

08)  ZO schválilo dodatek č. 2 ke smlouvě č. 06709821 o poskytnutí podpory Státním 

fondem životního prostředí ČR v předloženém znění a pověřuje starostku podpisem 

dodatku. 

09)  ZO schválilo snížení nájemného na měsíc červenec, srpen, září 2008 o 50%, a to 

nájemníkům prodejních stánků v Centrální tržnici a nájemníkům pozemků, na kterých 

jsou umístěny prodejní stánky před Centrální tržnicí. Snížení nájemného platí pouze za 

podmínky, že nájemné bude řádně uhrazeno v termínu stanoveném Obecním úřadem 

Potůčky. V případě, že nebude nájemné řádně uhrazeno, bude účtováno v plné výši, tj. 

100%.  

10)  ZO vzalo na vědomí sdělení ředitelky ZŠ a MŠ Potůčky Mgr. Jany Kunstové o 

uzavření mateřské školy a školní jídelny v termínu od 14.07.2008 do 22.08.2008.  

11)  ZO vzalo na vědomí sdělení ředitelky ZŠ a MŠ Potůčky mgr. Jany Kunstové o 

uzavření školní družiny v termínu od 14.07.2008 - 29.08.2008. 

12)  ZO schválilo zařazení žádosti pana Pavla Ličky do seznamu uchazečů o byt.  

13)  ZO schválilo zařazení žádosti sl. Lenky Křemeňové do seznamu uchazečů o byt 2 + 

1, popř. většího. 

14)  ZO neschválilo žádost pana Nguyen Vinh Quanga o pronájem centrálního parkoviště 

z důvodu přijaté dotace na jeho výstavbu mimořádného svolení Ministerstva pro místní 

rozvoj o změně termínu realizace, čerpání vlastních prostředků a celkové vypracování 

zprávy o závěrečném vyhodnocení akce do 30.09.2008.  

15)  ZO neschválilo žádost pana Františka Zuvače o pronájem části p.p.č. 413/3 z 

důvodu již přijaté dotace od Státního zemědělského intervenčního fondu na parkové 

úpravy.  



16)  ZO vzalo na vědomí žádost paní Lucie Wlodarczykové o přidělení pozemku na zřízení 

zahrádky.  V současné době není k dispozici žádný volný pozemek na zahrádku. V 

případě uvolnění budou pozemky vyvěšeny na úřední desce OÚ Potůčky k nahlédnutí.  

17)  ZO neschválilo záměr změny územního plánu obce Potůčky na p.p.č. 311/1 v 

majetku společnosti Robin Oil, s.r.o. k výstavbě ČS PHM.  

18)  ZO neschválilo odprodej části p.p.č. 267/2 a celé p.p.č. 304/2 v majetku obce 

Potůčky panu Karolovi Ševčíkovi.  

19)  ZO schválilo pronájem části p.p.č. 406/1 - ostatní plocha o výměře cca 6.000 m² na 

minimální dobu 20 let obchodní společnosti TOP TANK, s.r.o., IČ 264 03 226, jejíž 

nabídka byla akceptována ve veřejné soutěži.  

Pozemek se pronajímá  za účelem výstavby obchodních domů dle předložené nabídky, 

které budou dokončeny do 31.12.2009. Nájemné do vydání kolaudačního souhlasu činí 

1,00 Kč/m²/rok. Ode dne vydání kolaudačního souhlasu 750.000,00 Kč /rok. ZO pověřilo 

starostku podpisem příslušné smlouvy.  

20)  ZO schválilo zrušení veřejné soutěže s názvem "Centrum služeb - Potůčky " 

21)  ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci ROP NUTS II Severozápad. Prioritní osa: 2 - 

Integrovaná podpora místního rozvoje  Oblast podpory 2.1 - Budování kapacity pro 

místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti.  

Název projektu: "Budování kapacity pro rozvoj regionu Krušné hory - západ" v celkové 

výši 4,9 mil. Kč.  

ZO souhlasí se zajištěním financování projektu ve výši 4,9 mil. Kč, formou úvěru a 

souhlasí se spolufinancováním z vlastního rozpočtu obce na úhradu úroků z úvěru ve výši 

4,6 %.  

 


