
Usnesení z jednání ZO ze dne 28.6.2005:  

1. ZO schválilo program jednání 28.6.2005  

2. ZO bylo seznámeno s kontrolou plnění usnesení ze dne 19.5.2002  

3. ZO schválilo snížení částky na 36.000,- Kč / měsíc za zábory veřejného 

prostranství na pozemcích Lesní společnosti Stříbro a.s.  

4. ZO odložilo tento bod jednání (zadání zpracování studie na projektovou 

dokumentaci a další nezbytné práce - hotel Sport) na příští řádné zasedání ZO 

(28.7.2005)  

5. ZO schválilo rozpočtové změny:                                                      5/1 - nákup 

lisu   115.000,- Kč ; (5/2 - studie na projektovou dokumentaci hotelu Sport - 

Tento bod jednání byl odložen na další řádné zasedání ZO 28.7.2005) ; 5/3 - 

studie a projektová dokumentace k výstavbě obchvatu v obci Potůčky. ZO 

schválilo částku 580.000,- Kč. Zatím vyčlenilo částku 200.000,- Kč z položky na 

pořízení služebního auta pro Obecní policii ; 5/4 - veřejné osvětlení (do země) u 

hasičské zbrojnice   28.000,- Kč ; 5/5 - dotace na hřbitov v Horní Blatné  50.000,- 

Kč ; (5/6 - mzdy Obecní policie Potůčky. Tento bod jednání byl odložen na další 

jednání ZO 28.7.2005) ; 5/7 - nákup chemických WC   67.000,- Kč ; 5/8 - 

malování Mateřská škola    60.000,- Kč  

6. ZO schválilo záměr na odkoupení pozemku od Českých drah  

7. ZO schválilo odnětí a zrušení smlouvy na pronájem pozemkové parcely č. 1086/9 

na výstavbu rodinného domu z důvodu nezahájení stavby a neplacení nájemného 

za tento pozemek.  

8. ZO rozhodlo odložit tento bod jednání (podnikatelský záměr firmy FUTURE invest 

s.r.o. Karlovy Vary a odprodej nezasíťovaných pozemků v lokalitě Stráň) na příští 

jednání ZO 28.7.2005 z důvodu bližšího seznámení se s názorem občanů obce 

Potůčky a vyvěsit tento záměr na úřední desce.  

9. ZO rozhodlo odložit tento bod jednání (žádost paní A. Brejchové o odprodej 

pozemku) na další jednání Zo 28.7.2005 z důvodu, že toto musí být vyvěšeno na 

úřední desce  

10. ZO schválilo zařadit žádost sl. P. Klognerové do seznamu žadatelů o byt  

11. ZO schválilo zařadit žádost pana M. Popelky do seznamu žadatelů o byt  

12. ZO vzalo na vědomí sdělení paní M. Brožové (stavba plotu)  

13. ZO rozhodlo odložit tento bod jednání na další řádné zasedání ZO 28.7.2005 z 

důvodu, že nabídka na prodej této parcely musí být vyvěšena na úřední desce  

14. ZO schválilo žádost chatařů o pokácení stromů na náhonu v chatařské oblasti a to 

z důvodu, že jsou stromy přerostlé a při větším větru by mohlo dojít k jejich 

vyvrácení a ohrožení všech chat.  ZO rozhodlo pověřit p. J. Putka, aby jednal se 

zástupci odborných firem na vykácení těchto stromů.  

15. ZO schválilo žádost ZŠ Potůčky o navýšení rozpočtu na provoz a mzdy. Po 

kontrole čerpání rozpočtu za 1. pololetí žádá ZŠ Potůčky navýšení o částky: - na 

provoz 30.000,- Kč ; - na mzdy 50.000,- Kč  

16. ZO vzalo na vědomí, že Mateřská škola při Základní škole v Potůčkách bude 

uzavřena od 18.7.2005 do 19.8.2005 (tj. 5 týdnů)  

17. ZO vzalo na vědomí, že školní družina při Základní škole v Potůčkách bude 

uzavřena v době hlavních letních prázdnin - 18.7.2005 do 31.8.2005  

18. ZO schválilo žádost ZŠ Potůčky o udělení výjimky na počet žáků na školní rok 

2005/2006 - podle zákona č. 561/2004 Sb.  

19. ZO rozhodlo odložit tento bod jednání na další řádné zasedání ZO 28.7.2005 z 

důvodu předložení studie využití pozemku  

20. ZO schválilo Závěrečný účet obce Potůčky za rok 2004, který byl vypracován 

v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, v platném znění. ZO schválilo závěrečný účet obce Potůčky za rok 2004 

bez výhrad.  

21. ZO schválilo vyjádření k záměru výstavby MVE na Blatenském příkopu  

22. ZO schválilo propagaci průmyslové zóny a rozhodlo rozeslat propagační materiál o 
průmyslové zóně "Evžen" a s nabídkou pozemků pověřit pana Ing. Palase 


