
Usnesení z jednání ZO ze dne 24.3.2005: 

1. ZO schválilo program jednání 24.3.2005  

2. ZO bylo seznámeno s kontrolou plnění usnesení ze dne 10.12.2005  

3. ZO bylo seznámeno s kontrolou plnění usnesení ze dne 24.2.2005  

4. ZO bylo seznámeno s havarijním stavem elektroinstalace v bytě č.p. 85 (p. 

Fábera) a s nabídkou firmy R + R ELEKTRO pana R. Rindy. ZO navrhlo oslovit 

ještě další dvě firmy a poté vybrat nejniţší nabídku a ihned rekonstrukci provést.  

5. ZO zamítlo ţádost Sdruţení podnikatelů v hale Centrum o sníţení nájemného o 

50% po celý rok. Dále ZO rozhodlo jiţ v tomto roce 2005 nájemné nesniţovat.   

6. ZO zamítlo ţádost sl. Kateřiny Klinerové o sníţení poplatku za vodné a stočné, 

které platí od 1.6.2005.  

7. ZO schválilo zařazení ţádosti paní M. Husaříkové do seznamu ţadatelů o byt  

8. ZO schválilo ţádost p. M. Ţilky o vyvěšení reklamního poutače na stoţár 

veřejného osvětlení s tím, ţe doloţí vyjádření dopravního inţenýra  

9. ZO bylo seznámeno s pozváním na IX.setkání zástupců hornických měst a obcí 

České republiky, která se koná 24. - 26.června 2005 v Městském obvodu 

Radvance a Bartovice  

10. ZO bylo seznámeno se stavbou výjezdové stanice Rychlé záchranné sluţby v 

Nejdku a schválilo moţnost uhradit spolu s dalšími obcemi chybějící částku 

potřebnou k zakoupení pozemku pro výstavbu stanoviště Rychlé záchranné sluţby  

11. ZO schválilo ţádost o podporu výzvy za záchranu Horního Jiřetína a Černic  

12. ZO schválilo doplacení rozdílu částky na obědy pro důchodce za leden a únor 2005  

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

382.871,- Kč, kupující ZČE a.s. Navrţená prodejní cena 35.000,- Kč.  

14. ZO schválilo dodatek ke zřizovací listině ZŠ Potůčky. Dne 1.1.2005 nabývá 

účinnost školský zákon č. 561/2004 Sb., který nově upravuje oblast školního 

stravování. V souladu s ustanovením § 119 Školského zákona se závodní 

stravování zakotvuje do hlavní činnosti organizace s účinností od 1.1.2005. V 

tomto případě můţe být poskytován příspěvek FKSP a dále hrazeny věcné, popř. 

mzdové náklady.  

15. ZO schválilo návrh pana V. Ondry, který navrhoval, aby proběhlo osobní jednání s 

majiteli a.s. Stříbro za účelem zjištění stanoviska k moţnosti výstavby obchvatu 

obce Potůčky. V případě kladného výsledku při jednání s a.s. Stříbro, aby byla 

zpracována studie na umístění a provoz čerpací stanice v prostoru Centrálního 

parkoviště či na jiném vhodném místě v katastru obce Potůčky.   

16. ZO bylo senámeno s ţádostí pana V. Ondry o finanční částku k zajištění 

občerstvení při setkání starostů, která se bude konat dne 5.4.2005 v 11:00 hod. v 

klubu SDH v obci Potůčky. Částka bude uhrazena z rozpočtu obce na rok 2005.  

17. ZO rozhodlo tento bod jednání vynechat s tím, ţe se nejdříve osloví právník. 

(Revokace odpovědi - rozšíření reţimu hraničního přechodu)  

18. ZO bylo seznámeno s rezignací pana V. Ondry na funkci předsedy Finanční 

komise. Náhradník na funkci předsedy FK byl zvolen p.P. Kraus.  

19. ZO schválilo revokaci usnesení ZO č. 8/5 (pořízení regulačního plánu v obci)  

20. ZO schválilo revokaci usnesení ZO č. 25 (úhrada provozních nákladů na 

Lyţařském vleku). Náklady uhradí z jiných zdrojů.  

21. ZO schválilo zrušení dvou pracovních míst / uklízečka / ve sportovním areálu 

Potůčky  

22. ZO schválilo revokaci usnesení ZO č. 4 ze dne 3.7.2002. Provést změny územního 

plánu.  

23. ZO schválilo pořízení nového územního plánu obce Potůčky  

24. ZO schválilo pořízení digitálních podkladů pro zpracování územního plánu v částce 

cca 92.000,- Kč + DPH  Ing. Talla  

25. ZO schválilo uzavření smlouvy na provedení nového územního plánu za cenu cca 

428.000,- Kč včetně DPH.  



26. ZO schválilo ţádost o schválení podání ţádosti o příspěvek z rozpočtu 

Karlovarského kreje na pořízení digitálních podkladů pro územně plánovací 

dokumentaci a na pořízení samotné územně plánovací dokumentace.  

27. ZO schválilo koupi digitálního atlasu Karlovarského kraje v ceně cca 12.000,- Kč 

včetně DPH.  

28. Zo schválilo revokaci bodu č. 34 usnesení zastupitelstva ze dne 24.2.2005 - 

ţádost pí. S. Volrábové o pronájem nebytových prostor v č.p. 59 (býv. restaurace 

Sv. Hubert) za účelem provozu restaurace  a to na dobu 3 let a výše nájmu činní 

127.901,- Kč za rok.  

29. ZO rozhodlo na základě ţádosti pí. S. Volrábové o pronájem nebytových prostor v 

č.p. 59 prodlouţit nájemní smlouvu na 15 let. Výše nájemného byla stanovena na 

10.658,- Kč za měsíc. ZO rozhodlo sníţit nájemné na 1 rok na částku 7.000,- Kč 

za měsíc s tím, ţe budou provedeny investice do tohoto objektu (plastová okna 

atd.) Po uplynutí 1 roku se nájemné zvýší opět na 10.658,- Kč.  

30. ZO schválilo termín mimořádného zasedání ZO ke schválení rozpočtu obce na rok 

2005 (st 6.4.2005 17:00 hod.)  

31. ZO schválilo pověření jednoho ze zastupitelů, který povede toto mimořádné 

zasedání. ZO pověřilo vedením tohoto zasedání pana V. Ondru.  

32. ZO schválilo seznam pozemků pro převod Lesy České republiky - Obec Potůčky. 

Pozemky byly projednány na Lesní správě Horní Blatná. Jedná se o : 1373/2 ; 

426/2 ; 424 ; 423/1 ; 1099/2 ; 1374/11 ; 342/9 ; 566/2 část.  

33. ZO schválilo návrh výběrové komise ohledně dotace "Dostavba kanalizační sítě a 

převod splaškových vod Potůčky - Johanngeorgenstadt". ZO rozhodlo, ţe se 

výběrového řízení pokud moţno zúčastní všichni zastupitelé obce + Ing. Palas / 

Ing. Šinták.  

34. ZO vzalo na vědomí, ţe proti obci bylo zahájeno správní řízení ohledně výsledku 

vodohospodářské revize v obci Potůčky, která byla zaměřena na kontrolu 

vypouštění odpadních vod z ČOV Potůčky do Kozího potoka.  

35. ZO bylo seznámeno s ţádostí pana R. Stoklase o umístění reklamní tabule (120 x 

80 cm) v obci Potůčky. ZO navrhlo nabídnout panu R. Stoklasovi plochu u 

fotbalového hřiště s tm, ţe pokud bude mít o toto místo zájem, bude se dále 
jednat s TJ Potůčky a určí se cena. 

 


