
Usnesení z jednání ZO ze dne 23.2.2007: 

  

01)  ZO schválilo program jednání  

  

02)  ZO vzalo na vědomí kontrolu usnesení  

  

Návrh na vyřazení z evidence : usnesení č. 2 ze 14.12.2006, č. 19 ze 14.12.2006 a 

usnesení č. 1 - 23, 25 ze 17.1.2007  

Ponechání v evidenci: usnesení č. 40 z 23.2.2006, usnesení č. 23 a 27 z 1.6.2006, 

usnesení č. 2, 3 z 11.10.2006, usnesení č. 15 ze 14.12.2006 a usnesení č. 24 ze 

17.1.2007  

  

03)  ZO schvaluje úpravu rozpočtového provizoria - navýšení výdajů v následujících 

poloţkách: 

- Nýč - cedule HALA              10.000,- 

- sud PH - bazén                      10.000,- 

- měřák chloru - vodárna          15.000,- 

- oprava vrat  - HALA                10.000,-  

- likvidace komínu                      38.000,- 

- prospekty                                10.000,-  

- cedule nebytové prostory         5.000,- 

- opravy + materiál Technické sluţby     20.000,- 

- Seat - výfuk                              8.000,- 

- ZŠ - kamna                              30.000,- 

- kanalizace                               60.000,-  

  

04)  ZO schvaluje směnu nově vzniklého pozemku p.p.č. 406/28 o výměře 280 m², ve 

vlastnictví obce Potůčky, dle geometrického plánu č. 427 - 11/2007 zpracovaného Ing. 

Zdeňkem Tallou, za pozemky ve vlastnictví LČR, 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 12m², to vše v katastrálním 

území Potůčky, obec Potůčky. Směna bude provedena bez dalšího finančního dorovnání.  

05)  ZO  bere na vědomí ţádost p. Nguyen Van Thao na pronájem budovy č.p. 155 za 

účelem vybudování prodejny potravin a prodejních stánků. Ţádost bude zařazena do 

seznamu uchazečů o pronájem pozemků v bývalém areálu LS Stříbro, a.s. Po zpracování 

návrhu k vyuţití pozemků bude provedeno výběrové řízení.   

  

06)  ZO  bere na vědomí ţádost p. Nguyen Vinh Quang na pronájem budovy č.p. 155 za 

účelem vybudování prodejny potravin a prodejny rychlého občerstvení i ţádost o 

pronájem pozemků - obchodní zóna Rogallo. Ţádost bude zařazena do seznamu 

uchazečů o pronájem pozemků v bývalém areálu LS Stříbro, a.s. Po zpracování návrhu k 

vyuţití pozemků bude provedeno výběrové řízení.   

  

07)  ZO bere na vědomí ţádost paní Mileny Tranové, aby OÚ Potůčky vybudoval dočasné 

parkoviště na p.p.č. 165/1 a p.p.č. 366/1. V současné době se problematika obchvatové 

komunikace řeší. Aţ po přesném stanovení trasy a jajích parametrů je moţno řešit 

související záměry. 

  

08)  ZO schvaluje dodatek č. 2 k mandátní smlouvě č. 1/2003 ze dne 1.6.2003 pro 

bezpečnostní a stráţní sluţbu CONOR p. Luděk Petráň na ostrahu prodejní centrální haly 

č.p. 158 na měsíční částku 31.650,- Kč od 1.3.2007. Ostatní ujednání k mandátní 

smlouvy zůstávají v platnosti. ZO ukládá starostce uzavření příslušného dodatku.  

  

09)  ZO schvaluje strategický dokument obce Potůčky pro období 2007 - 2010. 

Vypracovaný strategický dokument bude nedílnou součástí tohoto zápisu.  

  



10)  ZO schvaluje uzavření smlouvy č. 02/2007 s Ing. Janem Šintákem na pořízení 

projektové dokumentace pro realizaci inţenýrských sítí do lokality Stráň a Smolné Pece 

(hotel Dreckschänke) a ukládá starostce uzavření příslušné smlouvy.  

  

11)  ZO schvaluje uzavření smlouvy s Ing. Janem Palasem dle nabídky ze dne 12.1.2007 

na provedení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí - hotel Dreckschänke 

Potůčky a ukládá starostce uzavření příslušné smlouvy.  

  

12)  ZO schvaluje uzavření smlouvy s Ing. Otou Řezankou dle nabídky ze dne 15.1.2007 

na zhotovení koordinačního a dopravního řešení v lokalitě Dreckschänke Potůčky a ukládá 

starostce uzavření příslušné smlouvy.  

  

13)  ZO bere na vědomí uzavření smlouvy s p. Markem Plachým.  

  

14)  ZO bere na vědomí uzavření smlouvy s p. Josefem Fořtem, p. Jiřím Dibelkou a pí 

Ivetou Dibelkouvou.  

  

15)  ZO bere na vědomí rozhodnutí většinového vlastníka č.p. 5 Ladislava Volrába. 

Pokud nebude konkretizován v rozsahu oprav, době realizace, venové kalkulace a dalších 

záleţitostech vyplývajících ze stavebního zákona, není moţné zaujmout adekvátní 

stanovisko k rekonstrukci fasády.  

  

16)  ZO bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2007 - Sdruţení Krušné hory - západ. 

 


