
Usnesení z jednání ZO ze dne 18.4.2007: 

  

01)  ZO schválilo program jednání  

02)  ZO vzalo na vědomí kontrolu usnesení  

03)  ZO schválilo rozpočet na rok  2007    

- příjmy  Kč   20.750.000,- 

- výdaje Kč   14.750.000,-  

- splátka úvěru Kč   6.000.000,-  

v konkrétním členění dle přiloženého rozpisu, který je přílohou zápisu z jednání ze dne 

18.4.2007 

04)  ZO schválilo pronájem nebytových prostor v č.p. 51 panu Nguyen Van Thao za 

20.000,- Kč měsíčně za podmínek, které budou stanoveny nájemní smlouvou 

05)  ZO schválilo příspěvek na činnost Svazu postižených civilizačními chorobami v 

částce 3.000,- Kč 

06)  ZO schválilo sepsání splátkového kalendáře s paní Helgou Sedláčkovou za 

podmínek, že výše měsíční splátky bude činit minimálně 500,- Kč a že dlužná částka 

bude uhrazena do 31.12.2007 

07)  ZO schválilo zařazení žádosti paní Jindřišky Rendlové do seznamu uchazečů o 

obecní byt v panelovém domě o velikosti 2 + 1  

08)  ZO schválilo snížení nájemného za měsíce duben 2007, květen 2007 a červen 2007 

o 20%, 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 nájemné nebude v tomto termínu řádně uhrazeno, bude 

účtováno v plné výši, tj. 100% 

09)  ZO schválilo pronájem části pozemkové parcely č. 426/1 (zákres č.14) v k.ú. 

Potůčky Michaele Kubrové na zahrádku. Výměra 222 m², cena pronájmu je 1,30 Kč 

za m², cena pronájmu za rok činí 289,- Kč 

10)  ZO schválilo žádost o prodloužení termínu výstavby panu Vu Duy Hau a určilo 

následující náhradní termín realizace záměru. Záměr bude realizován do 3 měsíců po 

nabytí právní moci stavebního povolení, maximálně do 31.12.2007 

11)  ZO vzalo na vědomí zprávu o kontrole provedených vyúčtování vodného a stočného 

v provozovně p. Manfreda Schönigera v č.p. 59 za období 2000 až leden 2006 

12)  ZO schválilo vyplatit panu Manfredu Schönigerovi přeplatek za vodné a stočné v 

provozovně č.p. 59 za období 2000 až leden 2006 ve výši 7.443,- Kč 

13)  ZO souhlasí s textem "Petice proti diskriminaci obyvatel venkova", organizované 

Spolkem pro obnovu venkova ČRa podporuje jejich iniciativu 

14)  ZO vzalo na vědomí rozhodnutí zastupitelů města Horní Blatná, že stavba rozhledny 

na Blatenském vrchu, st. p.č. 227 a přilehlá p.p.č. 962/6 v k.ú. Potůčky bude pronajata 

panu J. Peťákovi 

15)  ZO vzalo na vědomí rozdělení příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje odboru 

regionálního rozvoje pro obec Potůčky, na obnovu vnitřního zařízení bazénu ve výši 

155.000,- Kč 

16)  ZO vzalo na vědomí a souhlasí s opatřením vyplývajícím z protokolu finanční komise 

z veřejnosprávní kontroly, provedené u Sboru dobrovolných hasičů o převodu 

technického zhodnocení (vrata), které financovalo SDH na obec Potůčky dle přiloženého 

protokolu 

17)  ZO schválilo záměr pronajmout nemovitosti:  

- ostatní stavba, prodejní hala č.p. 155 se stavební parcelou č. 396 

- ostatní stavba, bez č.p., prodejní stánek se stavební parcelou č. 429 

- ostatní stavba, bez č.p., prodejní stánek se stavební parcelou č. 430 

- ostatní stavba, bez č.p., prodejní stánek se stavební parcelou č. 431 

- ostatní stavba, bez č.p.,  se stavební parcelou č. 432 

a pozemková parcela č. 403/1, ostatní plocha, vše v k.ú. Potůčky, obec Potůčky 

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

Potůčkách na dobu jednoho roku pro školní rok 2007/2008, podle zákona č. 561/2004 



19)  ZO schválilo výpověď z důvodu neplacení nájemného ve znění: "Ten, kdo dluží na 

nájemném tři měsíce a přes upomínku neuhradí, dostane výpověď z nájmu bytu" 

 


