
Usnesení z jednání ZO ze dne 14.12.2006: 

  

1)  ZO schvaluje úhradu podílu na nákladech vynaložených na rekonstrukci střešní 

krytiny v č.p. 5 na st. p. č. 154/1 ve výši vyjádřené zlomkem 1021/4861, tj. 21%. Podíl 

představuje částku 223.137,- Kč. 

  

2)  ZO schvaluje úhradu odměny dle advokátního tarifu ve výši 11.328,80 Kč  JUDr. 

Michaele Čihákové. 

  

3)  ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 54: 

- navýšení příjmové části rozpočtu "pronájem veřejného prostranství" o částku 360.000,- 

Kč 

- navýšení výdajové části rozpočtu "rekonstrukce místních komunikací" o částku 

125.000,- Kč 

- navýšení výdajové části rozpočtu "rekonstrukce střechy v č.p. 5" o částku 223.500,- Kč 

- navýšení výdajové části rozpočtu "právní služby OÚ" o částku 11.500,-Kč 

Rozpočtovým opatřením dojde, v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, k navýšení příjmové i výdajové strany 

rozpočtu o 360.000,- Kč. 

  

4)  ZO schvaluje provedení účetního odpisu pohledávek - Františka Kindlová ve výši 

35.997,40 Kč. 

  

5)  ZO schvaluje návrh rozpočtového provizoria pro rok 2007. V souladu s § 13 zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, schvaluje 

zastupitelstvo obce pravidla rozpočtového provizoria potřebná k zajištění plynulosti 

hospodaření obce ve výši 1/12 upraveného rozpočtu výdajů předchozího roku na každý 

kalendářní měsíc rozpočtového provizoria, ve výši 1/6upraveného rozpočtu výdajů 

předchozího roku na každý kalendářní měsíc rozpočtového provizoria u následujících 

výdajů: elektrická energie, plyn, pohonné hmoty. 

Dle předchozích pravidel stanovená výše výdajů rozpočtového provizoria bude dále 

upravena o  

Kč 150.000,-           - inženýrské služby Ing. Palas 

Kč   50.000,-           - oprava filtru v bazénu 

Kč 100.000,-           - opravy aut TS 

Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají 

příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. 

  

6)  ZO schvaluje poskytnutí částky 24.708,- Kč na úhradu spotřeby plynu v Základní 

škole a mateřské škole v Potůčkách za období 1 - 10/2006.  

  

7)  ZO schvaluje zrušení příspěvků všem žákům a schvaluje vyplácet příspěvky ve výši 

5.000,- Kč za školní rok, ve čtyřech poměrných částkách pouze dětem dojíždějícím jako 

kompenzace dopravy.  

  

8)  ZO schvaluje na základě podkladů finančního výboru revokaci bodu č. 13 usnesení z 

24.2.2005 a bodu č. 6 usnesení z 28.7.2005, týkající se vyplácení finančních příspěvků 

rodičům žáků 1. až 5. tříd.  

  

9)  ZO schvaluje zařadit Lukáše Rusňáka do seznamu uchazečů o předem určený byt 

100/3. 

  

10)  ZO schvaluje zařadit Petra Brunnera do seznamu uchazečů o byt. 

  

11)  ZO schvaluje zařadit Lenku Vymazalovou do seznamu uchazečů o byt.  

  



12)  ZO schvaluje výměnu bytů 104/7 Walter Kraus x 102/3 Petr a Kamila Krausovi, ze 

zdravotních důvodů.  

  

13)  ZO schvaluje výměnu ubytování v holobytu Anně Machiánové do holobytu v č.p. 

106 č. 5 

  

14)  ZO neschvaluje výměnu nájemníků v obecním bytě č.p. 101/4 Sylva Andrlíková x 

Jolana Ambruzsová a Rudolf Wendler z Abertam.  

  

15)  ZO bere na vědomí současný stav obecní nemovitosti č.p. 85, kde bude provedeno 

odborné posouzení celé problematiky odkanalizování v celém objektu a poté se bude 

znovu řešit.  

  

16)  ZO schvaluje provedení 4 ks kopaných geologických sond a vyřezání 17 ks smrků s 

obvodem kmenu do 30cm na pozemkové parcele č. 1043. 

  

17)  ZO schvaluje snížení nájemného za leden, únor a březen 2007 o 40% a to 

nájemníkům prodejních stánků v centrální prodejní tržnici a nájemníkům pozemků, na 

kterých jsou umístěny prodejní stánky před centrální tržnicí. Snížení nájemného platí 

pouze za podmínky, že bude řádně uhrazeno v termínu, který stanoví  obecní úřad. V 

případě, že v tomto termínu nebude nájemné řádně uhrazeno, bude účtováno v plné 

výši, tj. 100%.  

  

18)  ZO neschvaluje snížení poplatku za užívání veřejného prostranství prodejcům 

prodejních stánků 1 - 8 a A1 - A7 a schvaluje na území obce jednotný poplatek za užívání 

veřejného prostranství ve výši 20,- Kč za m² a den. 

  

19)  ZO schvaluje záměr obce o směnu pozemků p.p.č. 406/21 o výměře 275 m² za část 

pozemkové parcely č. 406/9 o výměře 275 m². Záměr bude vyvěšen na úřední desce 

obecního úřadu.  

  

20)  ZO schvaluje zajištění zimní údržby obecního parkoviště dle domluvy za pevnou 

částku 2.000,- Kč za zimní období.  

  

21)  ZO bere na vědomí žádost pana Tien Le o dlouhodobý pronájem prostranství p.p.č. 

165/1 a část p.p.č. 366/1. V současném době se problematika obchvatové komunikace 

řeší. Teprve po přesném stanovení trasy a parametrů je možno řešit související záměry.  

  

22)  ZO schvaluje přidělení bytu č.p. 100/3 o velikosti 2 + 1 s balkónem v panelovém 

domě Stanislavu Zemanovi. 

  

23)  ZO se usneslo, že si v souladu s § 84, odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů vyhrazuje pravomoc rozhodovat o podmínkách pronájmu 

nemovitostí, a to v těchto bodech: 

Osoba nájemce, výše nájemného, doba nájmu, případně o dalších podmínkách 

ovlivňujícící body předchozí. 

Tímto usnesením není dotčeno oprávnění starostky k uzavírání nájemních smluv na 

pozemkové parcele č. 398 pod stavbou centrální tržnice č.p. 158, dále pak prodejních 

stánků umístěných v prostoru před centrální tržnicí na p.p.č. 395/22 a 370/1 a na 

pozemkové parcele č. 396 prodejní haly č.p. 155 a pozemkových parcelách č. 429, 430, 

431, 432, 433, 436 zděné prodejní stánky bez č.p. týkající se změny nájemce. Dále pak 

prodejních stánků umístěných v prostoru před centrální tržnicí p.p.č. 395/22 a 370/1.  

 


