
Usnesení z jednání ZO ze dne 28.7.2005: 

  

1. ZO se usneslo, ţe nesouhlasí se sníţením poplatku za zábor veřejného 

prostranství paní Kien Vu Trung na částku 3000,-Kč měsíčně za 4,2m².  

2. ZO se usneslo, ţe souhlasí s výstavbou centra sluţeb a obchodu v jednopatrové 

variantě za těchto podmínek: Kladné vyjádření a respektování architektonických a 

urbanistických připomínek architektky Ing. Kaskové. Vyřešení přístupové cesty na 

staveniště, tak aby nebyl omezen prodej před a v centrální hale. Přístup 

z parkovací plochy pana Plachého, nebo okolo trafostanice. V případě, ţe bude 

vyuţíván pozemek před centrální halou, účtovat poplatek za zábor 

veřejného prostranství dle vyhlášky č.1/2005.  

3. ZO se usneslo, ţe v souvislosti s plánovaným rozšířením reţimu hraničního 

přechodu  Potůčky - Johanngeorgenstadt pro vozidla do 3,5 tuny od poţadavku 

týkajícího se šířky komunikace mezi obcemi Potůčky - Horní Blatná ustupuje a to 

z tohoto důvodu. Silnice č.221 je ve vlastnictví Karlovarského kraje, který je jako 

vlastník zcela odpovědný za technické parametry uvedené komunikace a je v jeho 

kompetenci uvedenou komunikaci v souvislosti s předpokládanou zvýšenou 

dopravní zátěţí příslušným způsobem upravit.  

4. ZO se usneslo, ţe souhlasí se změnou trasy obchvatové komunikace  hraniční 

přechod - nádraţí ČD dle přiloţeného nákresu. Příloha usnesení - nákres (studie).  

5. ZO se usneslo, ţe souhlasí s vyplacením  finančního příspěvku rodičům ţáka 1. 

třídy ve výši 10.000,-Kč. Příspěvek bude vyplacen ve čtyřech poměrných 

částkách: 1.9.2005, 15.11.2005, 1.2.2006, 15.4.2006. Dále pak na kaţdého ţáka 

2. aţ 5. třídy, který do ZŠ Potůčky dojíţdí částka 5.000,-Kč. Příspěvek bude 

vyplacen ve čtyřech poměrných částkách: 1.9.2005, 15.11.2005, 1.2.2006, 

15.4.2006.  

6. ZO se usneslo, ţe trvá na usnesení č.6 ze dne 19.05.2005 a trvá na 

stanovisku poplatek za zábor veřejného prostranství prodejcům v centrální 

prodejní hale nesniţovat.  

7. ZO se usneslo zjistit u právničky obce právní stanovisko, zda lze uvedenou 

nemovitost prodat za niţší neţ odhadní cenu nájemníkovi. O  podmínkách prodeje 

se rozhodne na dalším jednání ZO.  

8. ZO se usneslo, ţe bere ţádost Petra Bunera a Lenky Křemeňové na vědomí. 

Ţadatelé budou zařazeni do seznamu zájemců a písemně vyrozuměni o 

podmínkách prodeje v případě, ţe dům bude nabídnut k prodeji dalším zájemcům.  

9. ZO se usneslo, ţe bere uvedenou skutečnost na vědomí. Jako zájemce evidovat 

pouze P. Brunera.  

10. ZO se usneslo, ţe ţe nesouhlasí s podnikatelským záměrem p.Petra Zachardy a 

trvá na původním vyuţití uvedené lokality dle stávajícího územního plánu obce 

Potůčky na rekreaci či bydlení. Také v novém UP bude uvedená lokalita zařazena 

pro účely rekreace a bydlení.  

11. ZO se usneslo, ţe souhlasí s odprodejem části pozemkové parcely č. 253/5 paní 

Evě Pruţinové a to za těchto podmínek. Náklady na geodetické zaměření uhradí 

ţadatel. Cena je stanovena na 75,-Kč za m². Záměr bude zveřejněn po dobu 15 

dnů na úřední desce obce.  

12. ZO se usneslo, ţe souhlasí s odprodejem části pozemkové parcely č. 1043 a 1044 

manţelům Mácovým a to za cenu 75,-Kč m². V případě, ţe geodetické zaměření 

nebylo provedeno, ţadatel uhradí i náklady na jeho provedení. Rozsah 

odprodávaných pozemků je uveden v příloze ţádosti p.Mácy.  

13. ZO se usneslo, ţe souhlasí s odprodejem části pozemkové parcely č. 253/5 a části 

pozemkové parcely 253/2 paní A. Brejchové a to za těchto podmínek. Náklady na 

geodetické zaměření uhradí ţadatel. Cena je stanovena na 75,-Kč za m².  Záměr 

bude zveřejněn po dobu 15 dnů na úřední desce obce.  

14. ZO se usneslo, ţe souhlasí s odprodejem výše uvedené pozemkové parcely č. 

419/2 a části pozemkové parcely č. 419/5 a to za cenu 37,20,-Kč m² manţelům 

Fořtovým  za těchto podmínek: V kupní  smlouvě budou jako věcné břemeno 



zaneseny zjištěné inţenýrské sítě a elektrorozvody. Náklady na geodetické 

zaměření uhradí ţadatel.  

15. ZO se usneslo, ţe souhlasí s odprodejem výše uvedené pozemkové parcely 

395/41 manţelům Ondrovým a to za cenu 75,-Kč m². V kupní  smlouvě budou 

jako věcné břemeno zaneseny zjištěné inţenýrské sítě a elektrorozvody.  

16. ZO se usneslo, ţe v uvedené lokalitě není vhodné uvedený záměr realizovat. 

Hlavním důvodem je prameniště obecního vodního zdroje. Firmě Future invest 

s.r.o. nabídnout jiné lokality - Smolné Pece, Luhy, Háje, lokalita nad nádraţím. 

(dle územního plánu)  

17. ZO se usneslo, ţe souhlasí s pronájmem uvedené p.p.č.1086/11 panu Dung Tran 

Thaj za účelem výstavby rodinného domu a to za těchto podmínek: Cena 

pronájmu 1,- Kč za m² a rok, zahájení stavby do dvou let od podpisu smlouvy o 

smlouvě budoucí. Po výstavbě alespoň hrubé stavby bude parcela odprodána za 

37,20 Kč za m².  

18. ZO se usneslo neprovést rozpočtovou změnu - studie projektové dokumentace 

hotelu Sport.  

19. ZO se usneslo, ţe souhlasí se zadáním zpracování ţádosti o dotaci na 

realizaci naučné stezky p. Ing. Palasovi. V případě získání dotace, bude podíl obce 

ve výši 25% poţadován po firmě Krušnohorská, Merklín jako zápočet dluhu.  

20. ZO se usneslo, ţe bere uvedenou nabídku ČD na pronájem pozemku za 70,-Kč 

m² na vědomí. V případě nutnosti souhlasí s pronájmem uvedených nemovitostí 

za uvedených podmínek.  

21. ZO souhlasí s vyčleněním finanční částky 1.000.000,-Kč na projektovou 

dokumentaci čerpací benzínové stanice. V příjmové části rozpočtu bude navýšena 

kapitola příjem z prodeje pozemků o částku 1.000.000,-Kč.Ve výdajové části 

rozpočtu vznikne kapitola projektová dokumentace benzínová pumpa.  

22. ZO souhlasí, aby majitelům rekreačních objektů, které jsou mimo technický dosah 

komunálních vozidel bylo nabídnuto toto řešení: Likvidace komunálního odpadu 

v igelitových pytlích o obsahu cca 100 litrů. Tyto bude moţno zakoupit 

v infocentru se známkou za cenu 40,-Kč. Občanům s trvalým pobytem v obci 

Potůčky bude tuto cenu dotovat obecní úřad 50% ceny. Uvedené pytle a tříděný 

odpad mohou odkládat v provozní době v centu tříděného odpadu.  

23. ZO souhasí s nákupem nového serveru na obecní úřad a souhlasí s navýšením 

příslušné části rozpočtu o 30.000,-Kč. Prostředky převést z kapitoly rezerva.  

24. ZO souhlasí s vybudováním elektrorozvodů v areálu Evţen a 

s úhradou finanční částky do 200.000,-Kč.  

25. ZO souhlasí s odpuštěním uvedené dluţné částky za nájemné paní Soně 

Volrábové a to za období od 01.05.2005 - 15.07.2005.  

26. ZO souhlasí se zadáním zpracování projektové dokumentace na benzínovou 
čerpací stanici firmě JP Engineering s.r.o. 

 


