
Usnesení ze 4. veřejného jednání ZO ze dne 28.08.2008: 

  

01)  ZO schválilo program jednání  

  

02)  ZO schválilo kontrolu usnesení  

vyřazení z evidence:   usnesení ZO č. 1 aţ 18 č. 20, 12 ze dne 12.6.2008   

ponechání v evidenci: usnesení ZO č. 40 z 23.2.2006 = jednání s ČD, usnesení ZO č. 

5/1/1M/08 ze dne 7.5.2008 = bytový dům,  usnesení ZO č. 5/2/1M/08 ze dne 7.5.2008 

= pronájem pozemku u autoservisu, usnesení č. 19 ze dne 12.6.2008 = pronájem 

pozemku TOP TANK s.r.o. 

  

03)  ZO vzalo na vědomí zvýšení nájemného pro rok 2009 dle zákona č. 214/2008 Sb., 

příloha ča takto: 

  I. kategorie  za  m²  16,11 Kč  

 II. kategorie  za  m²  14,98 Kč  

III. kategorie  za  m²  13,39 Kč  

IV: kategorie  za  m²  12,32 Kč  

  

04)  ZO neschválilo nákup pozemku od společnosti ROBIN OIL s.r.o., p.p.č. 311/1 o 

výměře 4.046 m² za cenu 1 416 100,- Kč  

  

05)  ZO schálilo vyrovnání p. Mlýnkovi takto:  

Celková částka 150.000,- Kč. V hotovosti 50.000,- Kč, měsíční splátky 5.000,- Kč od 

doby platby nájemného novým nájemcem prostor v č.p. 51 do umoření.  

  

06)  ZO vzalo na vědomí výsledky kontroly prodejů nemovitostí z majetku obce, jenţ 

jsou bez závad.  

  

07)  ZO vzalo na vědomí výsledky poptávkového řízení na základě vyhodnocení výběrové 

komise ze dne 4.7.2008. Nejvhodnější byla nabídka firmy KIS plus a.s., Ţeletická 305/3, 

Litoměřice. Cena 1 510 649,- Kč vč. DPH. ZO pověřilo starostku podpisem smlouvy.  

  

08)  ZO vzalo na vědomí výsledky poptávkového řízení na nákup techniky pro údrţbu 

zeleně: 

- sekačka trávy John Deere C 52 VK. Nejvhodněší nabídka firmy STROM Praha a.s., 

Touţim za cenu 39 999,- Kč vč. DPH 

- benzínová řetězová pila Husquarna 575 XP. Nejvhodnější nabídka firmy LESOTECH 

Jaroslav Čech, Karlovy Vary za cenu 22 990,- Kč vč. DPH  

- výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu "Potůčky - revitalizace veřejného 

prostranství a zeleně - realizace přeshraničního spojení - SO 01, SO 02, SO 03". 

Nejvhodnější nabídka firmy HORNA doprava a mechanizace s.r.o., Sokolov, za cenu 3 

347 229,- Kč vč. DPH 

  

09)  ZO schválilo pronájem prostor v č.p. 51 paní Zuzaně Hladíkové, Ostrov za 17 000.- 

Kč měsíčně za podmínek, které budou stanoveny nájemní smlouvou. ZO pověřilo 

starostku podpisem smlouvy.  

  

10)  ZO schválilo přidělení garsoniéry v č.p. 100/4 p. Radkovi Pinterovi  

  

11)  ZO schválilo přidělení bytu v č.p. 85/2 paní Jarmile Karfiólové  

  

12)  ZO schválilo mimořádné sníţení nájemného firmě TLM s.r.o., sjednaného nájemní 

smlouvou ze dne 28.7.2006, za měsíc srpen 2008 a září 2008 takto: 

Schvaluje se, ţe nájemce uhradí pronajímateli za srpen 2008 a za září 2008 nájemné ve 

sníţené výši, vypočtené takto: 



a) ve výši 50% z tzv. marţe (tj. rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou benzínu) za kaţdý 

prodaný litr automobilových benzínů BA 91, BA 95, BA 98 v daném měsíci, minimálně 

však 0,60 Kč za kaţdý prodaný litr.  

b) ve výši 50% z tzv. marţe( tj. rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou motorové nafty) 

za kaţdý prodaný litr motorové nafty v daném měsíci, minimálně však 0,30 Kč za kaţdý 

prodaný litr. 

Minimální výše nájemného, stanovené v čl. IV, odst. 2 nájemní smlouvyze dne 

28.7.2006  tím však není dotčena, stejně jako další ustanovení smlouvy a s účinností  od 

1.10. 2008 opět platí výše nájemného, jak byla sjednána citovanou smlouvou (čl. IV) ve 

znění dodatků.  

  

13)  ZO neschválilo pronájem části č.p. 42 a části p.p.č. 406/1 p. Hoang Tan Anh. 

Uvedené prostory vyuţívá obec jako skladové prostory staveb. materiálů.  

  

14)  ZO neschválilo změnu nájemní smlouvy p. Quang Nguyen Vinh ze dne 1.10.2003. 

Výpovědní lhůta je 1 měsíc, viz článek III. nájemní smlouvy. Ke dni skončení nájmu je 

nájemce povinen prostory vyklidit a protokolárně předat pronajímateli - článek VII. 

nájemní smlouvy. 

  

15)  ZO schválilo pronájem nebytových prostor v přízemí č.p. 85 p. Jiřímu Špičkovi za 

účelem zřízení prodejny potravin a lahůdek. Doba nájemu je 10 let, ţadatel provede 

stavební úpravy a rekonstrukci v rozsahu své podnikatelské aktivity na vlastní  náklady 

po předchozím odsouhlasení obcí. Další podmínky budou řešeny v nájemní smlouvě. 

Nájemé činí 1.600,- Kč měsíčně. ZO pověřilo starostku podpisem smlouvy.  

  

16)  ZO  schválilo zařazení ţádosti sl. Renaty Malatové do seznamu ţadatelů o 

garsoniéru, popř. byt 1+1. 

  

17)  ZO schválilo zařazení ţádosti pana Jana Mikulce do seznamu ţadatelů o byt 2 + 1 , 

popř. většího.  

  

18)  ZO neschválilo výměnu bytu garsoniéra v č.p. 100 za byt 2 + 1 v č.p. 85/2. Byt byl 

přidělen jinému uchazeči.  

  

19)  ZO schválilo zařazení ţádosti p. Manfreda Schönigera do seznamu ţadatelů o byt v 

rámci výměny bytu 2 + 1 ve třetím patře za tentýţ v přízemí.  

  

20)  ZO neschválilo ţádost pana Františka Brouska o přidělení bytu č.p. 85/4 z důvodu 

hygienické závadnosti.  

  

21)  ZO schválilo změnu podmínek pronájmu části p.p.č. 406/1 - ostatní plocha dle 

ţádosti obchodní společnosti TOP TANK s.r.o. Pozemek se pronajímá za účelem výstavby 

obchodního domu, která bude dokončena do 24 měsíců ode dne podpisu nájemní 

smlouvy. Nájemné činí po dobu výstavby 1,- Kč/m²/rok. Ode dne vydání kolaudačního 

souhlasu 750.000,- Kč /rok. Dle usnesení č. 19/03/08 ze dne 12.6.2008. ZO pověřilo 

starostku podpisem nájemní smlouvy.  

  

22)  ZO schválilo provedení úpravy rozpočtu: 

navýšení plánovaných výdajů o 150.000,- Kč = v kapitole oparvy BAZÉN 

navýšení plánovaných příjmů o 150.000,- Kč = v kapitole pronájmy POZEMKY 

  

23)  ZO schválilo navýšit současný stav obecních stráţníků na celkový počet 3, na 

základě výběrového řízení  

  

24)  ZO schválilo udělení souhlasu k provedení části projektu "Přeshraniční dopravní 

propojení v oblasti centrálního Krušnohoří - I. etapa", která se týká katastrálního území 

obce Potůčky - úpravy k hraničnímu přechodu Mílov. Pro budoucí uzavírání smluv o 



partnerství v rámci dotačního programu CÍL 3 pověřuje starostku zjištěním právního  

rozboru předepsané partnerské smlouvy a podrobného výkladu povinností a práv z ní 

vyplývající.  

 


