
Usnesení z jednání ZO ze dne 24.5.2007: 

  

01.  ZO schválilo program jednání  

02.  ZO vzalo na vědomí kontrolu usnesení: 

vyřazení z evidence           - body č. 1 - 19 usnesení ZO ze dne 18.4.2007  

ponechání v evidenci          - bod č. 40 usnesení ZO z 23.2.2006 

                                      - bod č. 23 a 27 usnesení ZO z 1.6.2006 

                                      - bod č. 3 usnesení ZO z 11.10.2006 

                                      - bod č. 15 usnesení ZO z 14.12.2006  

03.  ZO schválilo zrušení veřejné soutěže s názvem "Obchodní dům Potůčky" 

04.  ZO schválilo odsunutí bodu č. 4 - veřejná soutěž "Rogallo - Potůčky" na další jednání 

ZO 

05.  ZO schválilo pronájem pozemků na zahrádky dle soupisu:  

Týř René                p.p.č. 427/3 - 242 m²        zahrádka č. 2 

Léblová Jiřina           p.p.č. 427/3 - 483 m²        zahrádka č. 3 

Nýber Ondřej           p.p.č. 427/3 - 312 m²        zahrádka č. 4 

Zeman                   p.p.č. 427/3 - 364 m²        zahrádka č. 5 

Jeníček Petr            p.p.č. 426/1 - 400 m²        zahrádka č. 6 

Gewitscher Milan      p.p.č. 1195, 426/1, 419/5 - 408 m²         zahrádka č. 7 

Pinterová Dagmar     p.p.č. 1195, 426/1, 419/5 - 378 m²         zahrádka č. 8 

Forman Miroslav       p.p.č. 419/5 - 324 m²        zahrádka č. 9 

Liška Libor               p.p.č. 419/5 - 288 m²        zahrádka č. 10 

Šípková Marcela       p.p.č. 419/5 - 336 m²        zahrádka č. 11 

Jendrichovská Dagmar        p.p.č. 426/1 - 168 m²        zahrádka č. 12 

Kraus Walter           p.p.č. 426/1 - 252 m²        zahrádka č. 13 

Bednářová Marie      část p.p.č. 1095/9 - 277 m²                    

Ziklová Hana           část p.p.č. 1095/10 - 272 m² 

Kubát Milan             část p.p.č. 1095/11 - 420 m² 

Kraus Petr               část p.p.č. 1095/1 - 284 m² 

v katastrálním území Potůčky, cena pronájmu 1,30Kč/m²/rok.     

06.  ZO schválilo vrácení pozemkové parcely č. 427/3 o výměře 253,5 m² - zahrádka č.1 

od pana Josefa Malaty 

07.  ZO schválilo pronájem části pozemkové parcely č. 427/3 o výměře 253,5 m² v k.ú. 

obce Potůčky, panu Martinovi Dřevikovskému, cena pronájmu je 1,30 Kč za 1 m² a rok, 

tj. 330,- Kč za rok. 

08.  ZO neschválilo vybudování dětského pískoviště z důvodu vysoké finanční náročnosti  

09.  ZO schválilo pronájem veřejného prostranství na p.p.č. 370/1 o rozloze 1 m² za 

částku 20,- Kč / m² / den po dobu houbařské sezóny 

10.  ZO schválilo bezplatný pronájem tenisového kurtu ve sportovním areálu na 

14.7.2007 od 8:00 - 20:00 hod. pro konání nohejbalového turnaje 

11.  ZO schválilo odpis pohledávky ve výši 150.000,- Kč za pronájem nebytových prostor 

v č.p. 5 vůči Peteru Uličnému z důvodu zamítnutí Krajským soudem v Plzni 

12.  ZO schválilo provedení vzájemného zápočtu mezi Obcí Potůčky a firmou World Optic 

s.r.o. v souladu s nájemní smlouvou. Firma doložila provedení stavebních úprav 

nebytového prostoru v č.p. 5 v započitatelné výši 924.033,- Kč 

13.  ZO schválilo úhradu dlužné částky Sdružení Centrální Krušnohoří ve výši 105.016,- 

Kč za období 23.2.2004 až 6.5.2006 za provoz roleb na údržbu lyžařské Krušnohorské 

magistrály 

14.  ZO schválilo vybavení bazénu skříňkami firmy Frajt s.r.o. a uložilo starostce 

uzavření příslušné smlouvy 

 


