
Usnesení z jednání ZO ze dne 13.12.2007: 

  

01)  ZO schválilo program jednání  

02)  ZO vzalo na vědomí kontrolu usnesení: 

vyřazení z evidence   

bod č. 15 usnesení ZO ze 14.12.2006; body č. 1 - 26 usnesení ZO z 27.9.2007 

ponechání v evidenci  

bod č. 40 usnesení ZO z 23.2.2006; bod č. 3 usnesení ZO z 11.10.2006; bod č. 5 

usnesení ZO z 28.6.2007  

03)  ZO schválilo rozpočtová opatření:   

- Navýšení výdajových položek: 

v oblasti ostatní sluţby o 215.000,- Kč ; v oblasti stavební práce - parkoviště o 

3.975.000,- Kč ; v oblasti stavební dozor - parkoviště o 30.000,- Kč ; v oblasti nákup 

pozemku - Lesy ČR o 90.000,- Kč ; v oblasti most "Zuvačovi" o 60.000,- Kč 

- Konkretizaci kapitol rozpočtu: 

z poloţky investice SILNICE: - 119.000,- Kč na poloţku investice PARKOVIŠTĚ ve výši + 

119.000,- Kč 

Celkem ve výši 4.370.000,- Kč  

- Snížení výdajových položek: 

v oblasti investice SILNICE o 150.000,- Kč ; v oblasti investice BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

ve výši 250.000,- Kč ; v oblasti investice HOTEL SPORT o 500.000,- Kč ; v oblasti 

investice SÍTĚ k hotelu Sport o 480.000,- Kč  

Celkem ve výši 1.380.000,- Kč 

- Navýšení příjmových položek: 

v oblasti dotace MMR ve výši 2.500.000,- Kč ; v oblasti burza ve výši 370.000,- Kč ; v 

oblasti místní poplatky za provoz VHP ve výši 120.000,- Kč  

Celkem ve výši 2.990.000,- Kč  

04)  V souladu s § 13 zákona č. 250/2007 Sb. ZO schválilo 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 následujících výdajů: 

elektrická energie, plyn, pohonné hmoty. 

ZO schválilo úpravu výdajů rozpočtového provizoria, dle předchozích pravidel o částky 

100.000,- Kč na inţenýrské sluţby, 200.000,- Kč na rozvody vody v BH, 70.000,- Kč na 

právní sluţby, 4.000,- Kč na příspěvek Krajské knihovně, 240.000,- Kč na odběr 

podzemních vod ČIŢP, 100.000,- Kč na neinvestiční výdaje na dojíţdějící ţáky, 800.000,- 

Kč na parkovací automaty na parkovišti. 

Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají 

příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. 

05)  ZO schválilo pro vyúčtování popelnic za rok 2007 slevu ve výši 50% pro kategorii A 

- obyvatele místní, trvale hlášení v rodinných domech. 

Na kategorie B, C a D se sleva nevztahuje. 

06)  ZO schválilo pro vyúčtování vodného a stočného pro rok 2007 slevu ve výši 50% 

pro kategorii A - obyvatele místní, trvale hlášení v rodinných domech. 

Na kategorie B, C a D se sleva nevztahuje. 

07)  ZO schválilo pronájem části pozemku p.p. 1095/1 o výměře 30 m² v k.ú. Potůčky 

panu Františkovi Zábranovi, cena pronájmu je 1,30 Kč za m² a rok, tj. 39,- Kč. Ukládá 

starostce uzavření příslušné smlouvy. 

08)  ZO schválilo uzavření "Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene" - 

zřízení přípojky na veřejnou rozvodnou síť elektrické energie do pozemku v najetku obce 

p.p. 413/1 v k.ú. Potůčky s firmou T - Mobile Czech republic a.s. 

Ukládá starostce uzavření příslušné smlouvy. 

09)  ZO schválilo uzavření "Smlouvy o zřízení věcného břemene" , uloţeného 

plynovodního potrubí VTI do pozemků  v majetku obce p.p.č. 1095/1, 1098/1, 1207/2, 

1218, 1219, 1042/5 v k.ú. Potůčky firmě ZČP Net s.r.o. Ukládá starostce uzavření 

příslušné smlouvy. 



10)  ZO schválilo podnájem nemovitosti dle nájemní smlouvy ze dne 28.7.2006 

společnosti TOP TANK s.r.o., za podmínky podpisu ručitelských závazků a předloţení 

podnájemní smlouvy. Ukládá starostce uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě.  

11)  ZO schválilo převod části p.p.č. 1185 díl b, GP č. 443-53/2007 o výměře 289 m² z 

majetku Krajské správy a údrţby silnic Karlovarského kreje na Obec Potůčky. 

12)  ZO schválilo vést soudní spor s pojišťovnou Kooperativa a.s. pro vymoţení 

pojistného plnění - poškození střechy obecní haly. Akceptované budou předpokládané 

náklady cca 300.000,- Kč. 

13)  ZO vzalo na vědomí výroční zprávu Základní školy a mateřské školy Potůčky za 

školní rok 2006/2007. 

14)  ZO schválilo přidělení bytu 1 + 1 v panelovém domě č.p. 103/4 paní Anně 

Jeníčkové. 

15)  ZO schválilo sníţení nájemného za měsíc leden, únor, březen 2008 o 40%, a to 

nájemníkům prodejních stánků v centrální trţnici a nájemníkům pozemků, na kterých 

jsou umístěné prodejní stánky před centrální prodejní trţnicí. Sníţení nájemného platí 

pouze za podmínky, ţe nájemné bude řádně uhrazeno v termínu, který stanoví obecní 

úřad.  V případě, ţe nájemné nebude řádně uhrazeno, bude účtováno v plné výši, tj. 

100%. 

16)  ZO schválilo pouţití znaku obce v časopise "Krušnohorský Berggeist"  

17)  ZO vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru  o provedené kontrole. K informacím 

uvedených v kontrolním zápise bude písemně vypracován rozbor správcem trţnice do 

31.1.2008 k dalšímu postupu ze strany ZO.   

 


