
Usnesení z jednání ZO ze dne 17.1.2007: 

  

1)  ZO schvaluje program jednání  

  

2)  ZO schvaluje kontrolu usnesení  

Vyřazuje z evidence usnesení č. 27 ze dne 23.2.2006, č. 17, 18, 22 ze dne 23.3.2006, č. 

15 ze dne 11.10.2006, č. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 

22, 23 ze dne 14.12.2006.  

Ponechává v evidenci usnesení č. 4 ze dne 23.2.2006, č. 23, 27 ze dne 1.6.2006, č. 2, 3 

ze dne 11.10.2006, č. 2, 15, 19 ze dne 14.12.2006  

  

3)  ZO schvaluje rozpočtová opatření - navýšení výdajů v položkách: 

- nákup stravenek r. 2007                                                  30.000,- Kč  

- Ing. Kouba - studie hotelu Sport                                      249.000,- Kč 

- oprava vozu Seat                                                           17.500,- Kč  

- pojištění majetku obce                                                   500.000,- Kč 

- údržba plyn. zařízení   (pozemky za konírnou)                        1.100,- Kč 

- odvoz nebezpečného odpadu                                             10.000,- Kč 

- příspěvky                     sdružení KH - Z                             16.500,- Kč 

                                    svazek Bystřice                             25.000,- Kč 

- vyúčtování plynu - kotelna (nedoplatek)                           250.000,- Kč 

- náhradní díly TS                                                              20.000,- Kč 

- opravy Savčic - ZŠ                                                         50.000,- Kč 

                      - bazén                                                     30.000,- Kč 

                      - hotel Sport                                               20.000,- Kč  

  

4)  ZO schvaluje pro vyúčtování popelnic za rok 2006 slevu ve výši 50% pouze pro 

"Místní, trvale hlášeni, rodinné domy". Na ostatní kategorie "Místní, trvale hlášeni, 

podnikateké v rodinných domech", "Podnikatelé", "Chataři" se sleva nevztahuje.  

  

5)  ZO schvaluje, že odměny a příplatky vyplácené neuvolněným členům zastupitelstva 

budou nadále vypláceny dle nařízenínvlády č. 50/2006. Členové ZO se vzdali navýšení 

odměn dle nařízení vlády č. 614/2006.  

  

7)  ZO schvaluje pověření starostky obce jako spolupracující osobu s pořizovatelem 

územního plánu.  

  

8)  ZO  schvaluje žádost obce o pořizování územního plánu na Úřad územního plánování 

- Městský úřad Ostrov. 

  

9)  ZO schvaluje záměr směnit část p.p.č. 406/1 ve vlastnictví obce potůčky o výměře 

280 m² situované u jihovýchodní hrany prodejní haly na st. p. č. 396 za pozemky ve 

vlastnictví Lesů ČR s.p.  

- p.p.č. 1374/1 o výměře 83 m²  

- p.p.č. 1374/11 o výměře 185 m²  

- p.p.č. 1397/6 o výměře 12 m²  

v k. ú. Potůčky, obec Potůčky. Směna bude provedena na základě odsouhlasení GP. 

Záměr obce bude vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů.  

  

10)  ZO schválilo pronájem p.p.č. 261/1 o výměře 4.675 m², č. 258/4 o výměře 1.016 

m² dle geometrického plánu č. 411 - 22/2006 za roční nájemné 17.073,- Kč, tj. 3,- Kč / 

m² / rok. Cena, která bude každý rok navyšována o míru inflace, oficiálně vyhlášení 

Českým statistickým úřadem, bude použita automaticky každoročně první měsíc po jeho 

zveřejnění.  

Pronájem na dobu určitou - 20 let, za účelem podnikatelské činnosti, k výstavbě a 

provozování lyžařského vleku, obslužných objektů a parkoviště. 

  



11)  ZO neschvaluje žádost pana Marka Plachého o odprodej nemovitostí. Obec Potůčky 

nebude v současné době pozemky odprodávat.  

  

12)  ZO schvaluje směnu pozemků dle geometrického plánu č. 421 - 50/2006 

zpracovaného Ing. Zdeňkem Tallou. Směňuje se část pozemku - ostatní plochy p.p.č. 

406/90 označené jako díl "b" o výměře  213 m² ve vlastnictví obce Potůčky, za část 

pozemku - ostatní plochy p.p.č. 406/21 označené jako díl "c" o výměře  213 m² ve 

vlastnictví Jiřího a Ivety Dibelkových (společné vlastnictví manželů) z 1/2 a Josefa Fořta z 

1/2. Účel směny je výstavba nového autoservisu, v prostoru starého autoservisu bude 

postavena víceúčelová stavba. ZO souhlasí s výstavbou budov na hranici pozemku. 

Podmínkou je zimní údržba okolo budov.  

13)  ZO souhlasí s vybudováním terasy u šaten TJ. Vzhledem ke skutečnosti, že šatny TJ 

jsou majetkem obce, bude výstavbu realizovat obec Potůčky. Výdaje související s touto 

akcí budou krátit dotaci TJ Potůčky na rok 2007. 

  

14)  ZO se rozhodlo upřesnit bod č. 18 usnesení ze dne 14.12.2006. Výsuvné střechy a 

střechy na stáncích č. 1 až 8 a č. A1 až A7 nebudou započítávány do plochy záboru. 

Podmínky jsou platné jen v případě, že rozsah střech zůstane nezměněn.  

  

15)  ZO neschvaluje snížení částky poplatku za užívání veřejného prostranství prodejcům 

prodejních stánků č. 1 až 8a A1 až A7 a trvá na jednotném poplatku ve výši 20,- Kč za 

m² / den dle usnesení ZO z 14.12.2006 č. 18.  

  

16)  ZO  souhlasí se snížením nájemného o 50% na období 1 - 3 /2007 prodejcům v hale 

"Lesy", č.p. 155.  

  

17)  ZO schvaluje snížení nájmu venkovních stánků č. 47 a 48 - pí Svobodová Petra, 

Svoboda Jiří o 50% na období 1 - 3 /2007.  

  

18)  ZO neschvaluje odprodej části p.p.č. 109/2. Obec Potůčky v současné době nebude 

prodávat pozemky.  

  

19)  ZO bere na vědomí žádost manželů Vymazalových. V současné době není k dispozici 

žádná volná stavební parcela. Případně uvolněné parcely budou vyvěšeny na úřední 

desce OÚ k nahlédnutí. 

  

20)  ZO neschvaluje výměnu bytu v panelovém domě č.p. 102/10 - pan Rusňák Lukáš za 

č.p. 101/5 - pan Zikl Stanislav. Na uvedeném bytě 101/5 je evidován dluh na nájemném 

a je již v řešení u Okresního soudu Karlovy Vary.   

  

21)  ZO schvaluje zařadit pí Annu Jeníčkovou do seznamu uchazečů o byt o velikosti 1 + 

1 nebo 1 + 2 v panelovém domě.  

  

22)  ZO neschvaluje žádost o pronájem ČOV a přilehlého pozemku (395/40) z důvodu 

nedořešených převodů pozemků v majetku LČR s.p. a obcí Potůčky, pronájem ČOV. 

  

23)  ZO neschvaluje žádost o pronájem pozemků p.p.č. 395/1, část p.p.č. 368/2 a p.p.č. 

406/2 z důvodu nedořešených převodů pozemků v majetku LČR s.p. a Obcí Potůčky.  

  

24)  ZO schvaluje pouze pronájem p.p.č. 368/2 za těchto podmínek: 

- smlouva o pronájmu pozemku na dobu neurčitou, výpovědní doba 3 měsíce 

-  do 1 měsíce po podpisu smlouvy odstranit plech. kontejner, vyklidit prostor od 

nepořádku 

- do 1 měsíce po podpisu smlouvy předložit ZO návrh prodejního stánku  

- a po jeho odsouhlasení ZO, do doby 3 měsíců provést realizaci 

- nájemné zůstává ve výši 25.000,- Kč měsíčně.  

  



25)  ZO schvaluje akci "Kulový maxiblesk" : 

Rusňák Lukáš ze 102/10 do 104/7 

Šípková Anna z holobytu č. 1 do 102/10 

Kindl Josef z holobytu č. 4 do holobytu č.1 

Machiánová Anna z holobytu č. 5 do holobytu č. 4 

Smatana JOsef do holobytu č. 5 

 


