
Usnesení z jednání ZO ze dne 27.9.2007: 

  

01)  ZO schválilo program veřejného jednání zastupitelstva obce 

  

02)  ZO vzalo na vědomí kontrolu usnesení  

  

vyřazení z evidence usnesení 

          usnesení č. 23 z 1.6.2006 

          usnesení č. 27 z 1.6.2006 

          usnesení č. 5   z 5.6.2007 

             usnesení č. 1,2,3,4 z 28.6.2007 

  

ponechání v evidenci usnesení 

          usnesení č. 40 z  23.2.2006 

          usnesení č. 3   z  1.10.2006 

          usnesení č. 15 z  14.12.2006 

          usnesení č. 5   z  28.6.2007 

  

03)  ZO schválilo zadání územního plánu obce Potůčky v předloženém znění a bere na 

vědomí zprávu o projednání návrhu zadání územního plánu obce Potůčky. 

  

04)  ZO schválilo záměr obce, v souladu s ustanovením §39 zák.č.128/200 Sb. (o 

obcích) ve znění pozdějších předpisů a novelizací, pronajmout nebytové prostory ve II. 

nadzemním patře č.p. 59 (restaurace Na půdě) v obci Potůčky, katastrální území 

Potůčky, Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, formou veřejné soutěže. 

  

05)  ZO schválilo záměr obce v souladu s ustanovením §39 zák.č.128/200 Sb. (o obcích) 

ve znění pozdějších předpisů a novelizací pronajmout nebytové prostory v I. nadzemním 

patře č.p.59 (restaurace Soňa) v obci Potůčky, katastrální území Potůčky, Katastrální 

úřad pro Karlovarský kraj, formou veřejné soutěže. 

  

06)  ZO schválilo pronájem budovy č.p.144 na p.p.č.418/1 a budovy č.p. 167 na p.p.č. 

418/1 v obci Potůčky, katastrální území Potůčky, Katastrální úřad pro Karlovarský 

kraj, Sboru dobrovolných hasičů  Potůčky. Nájemné je stanoveno na částku 1000,-Kč 

měsíčně, pronájem na dobu neurčitou. Dále ukládá starostce uzavřít příslušnou nájemní 

smlouvu. 

  

07)  ZO schválilo pronájem budovy č.p.156 na p.p.č.401 v obci Potůčky, katastrální 

území Potůčky, katastrální úřad pro Karlovarský kraj, předem určenému zájemci 

Tělovýchovné jednotě Potůčky. Nájemné je stanoveno na částku 1000,-Kč ročně, 

pronájem na dobu neurčitou. Dále ukládá starostce uzavření příslušné smlouvy. 

  

08)  ZO schválilo přidělení bytu č.6 v č.p.51, Potůčky Petru Brunnerovi s podmínkou, že 

byt bude opraven k užívání na vlastní náklady nájemníka. 

  

09) ZO schválilo přidělení bytu č. 5, v č.p.101 Kamile Wlodarczykové. 

  

10)  ZO vzalo na vědomí kontrolu provedeného vyúčtování vodného a stočného 

v provozovně restaurace Na půdě, č.p.59 za období 2000 -1/2006. 

  

11)  ZO schválilo vyřadit z pohledávek Fa č.2005/83 na částku 8750,- Kč a vystavit 

opravenou fakturu na úhradu za období 11/2004 -10/2005 na částku 1565,-Kč. 

  

12)  ZO schválilo vybranou nabídku firmy Instalatérství a topenářství Eduard Kraus, IČ 

44664931, nabídková cena 218.957,-Kč. Doba realizace 11-12/2007. Dále ukládá 

starostce uzavření příslušné smlouvy. 

  



13)  ZO schválilo vybranou nabídku firmy TOVOZ JV, s.r.o. , IČ 25228731, nabídková 

cena 318.839,-Kč. Doba realizace od 17.09 - 31.10.2007. Dále ukládá starostce uzavření 

příslušné smlouvy. 

  

14)  ZO schválilo uzavření mandátní smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených 

s JUDr. Michaelou Čihákovou od 01.10.2007. Ukládá starostce uzavření příslušné 

smlouvy. 

  

15)  ZO schválilo pro rok 2008 podíl obce ve výši 36.720,- Kč na společný projekt 

Sdružení Krušné hory - Západ pod názvem "Rok v Krušných horách". 

  

16)  ZO schválilo úpravu rozpočtu, navýšení výdajových položek : 

         Ostatní služby-inženýrská činnost                     200.000,- Kč 

         oprava automobilů - tech. služba                       50.000,- Kč 

         výbava čištění ČOV                                         10.000,- Kč 

         plynofikace č.p. 100-105                                400.000,- Kč 

         kabelová televize                                           100.000,- Kč 

                                                                        --------------------- 

celkem                                                                  760.000,- Kč 

  

Navýšení příjmové položky převod finančních prostředků z hosp. činnosti (nájemné hala) 

 760.000,- Kč 

                                                                                  

17)  ZO schválilo záměr obce požádat Ministerstvo vnitra ČR o bezplatný převod, 

případně odprodej objektu budovy č.p.25 a sousedních pozemkových parcel č. 285, 

362/5, 362/3, 362/12, 362/13, 362/10 v katastrálním území obce Potůčky, katastrální 

úřad Karlovy Vary. 

  

18)  ZO se rozhodlo přesunout věc Projekt výstavby bytového domu ve spolupráci s 

firmou J.P.Engineering s.r.o na pracovní jednání zastupitelstva obce za účasti ing. Palase. 

  

19)  ZO schválilo zařazení žádosti p. Václava Týře st. do seznamu uchazečů o obecní byt 

v panelovém domě. 

  

20)  ZO schválilo manželům Dung Tran Thaj a Nguyen Thi Thu Trang prodloužení lhůty 

k zahájení stavby rodinného domu na p.p.č.1086/11 o 6 měsíců tj.do 7.3.2008. Dále 

pověřuje starostku k uzavření dodatku ke stávající smlouvě o nájmu pozemku a o 

uzavření budoucí kupní smlouvy. 

  

21)  ZO schválilo manželům Monice a Milanovi Gewitscherovým prodloužení lhůty k 

zahájení stavby rodinného domu na p.p.č. 554/4 o 6 měsíců.Dále pověřuje starostku k 

uzavření dodatku ke stávající smlouvě a o uzavření budoucí kupní smlouvy. 

22)  ZO schválilo převod p.p.č 1370/2, 1370/1, 1373/1, 406/14, 406/18, 406/13 v 

celkové délce 2.671 m Kozího potoka od Lesů ČR s.p., včetně převodu správy vymezené 

části drobného vodního toku na obec Potůčky. 

  

23)  ZO schválilo spolufinancování ve výši cca 12.000,- Kč na přeznačení cyklotras na 

katastrálním území obce Potůčky, projekt Sdružení Krušné hory - Západ. 

  

24)  ZO schválilo vyhlášení výběrového řízení na dodávku techniky pro údržbu zeleně a 

zimní údržbu v obci a zpracování žádosti o dotaci z programu Ministerstva zemědělství - 

rozvoj venkova. 

  

25)  ZO schválilo zvýšení nájemného pro rok 2008 dle zákona č. 151/2007 Sb., příloha 

č. 4 a to takto: 

  

I.    kategorie za m²           14,23 Kč 



II.   kategorie za m²           11,44 Kč 

III.  kategorie za m²             8,61 Kč 

IV.  kategorie za m²             6,69 Kč 

26)  ZO schválilo ponechání HV z roku 2006 ve výši 4.346,72 Kč Základní a mateřské 

škole Potůčky, okres Karlovy Vary, a jeho převod do rezervního fondu. 

 


