
Usnesení ze 6. veřejného jednání ZO ze dne 3.12.2009: 

  

01/06/09  -  ZO schvaluje program jednání 

  

02/06/09  -  ZO bere na vědomí kontrolu usnesení  

Vyřazení z evidence usnesení: 

Usnesení č. 01/05/09 - 14/05/09 z 1.10.2009 

Usnesení č. 16/05/09 z 1.10.2009 

Usnesení č. 01/4M/09, 02/4M/09 z 26.10.2009 

Ponechání v evidenci usnesení: 

Usnesení č. 5/2/1M/08 ze 7.5.2008 (pronájem pozemku autoservis)  

Usnesení č. 19/06/08 z 12.6.2008 (pronájem pozemku - Top Tank s.r.o.) 

Usnesení č. 21/04/08 z 28.8.2008 (úprava pron. pozemku - Top Tank s.r.o.) 

Usnesení č. 15/05/09 z 1.10.2009 (pronájem nemovitosti č.p. 42)  

  

03/06/09  -  ZO schvaluje provedení následujícího rozpočtového opatření: 

Navýšení výdajových položek: 

opravy a údržba TS                            180.000,00 Kč 

oprava střechy PO ZŠ a ZŠ Potůčky      550.000,00 Kč  

lis + kontejner                                   550.000,00 Kč 

kabelová televize                                 45.000,00 Kč  

CELKEM:                                        1.325.000,00 Kč 

Navýšení příjmových položek: 

převod fin. prost. hosp. činnosti (nájemné TLM)   1.325.000,00 Kč 

  

ZO schvaluje provedení následující změny plánu: 

Navýšení výdajových položek: 

opravy a údržba bazénu                150.000,00 Kč 

Navýšení příjmových položek: 

nájemné pozemek TLM                  150.000,00 Kč 

  

04/06/09  -  ZO schvaluje v souladu s § 13 zákona č. 250/2000 S., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, pravidla rozpočtového provizoria 

potřebná k zajištění plynulosti hodpodaření obce v následujícím znění: 

- Rozpočtové hospodaření obce se v období od 1.1.2010 do schválení rozpočtu obce pro 

rok 2010 bude řídit rozpočtem schváleným pro rok 2009 

- Výjimku z výše uvedeného pravidla mohou tvořit pouze výdaje spojené s řešením 

krizových situací (havárie, nutné oparvy)  

- V rámci zajištění chodu PO ZŠ a MŠ Potůčky bude PO v období rozpočtového provizoria 

vyplácena záloha na pokrytí nutných provozních výdajů ve výši Kč 140 000,00 / měsíc 

- V rámci zajištění chodu JPO2 bude SDH Potůčky v období rozpočtového provizoria 

vyplácena záloha na pokrytí nutých provozních výdajů ve výši Kč 35.000,00 / měsíc 

- Investiční výdaje nelze v období rozpočtového provizoria čerpat, yjma plnění smluvních 

závazků, uzavřených do 31.12.2009 

Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provozoria se stávají 

příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení 

  

05/06/09  -  ZO schvaluje pro vyúčtování odpadových nádob za rok 2009 slevu ve výši 

50% pro kategorii A: 

obyvatelé místní, trvale hlášení k pobytu na území obce Potůčky, bydlící v objektech k 

bydlení (rodinné domy, bytové domy)  

Na ostatní kategorie: 

B: obyvatelé místní, trvale hlášení k pobytu na území obce Potůčky, podnikající v RD 

C: podnikatelé 

D: soukromé osoby (rekreační objekty)  

se sleva nevztahuje. 

  



Cena za jednu odpadovou nádobu činí 60,- Kč. 

  

06/06/09  -  ZO schvaluje pro vyúčtování vodného a stočného za rok 2009 slevu ve 

výši 50% pro kategorii A:  

obyvatelé místní, trvale hlášení k pobytu na území obce Potůčky, bydlící v objektech k 

bydlení (rodinné domy, bytové domy)  

Na ostatní kategorie: 

B: podnikatelé 

C: soukromé osoby (rekreační objekty) 

D: organizace  

se sleva nevztahuje. 

  

07/06/09  -  ZO schvaluje Výroční zprávu o činnosti Základní školy a mateřské školy 

Potůčky za školní rok 2008/2009. 

  

08/06/09  -  ZO schvaluje snížení nájemného firmě World Optic, s.r.o. o 60% na dobu 

1.1.2010 - 30.6.2010. Snížení nájemného platí pouze za podmínky, že nájemné bude 

řádně uhrazeno v termínu stanoveném Obecním úřadem Potůčky. V případě, že nájemné 

nebude řádně uhrazeno, bude účtováno v plné výši, tj. 100%.  

  

09/06/09  -  ZO schvaluje snížení nájemného na měsíc leden, únor, březen 2010 o 

70%, a to nájemníkům prodejních stánků v centrální hale a nájemníkům pozemků, na 

kterých jsou umístěny prodejní stánky před centrální tržnicí. Toto snížení platí pouze za 

podmínky, že nájemné bude řádně uhrazeno v termínu stanoveném Obecním úřadem 

Potůčky. V případě, že nájemné nebude řádně uhrazeno, bude účtováno v plné výši, tj. 

100%.  

  

10/06/09  -  ZO schvaluje snížení nájemného panu Le Tien na p.p.č. 165/1 o 50% na 

leden, únor, březen 2010. Snížení nájemného platí pouze za podmínky, že nájemné bude 

řádně uhrazeno v termínu stanoveném Obecním úřadem Potůčky. V případě, že nájemné 

nebude řádně uhrazeno, bude účtováno v plné výši, tj. 100%.  

  

11/06/09  -  ZO schvaluje snížení nájemného panu Vu Du Hau na p.p.č. 368/2 o 50% 

na leden, únor, březen 2010. Snížení nájemného platí pouze za podmínky, že nájemné 

bude řádně uhrazeno v termínu stanoveném Obecním úřadem Potůčky. V případě, že 

nájemné nebude řádně uhrazeno, bude účtováno v plné výši, tj. 100%.  

  

12/06/09  -  ZO schvaluje přidělení bytu č.p. 51/5 o velikosti 1 + 1 panu Matěji 

jendrichovskému. Byt bude opraven na vlastní náklady jmenovaného.  

  

13/06/09  -  ZO schvaluje uložení telekomunikačního zařízení - kabelu Telefónica O2 

Czech republic do p.p.č. 406/26 a části p.p.č. 406/1, dle návrhu Ing. Jiřího Kovaříka č: 

34-000/09-09, podmínek Obce Potůčky ze dne 27.11.2009 a souhlasu zástavního věřitele 

ČSOB, a.s. Akce bude provedena na vlastní náklady stavebníka p. L. Volrába. 

Pověřuje starostku podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.  

  

14/06/09  -  ZO schvaluje směnu p.p.č. 428 o výměře 7 m² v majetku Obce Potůčky za 

část p.p.č. 366/2 o výměře 5m² v majetku manželů Tranových na základě GP č. 509 - 

31/2009 vypracovaným Ing. Tallou. Manželé Tranovi ponesou i další náklady spojené se 

směnou pozemků. 

  

15/06/09  -  ZO neschvaluje vstup do obecně prospěšné společnosti "Hornický region 

západní Krušnohoří" 

  

16/06/09  -  ZO schvaluje záměr obce pronajmout část p.p.č. 430/19 zveřejněním na 

úřední desce dle § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb., o obcích 

  



17/06/09  -  ZO schvaluje záměr obce pronajmout část p.p.č. 430/19 zveřejněním na 

úřední desce dle § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb., o obcích 

  

18/06/09  -  ZO schvaluje změněný projekt bytového domu na p.p.č. 389/5, kdy budou 

vypuštěna podzemní stání pro automobily, která budou nově umístěna v zadním traktu 

domu 

  

19/06/09  -  ZO schvaluje změnu výpočtu nájemného firmě TLM s.r.o. takto: 

Nájemce uhradí pronajímateli nájemné v upravené výši oproti výši nájemného 

dohodnutého ve čl. IV odst. 1 písm. b, nájemní smlouvy ze dne 28.7.2006, kdy výpočet 

takto upraveného nájemného se řídí následujícími kritérii: 

Nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli nájemné: 

a) ve výši 50%ti z tzv. marže (tj. rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou benzinu) za 

každý prodaný litr automobilových benzinů BA 91, BA 95, BA 98 v daném měsíci. 

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

za každý prodaný litr motorové nafty v daném měsíci.  

Úprava výše nájemného od 1.1.2010 do budoucna, resp. do odvolání takového ujednání 

kteroukoliv smluvní stranou v jednoměsíční lhůtě. Pověřuje starostku podpisem dodatku 

č. 6 k nájemní smlouvě.  

  

20/06/09  -  ZO neschvaluje přidělení přechodného ubytování "sociálního bytu" v 

objektu obce Potůčky č.p. 153 panu Františku Humlovi 

  

21/06/09  -  ZO neschvaluje přidělení přechodného ubytování "sociálního bytu" v 

objektu obce Potůčky č.p. 153 panu Františku Brouskovi 

  

22/06/09  -  ZO neschvaluje záměr manželů Tranových na vybudování parkoviště na 

p.p.č. 165/1, 165/2, 1374/1, 366/1, 362/1. Obec Potůčky si pozemky ponechá na vlastní 

aktivity, spojené s vybudováním parkoviště zcela ve své režii.  

  

23/06/09  -  ZO bere na vědomí společnou německo-českou spolupráci v rámci 

projektu "Přeshraniční rodinná cyklo-nabídka Johanngeorgenstadt - Karlovy Vary" s 

příspěvkovou organizací města Johanngeorgenstadt a spolkem D3 Breitenbrunn. Obec 

Potůčky se nebude na projektu finančně podílet. 

  

24/06/09  -  ZO schvaluje odpisy majetku: 

- Zboží na skladě Infocentra - 152 kazet VHS "Potůčky" v hodnotě 60,00 Kč/ks - celková 

hodnota Kč 9.120,00 Kč. Návrh likvidační komise: likvidace majetku. Odůvodnění: jedná 

se o zboží dlouhodobě neprodejné, fakticky nepoužitelné. 

- Digitální fotoaparát Olympus - inv. č. 291. Pořizovací cena Kč 32.774,80. Návrh 

likvidační komise: darování fotoaparátu PO ZŠ a MŠ Potůčky. Odůvodění: fotoaparát 

pořízen v období 5/2000, zastaralý, nepoužívaný.  

- Automatický vysavač Dolphin "D3002" inv. č. DHM 131. Pořizovací cena 147.929,90 Kč. 

Návrh likvidační komise: likvidace majetku. Odůvodnění: vysavač pořízen v 

období9/1999, opakovaně opravován, cena potřebné opravy dle cenové kalkulace 

dodavatele Bazenservis Kč 41.484,00, přičemž dodavatel s ohledem na stáří vysavače 

opravu nedoporučuje, v roce 2009 zakoupen nový. 

  

25/06/09  -  ZO bere na vědomí kontrolní protokol finančního výboru čj. FV 1/2009. 

 


