
Zápis a usnesení
z Z.veÍejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poňíčí

konané dne 8.prosince 2010 v 17.oo hod na obecním riňadě Královské Poňíčí.

PŤítomno dle presenční listiny všech 9 zastupitel
VeŤejné zasediíní Ťídil starosta obce.
Zastupitelstvo obce je usnášení schopné
ověŤovatelé ustavujícího zasedáni paní l.Suchá a pan V.Friml zápis četli a podepsali.

Program jednaní :

|.Zahájení (volby návrhové komise a ověŤovatel zápisu)
2.Zprávy vfboru a komisí
3.Rozpočtové opatŤení č.9 120|0
4.Rozpočet obce na rok 20||
5 . odměny zastupitelrim
6. Maj etk ov é zá|eŽito sti
7. Diskuse
8.Závér

Usnesení veŤejného zasedání zastupitelstva dne 8. |2.201'0.

Návrhová komise :M.Skfba, I.Suchá
ověŤovat e|é zápisu č.2 : M.Kováč, J.Mďková

tUt2l10
OZberc na vědomí pŤedložené plany činnosti finančního qfboru a kontrolního qfboru
bez pŤipomínek
pro: 9 proti: . zdržel se :.

12n2t10
oZ bere na vědomí stní zprávy o jednaních starosty

- silnice III 000630
. protipovodřováhráz
. naučné centrum Ťeky ohŤe

pro: 9 proti: - zdržel se : '

13lr2l10
oZ schvaluje rozpočtové opatŤení č. 9120|0.
pro: 9 proti: zdrže| se:

r4t12n0
oZ schvaluje schodkovy rozpočet na rok 201l. PŤíjmy rozpočtu vQ vyši 39.630.000'-- Kč a
vfdaje rozpočtu 46.504.400,-. Kč. Schodek ve vyši 6.774.400,-- Kč bude ksyt zpŤebyku
minul;fch let.
pro:7 proti:2 zdrŽe| se:



r5It2lr0
oZ schvaluje rozpočtovf vjhled na roky 20112 - 2013 .
pro: 9 proti: . zďrŽel se :

r6 lr2tr0
oZ pověŤuje starostu k provádění rozpočtovych změn takto:

a) mriŽe provádět pŤesuny rozpočtoqich prostŤedk , pŤi němž se jednotlivé pŤtjmy nebo
vydaje navzájem ovlivřuji, arlrž by se změnil jejich celkoqf objem nebo schválen;i
rozdí| celkoqich pŤíjm a vfdaj , nejvyše však v jednotlivjch pŤípadech do 200.000,--
Kč.

b) mriže pouŽit nové, rozpočtem nepŤedvídané pŤíjmy k hradě novych, rozpočtem
nezajištěn;ich qidajri, čimž se zvyši celkoqf objem rozpočfu a to u jednotlivfch

vydaj do l00.000,.. Kč jak u investičních, tak neinvestičních.

c) ukládá starostovi následně informovat finanční vybor a zastupitelstvo obce o
proveden;ich změnách.
pro: 8 proti: - zdržel se : 1

17ltz l10
oZ schvaluje obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích č. 3 a ruší tímto obecně
závaznou vyhlašku o místních poplatcích č. 2 ze dne 1.10.2006. Místní poplatky se nemění,
ztstávají ve stejné vyši. Na Ťízení o poplatcích se vztahuje noqi zákon č. 28012009 Sb.,
daĎovy Ťád, ve znění pozdějších pŤedpisú platny od l.1.201 1.
pro: 9 proti: zdržel se :

r8lr2lt0
oZ schvaluje odměny zastupitelrim dle naŤízení vlády č.7912008 viz pŤíloha
pro: 6 proti: zdrže| se 3

19lr2lr0
oZ schvaluje Kupní smlouvu na prodej plynarenského zatizeni v Lesní ulici pro 7 RD.
Kupující je RWE GasNet,s.r.o zacenu288 600,. Kč včetně DPH apověŤuje starostu jejím
podpisem.
pro: 9 proti: . zdržel se : .

20ttztr0
oZ schvaluje Smlouvu o správě' provozu a drŽbě bytového a nebytového fondu obce
Královské PoŤíčí se Správou majetku s.r.o od l .|.20II
pro: 8 proti: - zdržel se : 1

2ut2 l10
oZ schvaluje žádost trlŠ r.poŤíčí o změnu provozní doby od 6:00 _ |5:45 a pŤerušení
provozu v době vánočníchprázdnin 2010.
pro: 9 proti: - zdrŽel se :



22lr2lt0
OZbere na vědomí V;froční zprávuo činnostizŠ Královské Pofičí ve škol. roce 2009120|0.
pro: 9 proti: zdržel se:

23t12n0
oZbere na vědomí Hodnotící zprávuo činnosti MŠ Královské PoŤíčí za šk.rok 200912010
pro: 9 proti: zdtžel se:

241r2110
oZ deleguje jako ástupce obce na jednrání valné hromady společnosti Sokolovská
vodárenská s.r.o dne 2|.t2.20|0 , která bude jednat o záležitostech dle pŤílohy
a ukládá mu, aby kladně rozhodl ve věcech dle pŤílohy
pro: 9 proti: zdrže| se :

25lr2lr0
oZ schvaluje darování pozemku 457l80 o qiměŤe |44m2 v katastru obce Královské Pofičí
Karlovarskému kraji a dar pozemkri od Karlovarského kraje p.č:.726134 vyméra |4m2,
726135 vyměra 46m2 a726l36 vyměra |77m2. Vše v katastru obce Královské PoŤíčí.
pro: 9 proti: zdrže| se :

26tr2tr0
OZ starlovuje nájemné pro byty starrdartní kategorie ve 

"yši 
35Kč/m2 a snížené kvality

25Kčlm2. Toto nájemné bude uplatřováno u nově uzavirarrych smluv.
pro: 4 proti: 2 zdrže| se : 3

27 tr2tr0
Návrh smlouvy na projektovou dokumentaci na stavební pravy objekfu So 01 - TORHAUS
- jižni kĚídlo na ubyovaci zatizeni se stahuj e z jednění.
pro: 9 proti: zdrže| se :

28n2n0
oZ souhlasí s prodejem části parcely č. 331 (494m2) ačást parcely č.403l| (180m2) za
cenu 200,- Kčlm2 jedinym zájemctlm. Záměr prodeje byl vyvěšen 6. |0.2010 a sejmuto
21.10.2010
pro:9 proti: zdržel se :

29t12tr0
oZvyh|ašuje záměr prodeje domu v ulici LazeĎská čp. 173 (ubytovnaD4). Nabídka
minimálně ve vyši 1,6 mil Kč, kritérium nejvyšší nabídka podnikatelsk;i záměr v souladu
s pŤedstavami obce ( pŤestavba na byty, hotel, penzion pro dťrchodce atd.)
pro: 6 proti:2 zďrže| se:

30n2tr0
oZ vyh|ašuje zátměr prodeje Královského hostince Dlouhá čp. 4. Kriterium nejvyšší nabídka.
pro: 5 proti: 4 zdtŽel se :

3vt2 l t0
oZ vyh|ašuje záměr pronájmu Královského hostince Dlouhá čp.4. Kritérium nejvyšší
nabídka.
pro: 9 proti: zdržel se:



/

32112110
oZ ukládá starostovi vypracovat pŤehled zpětně vynďoŽen;fch nakladri na obecní byty a
qihled na rok 20ll
pro: 8 proti: zdrže| se : 1

VeŤejné zasedáni skončilo ve 20.00 hod
VeŤejnému zasediíní bylo pfitomno dle presenční listiny 14 občanri

Zapsa|a: Kiírová 
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ověŤovat e|é zápisu č,.2 Jana Mašková

Michal S\iba
místostarosta
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