
Usnesení z jednání ZO ze dne 21.9.2006: 

  

01)  ZO schválilo ponechat stávající počet zastupitelů tj. 9 členů zastupitelstva obce 

Potůčky a taktéţ jeden volební okrsek  tj. Potůčky, Potůčky - Stráň pro další volební 

období  

02)  ZO schválilo úpravy rozpočtu a plánu (rok 2006)  

Nezaplacená faktura pana Ing. Palase v částce 220.000,- Kč. - Tato částka bude 

vyplacena z příjmů trţnice a ubytovny.  

UBYTOVNA + TRŢNICE: navýšení příjmů v plánu + 700.000,- Kč  

03)  ZO schválilo prodlouţit termín pro zaplacení nájemného v Centrální trţnici do konce 

týdne tj. 28.7.2006, kdy bude nájemníkům poskytnuta sleva 30% z plné výše 

nájemného. Toto opatření je mimořádné vzhledem k rekonstrukci elektrického vedení na 

CT.  

04)  ZO schválilo ţádost pana Pavla Blaţka o odprodej pouţitého ţelezného odpadu. ZO 

obce schválilo odprodat tento ţelezný odpad za cenu šrotu (tj. 5,- Kč za 1kg). Zbytek 

materiálu uschovat nebo prodat za stejných podmínek.  

05)  ZO schválilo zařadit ţádost pana Quanga o pronájem části budovy č.p. 42 do 

seznamu ţadatelů 

  

06)  ZO schválilo zařadit ţádost Tran Van Quanga  o pronájem pozemku v prostorách 

bývalého areálu LS Stříbro a.s. do seznamu ţadatelů 

  

07)  ZO se usneslo neprodávat pozemky Obce Potůčky a proto rozhodlo zařadit ţádost 

pana Nguyen Dinh Thuana (o prodej pozemku vedle p. Sedláčka ) do seznamu ţadatelů o 

pronájem pozemků.  

  

08)  ZO schválilo ţádost manţelů Kopárkových o pronájem pozemku č.  271/6  za 

účelem zřízení zahrádky a rozhodlo pronajmout tento pozemek na dobu jednoho roku za 

částku 1,-Kč za 1m² a rok.  

09)  ZO schválilo ţádost firmy KVR Potraviny o přehodnocení záměru Obce Potůčky na 

změnu vyuţití prostor v č.p. 51 ke komerčním účelům a navrhlo vyvěsit tento záměr na 

obecní vývěsku a zařadit tuto ţádost do seznamu ţadatelů.  

  

10)  ZO schválilo pana Václava Týře o prodlouţení nájemní smlouvy na obecní byt v č.p. 

101. 

  

11)  ZO schválilo znění nájemní smlouvy s TLM - čerpací  stanice  

  

12)  ZO schválilo mandátní smlouvu o poskytování technické pomoci, inţenýrské a 

investorské činnosti s panem Ing. J. Palasem 

  

13)  ZO schválilo pronájem pozemkové parcely č.423/1 za účelem zřízení zahrádky 

ţadatelce Michaele Kubrové a to za shodných  podmínek ( cena, účel a doba) jako u 

ostatních nájemců zahrádek v uvedené lokalitě.  

14)  ZO schválilo návrh pana V. Ondry, aby v katastru obce Potůčky zajišťovala 

technická sluţba úklid a odvoz odpadků, případně sekání travního porostu v přístřešcích 

pro cyklisty a na turistické stezce Mílov a to v intervalech minimálně 1 x za dva měsíce. 

Zajistí p. J. Putko.  

15)  ZO schválilo návrh pana V. Ondry, aby se 15.8.2006 uskutečnilo jednání mezi 

právníky pana Marka Plachého a právničkou obce Potůčky za případné účasti zastupitelů. 

Účelem schůzky bude vyjasnit si jednotlivé sporné podmínky pro pronájem pozemků u 

lyţařského vleku u hotelu Sport tak, aby v termínu nejpozději do 31.08.2006 bylo moţno 

připravit a podepsat nájemní smlouvu. 

  

16)  ZO se usneslo pověřit starostu obce ve věci vrácení obecní kroniky.  



Vzhledem k zákonné povinnosti vést kroniku obce rozhodlo ZO okopírovat předávací 

protokol kroniky a podat oznámení na státní zastupitelství. Do 15. srpna zajistí starosta 

obce.  

   

17)  ZO schválilo návrh pana V. Ondry, aby se poslední výzvou dluţníci upozornili na 

nezaplacené částky.Poté se ZO rozhodlo rozvázat smlouvu o vyuţívání systému 

zavedeného obcí Potůčky pro sběr, třídění, vyuţívání a zneškodňování TKO a tuto 

skutečnost oznámit na Odboru ţivotního prostředí. Provede Obecní policie Potůčky, pan J. 

Putko a sl. Š. Rauchová. 

 


