
Usnesení z jednání ZO ze dne 21.02.2008: 

  

01)  ZO schválilo program jednání  

02)  ZO vzalo na vědomí kontrolu usnesení  

vyřazení z evidence:  

usnesení č. 5 z 28.06.2007, usnesení č. 1 - 17 z 13.12.2007 

ponechání v evidenci: 

usnesení č. 40 z 23.02.2006, usnesení č. 3 z 11.10.2006  

03)  ZO schválilo termíny řádných jednání pro rok 2008: 

17.04.2008 

19.06.2008 

21.08.2008 

23.10.2008 

18.12.2008 

04)  ZO schválilo úpravy rozpočtu/ rozpočtového provizoria pro rok 2008 v předloženém 

členění v Kč 

Rozpočtová změna: 

Úroky z úvěru (uhrazeno 31.12.2007)     + 229.000,00 

Pojištění nemovitostí obce     - 229.000,00 

Rozpočtové provizorium: 

Prořezávky stromů, veřejná zeleň     20.000,00 

Informační panely - Centrlální parkoviště     20.000,00 

Banner - Centrální tržnice     134.000,00 

Posypová sůl - Technická služba     35.000,00 

Pojištění majetku a odpovědnosti obce     480.000,00 

Dopravní značení     36.000,00 

Stravenky OÚ     60.000,00 

Pohoštění OÚ     10.000,00 

Neinv. náklady - dojíždějící žáci ZŠ Pernink     50.880,00 

Telefonní hovory - Technická služba     2.000,00 

Spotřební materiál - Technická služba     20.000,00 

Příspěvek - Bystřice     30.000,00 

Příspěvek - SCK     6.000,00 

Příspěvek - KHZ     16.500,00 

Dezinfekce č.p. 42 - Ubytovna Lesy     25.000,00 

Vyúčt. spotřeby plynu - Kotelna k 31.12.2007     345.000,00 

Revize hasících přístrojů + nové hasící přístroje     31.000,00 

Automaty - Centrální parkoviště     800.000,00 

El. přípojka pro internet. připojení     70.000,00 

05)  ZO schválilo odprodej plynárenského zařízení v majetku obce v rozsahu daném 

kupní smlouvou č. 2/08/KS distribuční společnosti: ZPČ Net, s.r.o. za dohodnutou kupní 

cenu 2,835.000,00 Kč v členění splátkového kalendáře a ukládá starostce uzavření 

příslušné smlouvy.  

06)  ZO schválilo ponechat původní nájemní smlouvy, tzn. na dobu určitou, ale s 

dodatkem, že pokud nájemce plní nájemní smlouvu řádně a včas, pak se mu automaticky 

prodlouží další na stejné období stanovené ve smlouvě.  

07)  ZO schválilo přidělení bytu 1+1 v č.p. 51/5 p. Josefovi Křečkovi. Oprava bytu na 

vlastní náklady.  

08)  ZO schválilo revokaci usnesení č. 15 z jednání ZO ze dne 13.12.2007 a schválilo 

snížení nájemného za 1-3/2008 o 50% a to nájemníkům prodejních stánků v Centrální 

tržnici a nájemníkům pozemků, na kterých jsou umístěny prodejní stánky před Centrální 

tržnicí. Snížení nájemného platí pouze za podmínky, že nájemné bude řádně uhrazeno v 

termínu, který stanoví obecní úřad. V případě, že nebude nájemné řádně uhrazeno, bude 

nájemné účtováno v plné výši tj. 100%.  

09)  ZO se usneslo, že si vyhrazuje právo v rámci stavebního řízení vyjádřit svůj souhlas 

či nesouhlas se stavebními záměry výstavby budov a dalších staveb a úprav v katastru 

obce Potůčky a to především ke vzhledu staveb, umístění staveb a dalším aspektům 



architektonického zpravování. Dále může podmínit souhlas se stavební výstavbou 

odborným vyjádřením vlastního, případně jiného nezávislého autorizovaného architekta.  

10)  ZO schválilo zařazení žádosti p Petra Švehly do seznamu žadatelů o byt.  

11)  ZO schválilo zařazení žádosti manželů Josefa a Lenky Prajkových do seznamu 

žadatelů o byt. 

12)  ZO schválilo zařazení žádosti p. Martina Popelky do seznamu žadatelů o byt - 

výměna bytu.  

13)  ZO schválilo posunutí doby výstavby prodejních stánků na p.p.č. 362/2 dle 

projektové dokumentace ing. Vrbického pro stavebníka p. Vu Duy Hau do doby platnosti 

stavebního povolení, tj. 31.5.2008. 

14)  ZO schválilo podepsání ujednání záměru o společném raelizování projektu: 

"Zásobování území hřebenu Krušných hor na hranici SRN/Česká republika (Rabenberg - 

Potůčky) požární vodou".  

15)  ZO vzalo na vědomí závěr kontrolního protokolu č.j. FV-4/2007 o hospodaření s 

PHM u SDH Potůčky za rok 2006 - bez opatření.  

16)  ZO vzalo na vědomí závěr kontrolního protokolu č.j. 1/2008 o kontrole 

rozpočtového opatření obce za rok 2007, které byly provedeny v souladu s usnesením 

zastupitelstva a zmocněním  starostky.  

17)  ZO schválilo upravit stávající nájemní smlouvy s dodatkem o skutečnou výměru 

skladu a schválit nájem za podmínky: zakrýt viditelnou stranu skladů bilboardy, jejichž 

vzhled odsouhlasí zastupitelstvo obce. Výše nájemného za skladovací prostory vychází z 

cen použitých u ostatních nájemníků, tj. 275,00 Kč/m². Ve smlouvě rovněž ošetřit 

případné uvolnění prostoru pro potřeby obce.  

18)  ZO schválilo opětovné vyzvání p. Víta k doložení všech dokladů týkající se udělené 

výjimky v termínu  do 21.03.2008 k dalšímu postupu. 

 


