
Usnesení z jednání ZO ze dne 19.5.2005:  

  

1. ZO schválilo program jednání 19.5.2005  

2. ZO bylo seznámeno s kontrolou plnění usnesení ze dne 24.3.2005 a 6.4.2005  

3. ZO schválilo revokaci rozhodnutí bodu č. 13 ze dne 24.3.2005: Prodej trafostanice 

za navrţenou cenu 35.000,- Kč  

4. ZO schválilo prodej TRAFOSTANICE (býv. areál Formica) pořízené 18.9.2000, cena 

382.871,- Kč, kupující ZČE a.s. Navrţená prodejní cena 30.000,- Kč  

5. ZO schválilo revokaci rozhodnutí bodu č. 5 ze dne 24.3.2005: Zamítnutí ţádosti 

Sdruţení podnikatelů v Obecní trţnici o sníţení nájemného o 50% po celý rok. 

Dále rozhodnutí ZO jiţ v tomto roce 2005 nájemné nesniţovat.  

6. ZO schválilo sníţení nájemného na 70% na Obecní trţnici, a to v období - duben 

2005, květen 2005, červen 2005. ZO schválilo návrh na 70% s tím, ţe nájemné 

v dubnu, květnu a červnu bude vybráno pouze v den určeným Obecním úřadem. 

Tento termín bude oznámen nejméně 1 týden před placením nájemného. 

Nájemníkům, kteří neuhradí platbu za pronájem v hale v určený termín, bude 

účtováno nájemné v plné výši. Dále pak nájemné v tomto roce 2005 jiţ 

nesniţovat.  

7. ZO schválilo záměr Obce Potůčky k prodeji pozemkových parcel č. 395/41 ; č. 

419/2 a části pozemkových parcel č. 359/28 ; č. 419/5.  Tento záměr je vyvěšen 

na obecní vývěsce.  

8. ZO schválilo ţádost pana J. Jukla o dlouhodobý pronájem pozemkové parcely 

č. 413/1 ; 408 ; 409 a části pozemkové parcely č. 1042, a to za účelem senoseče. 

ZO schválilo doplnit dovětek smlouvy o výpovědní lhůtu v případě záměrů obce 

s těmito pozemky.  

9. ZO vzalo na vědomí nabídku grafiky do mapy Info Potůčky  

10. ZO schválilo ţádost pana L. Volrába o stanovisko OÚ k plánované přístavbě č.p.5  

11. ZO schválilo ţádost pana L. Volrába o stanovisko OÚ k plánované přístavbě č.p. 

141. ZO se vyjádřilo k této přístavbě bez námitek, pouze s výtkou za postup při 

této stavební akci.  

12. ZO schválilo přidělení bytu 2 + 1 po paní Liškové pro paní Dvořákovou  

13. ZO schválilo zařadit ţádost pana Michala Gewitschera o pronájem pozemku na 

zahrádku v obci Potůčky do seznamu ţadatelů.  

14. ZO schválilo ţádost ZŠ Potůčky o schválení přídělu do fondů ze zlepšeného 

hospodářského výsledku roku 2004, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. 

V roce 2004 byl dosaţen hospodářský výsledek 4.534,88 Kč. Návrh přídělu do 

finančních fondů: fond odměn (20% HV) 907,- ; rezervní 3.627,88. Prostředky 

přidělené do fondů budou vyuţity pro hlavní činnost školy.  

15. ZO schválilo ţádost p. Milana Gewitschera o povolení připojení k vodovodnímu 

řádu a kanalizaci na parcele č. 430/08 v k.ú. obce Potůčky  

16. ZO schválilo ţádost p. M. Ţilky o povolení sobotního a nedělního prodeje 

grilovaných uzenin. Podmínka, ţe objekt bude vzdálen 1 m od krajnice vozovky a 

bude provedeno zaměření prostoru.  

17. ZO schválilo nabídkový rozpočet na stezku Potůčky - Krušnohorská stavební. 

Informační tabule + práce ; celkem 176.170,- Kč.  

18. ZO vzalo na vědomí ohlášení BÚ Kozího potoka  

19. ZO schválilo zmocnění zastupitelů obce p. V. Ondru a sl. Š. Rauchovou k podpisu 

smluv o likvidaci odpadů právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání. 

Z důvodu hladkého přechodu na nový systém odpadového hospodářství. Platné od 

9.května 2005.  

20. ZO neschválilo ţádost pana Tran Van Quanga o sníţení nájemného za pronájem 7 

buněk v trţnici u hranice na 70% jako na „Obecní trţnici“.  

21. ZO schválilo zrušení kapitoly rozpočtu OK Potůčky z důvodu, ţe v uvedeném 

oddíle jiţ není ani jeden občan obce Potůčky. ZO schválilo zaloţit kapitolu novou - 

podpora talentů. Z této kapitoly část prostředků vyuţít na podporu Lenky 



Mechlové  - reprezentace ČR v orientačním běhu. ZO schválilo ponechat stejný 

vklad jako OK Potůčky a podporovat L. Mechlovou formou účelové dotace.  

22. ZO schválilo moţnost zváţit odborné posouzení stromů u garáţí SDH a u domu p. 

Fořta a případně rozhodnout o jejich vykácení. Posouzení můţe provést . Štěrba, 

nebo odborný zaměstnanec učiliště v Abertamech  - v rámci praxe učiliště 

nabídnout moţnost i pokácení.  

23. ZO schválilo ţádost pana M. Plachého o proplacení nákladů vzniklých 

vybudováním přípojek k RD na p.č. 354/1 v částkách:   plynovodní přípojka 

100%  ..  54.743,- Kč ; vodovodní přípojka 50%  ..  15.871,50 Kč ; kanalizační 

přípojka 50%  ..  116.839,50 Kč ; celkem   ..  187.454,- Kč.  

24. ZO schválilo přidělení nebytových prostor v č.p. 51 za účelem zřízení lékárny. ZO 

schválilo pronajmout tyto prostory RNDr. Olze Jozové - „Lékárna Šalvěj“. Návrh 

smlouvy na pronájem zpracuje právník obce Potůčky. Nájemné bylo určeno na 7 

let  za  7.000,- Kč / měsíc. Nájemné se bude účtovat aţ ode dne otevření lékárny. 

Bezplatná 4 měsíční lhůta na stavební úpravy. Po uplynutí této doby se nájemné 

jiţ bude účtovat.           

25. ZO schválilo ţádost manţelů Mazurových o sepsání nájemní smlouvy na byt č.p. 

104/5 a přidělení tohoto bytu na dobu určitou tj. maximálně do konce roku 2005 
z naléhavých důvodů.  

 


