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                                        Zápis a usnesení z 5. mimořádného                              

                          veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí 

           konaného dne 11.5.2011 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí 

 

 

Přítomno dle presenční listiny 8 zastupitelů, zastupitel ing. Milan Mojžíš omluven. 

Zastupitelstvo obce je usnášení schopné. 

Veřejné zasedání řídil starosta obce ing. Ivan Stefan. 

Ověřovatelé zápisu č. 4 Jana Mašková, Vlastislav Beránek zápis četli a podepsali. 

 

Ověřovatelé zápisu č. 5: Bc. Zdena Gebauerová, Milan Kováč 

Návrhová komise: Skýba Michal, Vlastislav Beránek 

 

Program:  

               1. Zahájení (volby návrhové komise a ověřovatelů zápisu) 

               2. Rozpočtové opatření č. 5 

               3. Různé 

 

96/05/11 

OZ schvaluje program 5. mimořádného veřejného zasedání. 

pro:8     proti: -     zdržel se: - 

 

Veřejné zasedání zahájil starosta obce krátkou zprávou ze setkání starostů na elektrárně 

Tisová, která se konala dne 11.5.2011. Informoval přítomné o jednání starostů o cenách 

dodávky tepla. 

 

Finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření č. 5 a doporučil jej ke schválení 

zastupitelstvu obce. 

 

Dotazy k rozpočtovému opatření č. 5: 

Mašková Jana: Kdo je příjemcem mezd a proč je tato položka tak vysoká? 

Odpověď: Příjemcem jsou manažeři projektu p. Bašková, p.Král, p. Makovička, němečtí 

partneři projektu,tato částka je za celý projekt Česko-německého naučného centra. 

 

Mašková Jana: Občerstvení účastníků turistické akce 200 tisíc Kč, co je to za akci? 

Odpověď: Program k slavnostnímu otevření Česko-německého naučného centra od pramene 

řeky Ohře, a dále program na statku Bernard. 

 

Bc. Gebauerová: Není to přemrštěná cena, kolik občanů Královského Poříčí se této akce 

zúčastní? 

Odpověď: Zúčastnit se může kdokoliv, tato cena je maximální a obec se na ní podílí 10%. 

 

Bc. Gebauerová: Proč se nedělalo výběrové řízení na hardwar a softwar,tato cena je příliš 

vysoká? Mohu to poslat k přezkoumání na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže? 

Odpověď: Samozřejmě, na to má každý právo. 

 

Bc. Gebauerová podává protinávrh k rozpočtovému opatření č. 5. 

 

OZ nesouhlasí s rozpočtovou změnou č. 5 z těchto důvodů: 

- nebyla předložena smlouva na softwar Atelier design v částce 1 980 000 Kč a nebylo    
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 provedeno výběrové řízení 

- nebyli jsme infor. a seznámeni s výběrovými řízení realizována na statku Bernard 

- dále jsem upozorňovala na špatně sestavený rozpočet obce pro rok 2011. 

pro:1     proti: 6    zdržel se: 1 

usnesení nebylo přijato 

 

97/05/11 

OZ schvaluje rozpočtové opatření obce Královské Poříčí č.5. 

pro: 5 proti: 1 zdržel se: 2 

 

Ředitelka MŠ požádala zastupitelstvo obce o úpravu a navýšení rozpočtu finančních 

prostředků MŠ pro kalendářní rok 2011 o 30 820,- Kč, z důvodu obdržené pohledávky za 

nedoplatek školní zahrady v loňském roce. 

Zastupitelka p. Mašková nesouhlasí, jelikož na minulém veřejném zasedání byl schválen 

převod fin. prostř. v rozpočtu na mzdy ve výši 35tis. Kč. Starosta obce zajistí, aby ředitelka 

MŠ předložila OZ, jak byla tato částka čerpána. 

 

Návrh usnesení: 

OZ schvaluje úpravu a navýšení rozpočtu finančních prostředků MŠ pro kalendářní rok 2011 

o 30 820,- Kč. 

Starosta navrhuje stáhnout tento bod z jednání zastupitelstva. 

 

98/05/11 

OZ stahuje z jednání návrh na navýšení rozpočtu MŠ o 30 820,- Kč. 

pro: 8 proti: - zdržel se: - 

 

Na přidělení zahrady pč. 153 bylo 6 zájemců. Starosta obce navrhl přidělení losem, ale nebyl 

souhlas většiny. 

 

99/05/11 

OZ schvaluje přidělení zahrady pč. 153 o výměře 156 m2 panu Štěpánu Dubajovi, 

Lázeňská 114, 357 41 Královské Poříčí. 

pro: 5 proti: - zdržel se: 3 

 

100/05/11 

OZ vyhlašuje záměr prodeje části pozemku pč. 390/1 o výměře 35 m2. 

pro: 8 proti: - zdržel se: - 

 

101/05/11 

OZ vyhlašuje záměr pronájmu pozemků parc. č. 281/2 a 278/2. 

pro: 6 proti: 1 zdržel se: 1 

 

 

Veřejné zasedání skončilo v 16.50 hodin. 

Veřejnému zasedání byli přítomni dle presenční listiny 4 občané. 

 

Zapsala: Frimlová 

Zápis vyhotoven 17.5. 2011 
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……………………………..                                                          …………………………….. 

        Ing. Ivan Stefan                                                                                     Michal Skýba 

           starosta                                                                                                místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu č. 5   Bc. Zdena Gebauerová……………………………… 

 

                                                         Milan Kováč…………………………. 


