
Usnesení z jednání ZO ze dne 29.9.2005: 

  

1.  ZO se usneslo, že souhlasí se snížením poplatku za zábor VP  na pozemcích v majetku 

obce Potůčky a to na částku 20,- Kč m² a den. Toto snížení je odsouhlaseno do konce 

roku 2006. 

2.  ZO se usneslo, že že souhlasí s pronájmem uvedené parcely p.č. 368/2 v katastru 

obce Potůčky panu Vu Duc Hau, trvale bytem Potůčky č.p. 168 na dobu 6 měsíců za 

nájemné ve výši 25.000,- Kč měsíčně. S nájemcem bude zpracována řádná nájemní 

smlouva na dobu určitou.  

3.  ZO se usneslo, aby v uvedené věci bylo dále jednáno po získání písemného 

stanoviska Ministerstva vnitra o převodu pozemků potřebných pro výstavbu obchvatové 

komunikace a to takto:  

Z části pozemkové parcely č. 362/1 bude oddělena část po chodník dle nákresu. 

Z pozemkové parcely č. 406/9 bude oddělena geometricky p.p. o rozměru 600 m². Tyto 

uvedené parcely budou směněny za část p.p.č. 362/6 (majitel David Mikula)potřebou 

k výstavbě obchvatové komunikace.                    

Dále bude z p.p.č. 406/9 oddělena pozemková parcela o rozměru 400 m², která bude 

směněna za část p.p.č. 362/14 (majitelé manželé Báťovi) potřebnou pro výstavbu 

obchvatové komunikace. Náklady spojené s převodem nemovitostí a náklady na 

geodetické zaměření uhradí obec Potůčky. 

4.  ZO Potůčky se usneslo, že neodkoupí nabízené nemovitosti LS Stříbro a.s. v obci 

Potůčky za nabídnutou cenu 40.000.000,- Kč. Dále rozhodlo přistoupit na podmínky LS 

Stříbro a.s. na odkoupení pozemkových parcel pod plánovanou obchvatovou komunikací 

za podmínek stanovených v nabídce.  

5.  ZO se usneslo, že souhlasí s vyčleněním částky 10.000,- Kč na zakoupení 

podpisových archů ankety Strom roku 2005. Částka bude čerpána z kapitoly rezerva.  

6.  ZO se usneslo, že souhlasí, aby v připravovaném územním plánu obce Potůčky byly 

lokality uvedené v žádosti firmy FUTURE INVEST s.r.o. vyčleněny pro bytovou a rekreační 

výstavbu.  

7.  ZO se usneslo, že souhlasí, aby byl zrušen bankovní účet u Komerční banky č. 

275620440237 a prostředky byly uloženy v pokladně obce Pernink do vyjasnění 

finančních záležitostí. Bez předchozího souhlasu obce Potůčky s uvedenými prostředky 

nebude možno disponovat.  

8.  ZO se usneslo, že souhlasí s vyčleněním částky 50.000,- Kč v roce 2005 na 

zpracování architektonické studie hotelu Sport. Zpracování studie bude zadáno Ing. 

Václavu Koubovi.Doplatek bude proveden v roce 2006. Uvedená částka bude uhrazena 

z kapitoly rezerva.  

9.  ZO se usneslo, že na základě nařízení vlády č.37/03 Sb. o odměnách za výkon funkce 

členům zastupitelstva ve znění nařízení vlády č. 337/04 Sb., že souhlasí s vyčleněním 

částky 10.000,- Kč čistého jako další odměnu pro zastupitele V. Ondru. Odměna bude 

vyplacena za dobu, kdy s administrativou vypomáhá tj. od dubna 2005 do ukončení 

pracovní neschopnosti starosty obce pana P. Husaříka. Částka bude vyčleněna z kapitoly 

rozpočtu - odměny zastupitelů.  

10.  ZO se usneslo, s přihlédnutím na finanční příslib sponzorování nákupu nového 

vozidla obecní policie, místní základní a mateřské školy a fotbalového klubu v celkové 

částce 300.000,- Kč, se zastupitelstvo obce usneslo, že souhlasí s odpuštěním části 

poplatku za zábor veřejného prostranství majitelům prodejních stánků č. 1,2,3,4,5,6,7,8 

a A1, A2, A4, A5, A6, A7.Bylo rozhodnuto do konce roku 2006 odpustit část uvedeného 

poplatku, a to snížením na částku 10,-Kč za m² a den. Do plochy záboru nebudou 

započítány výsuvné střechy. Tyto nové podmínky jsou platné za předpokladu, že rozsah 

záboru VP zůstane nezměněn a finanční příslib bude realizován. Poplatek za zábor VP za 

měsíc září 2005 bude vybrán ve schválené výši 20,- Kč za m² a den. Tímto se revokuje 

bod č.7 z jednání ZO ze dne 28.7.2005.  

11.  ZO se usneslo, že vzhledem k tomu, že uvedené prostory v přízemí domu č.p. 51 

jsou již za účelem zřízení a provozování lékárny pronajaty, není možné je žadateli dát 

k dispozici.  



ZO se dále rozhodlo žádost pana Tran Thaj Dunga zaevidovat a v případě, že současný 

nájemce odstoupí od svého záměru v uvedených prostorách zřídit a provozovat lékárnu, 

bude o této skutečnosti vyrozuměn a seznámen s podmínkami případného výběrového 

řízení na pronájem uvedených prostor.  

12.  ZO se usneslo, že souhlasí se snížením sazby poplatku za zábor veřejného 

prostranství žadateli Jaroslavu Kubátovi od měsíce října 2005 a to na částku 20,- Kč za 

m² a den a to s přihlédnutím k jeho zdravotnímu a sociálnímu stavu. Tato částka platí i 

pro rok 2006. Dále tímto usnesením byla zamítnuta žádost o navrácení již zaplaceného 

poplatku za zábor veřejného prostranství zaplaceného žadatelem do října 2005.  

13.  ZO se usneslo, že paní Iloně Novákové s přihlédnutím k závažné životní situaci, ve 

které se ocitla, se v souladu s § 85 odst. 1 písm. e zákona č. 128/2000 Sb. promíjí 

poplatek za ubytování v období od července 2003 do dubna 2005.  

14.  ZO se usneslo, že žadatelce Zdence Nýberové bude přidělena pozemková parcela č. 

1086/9 za účelem výstavby rodinného domu, a to za těchto podmínek:  

Cena při odprodeji 37,20- Kč za m². Pozemková parcela bude odprodána po výstavbě 

alespoň hrubé stavby. Je požadováno zahájení výstavby do dvou let od podpisu smlouvy 

o pronájmu a smlouvy o smlouvě budoucí. Nájemné je stanoveno na 1,- Kč za m² a rok.  

15.  ZO se usneslo, že vzhledem k tomu, že není v současné době k dispozici žádná 

volná stavební parcela v uvedené lokalitě, bude žádost manželů Vymazalových 

zaevidována a v případě, že některý z nájemníků odstoupí od záměru výstavby 

v uvedené lokalitě, bude jim stavební parcela přidělena. 

16.  ZO se usneslo, že souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem 

centrálního parkoviště žadatelce Miluši Kubrové za shodných podmínek a to do 

31.3.2006.  

17.  ZO se usneslo, že žádost pana Stanislava Zikla bude zaevidována a žadatel bude 

zařazen do seznamu žadatelů o byt. 

18.  ZO se usneslo, že nesouhlasí s odprodejem celé a nebo i části pozemkové parcely č. 

415/3 a to z důvodu, že v uvedené lokalitě je územním plánem vedena trasa obchvatové 

komunikace. ZO souhlasí, aby část uvedené p.p.č. 415/3 byla žadateli panu Františku 

Zuvačovi pronajmutí na dobu jednoho roku za cenu 1,-Kč za m² a rok. Účel nájmu je 

stanoven na chov drobného domácího zvířectva. 

19.  ZO se usneslo, že žádost pana Tomáše Jukla bude zaevidována a žadatel bude 

zařazen do seznamu žadatelů o byt.  

20.  ZO se usneslo, že souhlasí se snížením nájemného v centrální prodejní hale a před 

centrální prodejní halou a to na částku 70% v měsících září 2005, říjen 2005, listopad 

2005, prosinec 2005 a na částku 50% nájemného za měsíce leden 2006, únor 2006, 

březen 2006. Nájemné bude sníženo pouze v případě, že bude zaplaceno ve stanoveném 

termínu.  

Tímto se revokuje bod č.6 z jednání ZO ze dne 19.5.2005. 

21.  ZO se usneslo, že nesouhlasí s uzavřením nové nájemní smlouvy s paní Loan Bui Thi 

na část pozemkové parcely č. 398 vymezenou plochou prodejního stánku č. 60 a to za 

shodných podmínek předchozí nájemní smlouvy. 

22.  ZO se usneslo, že nesouhlasí s odprodejem části pozemkové parcely č. 406/9 

žadatelům panu Josefu Fořtovi a Jiřímu Dibelkovi a to z důvodu, že uvedená lokalita je 

územním plánem vyčleněna jako parkoviště. V případě rozšíření režimu hraničního 

přechodu pro vozidla lze předpokládat zvýšený provoz vozidel v obci. Další vhodné 

lokality na parkoviště nemá obec Potůčky k dispozici. Žadatelům bude nabídnuta 

k uvedenému záměru lokalita „Evžen“. 

23.  ZO se usneslo, že souhlasí s provedením rozpočtové změny a s převodem částky 

115.000,- Kč z kapitoly příspěvky žákům do kapitoly rezerva.  

24.  ZO se usneslo, že souhlasí s pronájmem části pozemkové parcely č. 368/1žadateli p. 

Jiřímu Svobodovi a to za těchto podmínek. Cena nájmu 10.000,- Kč měsíčně.Doba nájmu 

na dobu určitou, a to do 31.03.2006. V případě, že nebude zahájeno stavební řízení ve 

věci výstavby obchvatové komunikace, lze za shodných podmínek nájemní smlouvu opět 

o 6 měsíců prodloužit. Rozsah umístění prodejních zařízení nepřesáhne současný stav.  

25.  ZO se usneslo, že souhlasí s prodejem obytného domu č.p. 61 a pozemkové parcely 

č. 359/3 z majetku obce, a to za těchto podmínek: Prodejní cena stanovena znaleckým 



odhadem tj. 302.570,-Kč. Uvedené nemovitosti budou nabídnuty nejprve současnému 

nájemníkovi p. Františku Schildbachovi s možností platit nejprve minimální splátku 20% 

z uvedené ceny tj. 60.514,- Kč a zbytek v pravidelných šedesáti měsíčních splátkách tj. 

(4.034,30- Kč). V případě, že pan František Schildbach neprojeví zájem o tuto nabídku, 

bude mu nabídnut byt 1 + 2 první kategorie v přízemí panelového domu v č.p. 102. 

Uvedené nemovitosti budou dále nabídnuty dalším zájemcům.  

26.  ZO se usneslo, že návrh změny autobusového spoje Potůčky - Ostrov s dobou 

odjezdu 06:05 hod. na nově navrženou dobu odjezdu 06:25 hod. bude zveřejněna 

vyvěšením na úřední desce k případným připomínkám občanů obce Potůčky. V případě, 

že nebude v této věci zaznamenána žádná zásadní negativní odezva do 15.10.2005, bude 

zaslána žádost o změnu odjezdu uvedeného autobusového spoje. 

 


