
Usnesení z jednání ZO ze dne 24.2.2005: 

1. ZO schválilo program jednání 24.2.2005  

2. Kontrola plnění usnesení z předchozího jednání odložena na 24.3.2005  

3. ZO schválilo rozpočtové provizorium na rok 2005 v částce 100.000,- Kč na mzdy 

ZŠ Potůčky  

4. ZO schválilo návrh dotace na vývoz popelnic za rok 2004 a to 50% stanovené 

ceny  

5. ZO schválilo navýšení odměn neuvolněných zastupitelů v souladu se zákonem č. 

697/2004 Sb., který je platný od 1.1.2005  

6. ZO seznámilo občany s výsledky ankety o rozšíření režimu hraničního přechodu 

Potůčky - Johanngeorgenstadt  

7. ZO schválilo finanční příspěvek na rok 2005 pro knihovnu v Potůčkách ve výši 

6.540,- Kč  

8. ZO bylo seznámeno s cenovou nabídkou firmy Jiří Savčic a spol. na výrobu, 

dodávku a montáž markýzy na objekt pošta Potůčky. S tím, že se nejprve osloví 

místní truhlářství fa. Čermák  

9. ZO schválilo návrhy pana Ondry na schválení nové vyhlášky o místních poplatcích  

10. ZO schválilo navýšení vodného a stočného pro občany a podnikatele od 1.6.2005  

11. ZO bylo seznámeno s návrhem pana Ondry na zpovoznění internetových stránek 

obce Potůčky  

12. ZO schválilo finanční odměnu panu René Týřovi za údržbu lyžařských stop ve výši 

5.000,- Kč čistého.  

13. ZO schválilo vyplacení finančního příspěvku rodičům žáka 1.třídy ve výši 10.000,- 

Kč, která bude vyplacena ve čtyřech poměrných částkách:1.9.2005, 15.11.2005, 

1.2.2006, 15.4.2006. Dále pak za každého nového žáka částka 5.000,- Kč, která 

bude vyplacena stejným způsobem.  

14. ZO schválilo návrh pana Ondry na posouzení dvou nezávislých právníků ve věci 

prodeje pozemku za účelem výstavby čerpací stanice panu Fajkošovi  

15. ZO schválilo finanční příspěvek na obědy poživatelům starobního důchodu v 

částce25,- Kč od ledna 2005  

16. ZO schválilo zrušení věkového omezení na vstup do bazénu ve večerních hodinách  

17. ZO schválilo vstup do mikroregionu (Bystřice) za účelem prosazování podmínek 

spojených s rozšířením režimu hraničního přechodu v Potůčkách. ZO pověřilo 

jednáním za obec Potůčky pana V. Ondru.  

18. ZO schválilo zadání inzerce do tisku zveřejnění záměru pronajmout nebytové 

prostory v č.p. 51 za účelem zřízení lékárny.  

19. ZO schválilo pověřit právničku obce za účelem uvolnění bytu v č.p. 102 (pošta)  

20. ZO schválilo pověřit právničku obce ve věci hanlivého článku v deníku Blesk  

21. ZO schválilo dodatečné usnesení /znění stanoviska/, které bylo zasláno na Krajský 

úřad Karlovarského kraje a Ministerstvo vnitra ve věci rozšíření režimu hraničního 

přechodu Potůčky - Johanngeorgenstadt  

22. ZO schválilo návrh na fakturaci TKO: stánek 150,- Kč / měsíc  ; restaurace 

1.500,- Kč / měsíc ; ostatní prodejny 200,- Kč / měsíc ; byty v pronájmu 200,- Kč 

/ měsíc.  

23. ZO schválilo udělení výjimky místní ZŠ Potůčky o počtu žáků  

24. ZO bylo seznámeno s přehledem výslednosti OP Potůčky za rok 2004  

25. ZO rozhodlo uhradit provozní náklady lyžařského vleku v Potůčkách (elektrika, 

plyn)  

26. ZO bylo seznámeno s popisem projektu  "Souznění 2005"  

27. ZO schválilo zařadit do rozpočtu obce na rok 2005 náklady na vyznačení turistické 

trasy "Horská naučná stezka" v částce 18.300,- Kč.  

28. ZO schválilo žádost podnikatelů Obecní tržnice v Potůčkách o snížení nájemného o 

30% a to se zpětnou platností na leden 2005, únor 2005, březen 2005  

29. ZO schválilo žádost pana MUDr. Jana Pazdiory o finanční podporu na zachování 

ordinace dětského lékaře v obci potůčky v částce 7.511,- Kč  



30. ZO prodloužilo žádost pí. M. Kubrové o prodloužení smlouvy na pronájem 

Centrálního parkoviště v obci Potůčky na rok 2005 a to o 6 měsíců. S tím, že po 

uplynutí této doby se smlouva může opět prodloužit.  

31. ZO odmítlo žádost občanského sdružení Argonit o finanční příspěvek  

32. ZO schválilo žádost Svazu postižených civilizačními choroba¨mi o finanční 

příspěvek ve výši 2.000,- Kč  

33. ZO schválilo zařazení s. H. Holíkové do seznamu žadatelů o byt  

34. ZO schválilo žádost pí. S. Volrábové o pronájem nebytových prostor v č.p. 59 

(bývalá restaurace Sv. Hubert) za účelem provozu restaurace a to na dobu 3 let a 

výše nájmu činní 127.901,- Kč za rok.  

35. ZO schválilo zařazení pí. J. Karfiolové do seznamu žadatelů o byt  

36. ZO schválilo 1.) zrušení bodu č.1 rozhodnutí Stavebního úřadu Pernink ze dne 

25.7.1995. Jedná se o bod: Půdní vestavba je v nynější podobě stavbou dočasnou 

s dobou trvání do skončení stánkového prodeje v prostoru mezi objekty č.p. 146, 

141 a 1 tj. cca do konce roku 1999, jak bylo uvedeno ve vyjádření Ing. arch. 

Kaskové k protokolu šetření ze dne 16.12.1994.     2.) pootočení schodiště dle 

přiloženého návrhu  

37. ZO rozhodlo na základě žádosti p. M. Kubáta zjistit příčinu plísně a poté případně 

snížit nájemné  

38. ZO rozhodlo ve věci prohlášení pana Tran van Quanga platit řádně nájemné nebo 

od smlouvy odstoupit  

39. ZO neodsouhlasilo pronájem a následný prodej pozemkové parcely č. 430/10 a 

panelového skeletu na p.p.č. 329 v k.ú. obce Potůčky       

 


