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                                                           Zápis a usnesení  
                      z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí 
     konaného dne 14.12.2011 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí 
 
Přítomno dle presenční listiny všech 9 zastupitelů ( zastupitelka Iveta Suchá příchod v 16.05 

hod.) 

Zastupitelstvo je usnášení schopné. 

Veřejné zasedání řídil starosta obce Ing. Ivan Stefan. 

Ověřovatelé zápisu č. 7 Iveta Suchá a Vlastislav Beránek zápis četli a podepsali. 

 

Ověřovatelé zápisu č. 8.: Milan Kováč, Vladislav Štěpánovský 

Návrhová komise: Vlastislav Beránek, Michal Skýba 

 

Program: 

1. Zahájení (volby návrhové komise a ověřovatelů zápisu) 

2. Schválení programu 

3. Ústní zprávy o jednáních starosty obce 

4. Zprávy výborů a komisí 

5. Revokace usnesení č. 14/12/2010 ze dne 8.12.2010 o rozpočtu 2011 

6. Doplnění usnesení č. 51/02/11 – odměny členů zastupitelstva 

7. Rozpočtové opatření 12, 13, 14 

8. Rozpočtové opatření 15 

9. Rozpočet obce na rok 2012 

          10. Rozpočtový výhled na roky 2013 – 2014 

          11. Změna stanov mikroregionu Sokolov – východ – navýšení ročního příspěvku      

                obce mikroregionu a mimořádný příspěvek 

          12. Usnesení k valné hromadě Sokolovské vodárenské, s.r.o. 

          13. Výroční zpráva MŠ a ZŠ 

          14. Revokace usnesení č. 137/09/11 z 27.9.2011 – příspěvky žákům MŠ na výuku     

                anglického jazyka 

          15. Záměr prodeje  domu č.p. 74, 75, 76, 132 včetně pozemku 

          16. Záměr bezúplatného převodu pozemků mezi obcí a Krajskou správou a    

                údržbou silnic 

          17. Záměr prodeje parcely p.č. 35 

          18. Záměr prodeje garáže p.č. 55/2 

          19. Záměr prodeje části garáže p.č. 233/4 

          20. Žádost o spolufinancování projektu v rámci dotace Integrovaný projekt       

                obnovy obcí mikroregion Sokolov – východ 

          21. Zhotovení dokumentace úpravy tělocvičny ZŠ 

          22. Záměr směny pozemků p.č. 78, 108, 109/1, 280/2 v majetku obce za pozemky      

                679/2, 679/4, 679/6, 679/7 v majetku Správy železniční a dopravní cesty  

          23. Žádost o snížení ceny pozemku 

          24. Žádost o poskytnutí záruky na úvěr pro MAS Sokolovsko 

          25. Pronájem zahrádky p. MUDr. Trnkovi 

          26. Žádost o finanční příspěvek pro Český svaz včelařů, základní organizace Loket 

          27. Žádost o dotaci Český svaz včelařů, základní organizace Sokolov 

          28. Žádost nájemníků bytového domu č.p. 80-85, 133,134 

          29. Volba člena dozorčí rady Správy pamětihodností statek Bernard 

          30. Statut Centra tradičních řemesel Královské Poříčí, o.p.s. 

          31. Různé 
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169/12/11 

ZO schvaluje program 8. veřejného zasedání v předloženém znění. 

pro: 8    proti: -    zdržel se: - 

 

16.05 hod- příchod zastupitelky Ivety Suché 

 

Ústní zprávy starosty obce: 

- stav prací na územním plánu, 

- smlouva na hardware a software na statku Bernard a podpis smlouvy na dotaci ze SZIF, 

- výsledek prověrky smlouvy na hardware a software Úřadem pro hospodářskou soutěž, 

- navýšení ceny tepla z elektrárny Tisová ( 547,- Kč za GJ), 

- navýšení vodného a stočného o 3%, 

- výstavba protipovodňové hráze III. etapa, 

- finanční situace obce ( 9,1 mil. Kč, dluh 8,4 mil. Kč, 730 tis. EUR), 

- oprava cyklostezky ve výši 250 tis. Kč, z toho 200 tis. hradil Karlovarský kraj a 50 tis. obec, 

- výměna kotle a boileru v MŠ, 

- organizační řád Obecního úřadu. 

 

170/12/11 

ZO bere na vědomí ústní zprávy starosty.  

pro: 9    proti: -    zdržel se: - 

 

 

Zprávy výborů a komisí: 

Finanční výbor: projednal rozpočtová opatření 12,13,14,15, návrh rozpočtu na rok 2012 a 

rozpočtový výhled na roky 2013 – 2014. Zápis ze zasedání je nedílnou součástí zápisu. 

 

Bytová komise: na svém zasedání dne 12.12.2011 přidělila byt 1+1, I. kategorie, Na Sídlišti 

193/16 panu Janu Pechovi a byt 1+3,II. kategorie, Dlouhá 59/2 paní Lucii Markovičové a 

panu Davidu Slepčíkovi. 

 

171/12/11 

ZO bere na vědomí zprávy výborů a komisí. ZO ukládá finančnímu a kontrolnímu 

výboru předložit plán činnosti na rok 2012 do příštího veřejného zasedání. 

pro: 9    proti: -    zdržel se: - 

 

Na základě auditu, který proběhl na Obci Královské Poříčí, byly zjištěny dvě drobné závady, 

které budou napraveny přijetím dvou nových usnesení č. 172/12/11 a 173/12/11. 

 

172/12/11 

ZO revokuje usnesení č. 14/12/10 ze dne 8.12.2010 a schvaluje přebytkový rozpočet na 

rok 2011. Příjmy rozpočtu ve výši 39 630 000,-- Kč a výdaje rozpočtu ve výši 

38 662 000,-- Kč. Přebytek ve výši 968 000,-- Kč a zůstatek přebytků z minulých let ve 

výši 6 774 400,-- Kč bude použit na financování úvěru ( fotbalové hřiště ) ve výši 

7 742 400,-- Kč.  

pro: 9    proti: -    zdržel se: - 
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173/12/11 

ZO doplňuje usnesení č. 51/02/11 ze dne 16.2.2011 následovně: Příloha o odměnách je 

nedílnou součástí zápisu z veřejného zasedání a bude potvrzena starostou, 

místostarostou a ověřovateli zápisu. 

pro: 9    proti: -     zdržel se: - 

 

174/12/11 

ZO schvaluje odměnu pana Vladislava Štěpánovského ve výši 266,--Kč s dobou platnosti 

do 31.12.2011. 

pro: 8    proti: -    zdržel se: 1 

 

175/12/11 

ZO schvaluje odměny členů zastupitelstva s platností od 1.1.2012 do konce volebního 

období dle přílohy, která je nedílnou součástí zápisu a bude potvrzena starostou, 

místostarostou a ověřovateli zápisu. 

pro: 9    proti: -    zdržel se: - 

 

176/12/11 

ZO bere na vědomí rozpočtová opatření č. 12, 13, 14. 

pro: 9    proti: -    zdržel se: - 

 

177/12/11 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 15 

pro: 9    proti: -    zdržel se: - 

 

Návrh rozpočtu na rok 2012 a rozpočtový výhled na roky 2013 – 2014 byl vyvěšen na úřední 

desce od 16.11. do 2.12. 2011. Připomínka k rozpočtu na rok 2012 byla od oddílu malé 

kopané HRB Královské Poříčí. Aby nemuseli žádat zastupitelstvo obce o peníze na startovné 

v turnajích, bude jim poskytnut příspěvek 40 000,-- Kč na rok 2012. 

 

178/12/11 

ZO schvaluje přebytkový rozpočet na rok 2012. Příjmy rozpočtu ve výši 40 917 280,-- 

Kč a výdaje rozpočtu ve výši 24 675 080,-- Kč. Přebytek ve výši 16 242 200,-- Kč a 

zůstatek přebytků z minulých let ve výši 5 000 000,-- Kč bude použit na financování 

úvěru (fotbalové hřiště ve výši 7 742 400,-- Kč a dotace na statek ve výši 12 500 000,-- 

Kč). ZO  rozhodlo  o snížení výdajové položky Příspěvek Centrum tradičních řemesel, 

o.p.s. na 2 060 000,-- Kč  a o zavedení nové položky do výdajů rozpočtu Příspěvek  

oddílu  malé kopané HRB Královské Poříčí ve výši 40 000,--Kč. 

pro: 8     proti: -     zdržel se: 1 

 

179/12/11 

ZO schvaluje rozpočtový výhled na roky 2013 – 2014 ve výši 14 000 000,-- Kč. 

pro: 9    proti: -     zdržel se: - 

 

180/12/11 

ZO schvaluje mimořádný příspěvek Mikroregionu Sokolov-východ ve výši 20 000,--Kč 

pro rok 2012 a změnu stanov Mikroregionu Sokolov- východ, která spočívá ve stanovení 

ročního příspěvku Mikroregionu Sokolov- východ ve výši 28 000,--Kč od 1.1.2012. 

pro: 7     proti: 1     zdržel se: 1 
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181/12/11 

ZO podle § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích: 

1. deleguje na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská, s.r.o., konané 

dne     

    16.12.2011, která bude jednat o těchto záležitostech: 

    a) projednání a schválení výše vodného a stočného pro rok 2012, 

    b) projednání a schválení výše nájemného pro rok 2012 – Vodohospodářská 

společnost     

        Sokolov, s.r.o., 

    c) projednání a schválení plánu investic pro rok 2012, 

    d) schválení převodu budovy bývalé ČOV v kat. úz. Loučky u Lokte 

    e) schválení převodu části budovy s pozemkem v kat. úz. Krásná Lípa u Březové, 

    f) schválení nabytí kanalizačního řadu Loučky v Novém Sedle, 

    g) schválení nabytí technologické části ČOV Citice, 

    h) schválení směny pozemků v kat. úz. Šabina a převodu přístřešku, 

    i) projednání poskytnutí účelové půjčky obci Těšovice, 

 

jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská, s.r.o. starostu obce a 

 

2. ukládá mu, aby za obec jako společníka na tomto jednání valné hromady kladně 

rozhodl o 

    a) projednání a schválení výše vodného a stočného pro rok 2012, 

    b) projednání a schválení výše nájemného pro rok 2012 – Vodohospodářská 

společnost     

        Sokolov, s.r.o., 

    c) projednání a schválení plánu investic pro rok 2012, 

    d) schválení převodu budovy bývalé ČOV v kat. úz. Loučky u Lokte 

    e) schválení převodu části budovy s pozemkem v kat. úz. Krásná Lípa u Březové, 

    f) schválení nabytí kanalizačního řadu Loučky v Novém Sedle, 

    g) schválení nabytí technologické části ČOV Citice, 

    h) schválení směny pozemků v kat. úz. Šabina a převodu přístřešku, 

    i) projednání poskytnutí účelové půjčky obci Těšovice, 

V případě, že by se této valné hromady nemohl starosta účastnit, bude obec zastupovat 

místostarosta. 

pro: 9    proti: -     zdržel se: - 

 

Ředitelky MŠ paní Jiřina Kurcová a ZŠ Mgr. Šárka Morávková přečetly výroční zprávy škol. 

 

182/12/11 

ZO bere na vědomí Výroční zprávu základní školy a mateřské školy a vyslovuje 

poděkování ředitelkám a personálu obou škol za dobrou práci s dětmi v minulém 

školním roce. 

pro: 9    proti: -     zdržel se: - 

 

Na 7. veřejném zasedání bylo schváleno chybně formulované usnesení, proto je nutné jej 

revokovat. Příspěvek na výuku anglického jazyka v MŠ náleží pouze dětem, jejichž rodiče 

mají trvalé bydliště v obci Královské Poříčí. 
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183/12/11 

ZO revokuje usnesení č. 137/09/11 z 27.9.2011 a stanovuje, že příspěvek na výuku 

anglického jazyka bude poskytnut pouze žákům MŠ, jejichž rodiče mají trvalé bydliště 

v Královském Poříčí. Příspěvek činí 50%. z ceny výuky. 

pro: 9     proti: -    zdržel se: - 

 

Starosta obce zajistil odhad nemovitosti. Odhadní cena 1 m2 obytné plochy je 7 000,--Kč za 

m2. Návrh je snížení ceny pro stávající nájemníky o 50%. 

 

184/12/11 

ZO vypisuje záměr prodeje domu č. 74,75,76 a 132 včetně pozemku za následujících 

podmínek: 

- cena za m2 obytné plochy je stanovena na 50% odhadní ceny tj. 3 500,-- Kč na m2,                   

-  prodej bude realizován pouze v případě, že o koupi bytu a příslušenství projeví zájem     

   minimálně 66% nájemníků,                                                                                                   

-  lhůta pro rozhodnutí nájemníků na koupi bytu je stanovena do 31.5.2012. 

ZO pověřuje starostu zajistit příslušné úkony spojené s případným prodejem. 

pro: 9    proti: -    zdržel se: - 

 

Po vybudování severního obchvatu II/181 Sokolov – Královské Poříčí, silničního propojení 

III/00630 Sokolov, Těšovice – Královské Poříčí a po provedených změnách v silniční síti 

některé pozemky ve vlastnictví Karlovarského kraje přestaly plnit funkci silnice II. třídy a 

naopak některé pozemky ve vlastnictví obce byly zastavěny silnicí II. a III. třídy. 

Z uvedeného vyplývá potřeba narovnání majetkových vztahů mezi obcí a Karlovarským 

krajem. 

 

185/12/11 

ZO schvaluje záměr bezúplatného převodu pozemků mezi obcí a Karlovarským krajem 

na pozemky dle přílohy, která je nedílnou součástí zápisu. 

pro: 9     proti: -     zdržel se: - 

 

 ZO projednalo žádosti manželů Pokorných, pana Boušky a firmy TOREAL, spol. s.r.o. 

 

186/12/11 

ZO vypisuje záměr prodeje parcely  p.č. 35 v katastrálním území Královské Poříčí. 

Nabídková cena je 70,-- Kč za m2. 

pro: 9     proti: -     zdržel se: - 

 

187/12/11 

ZO vyhlašuje záměr prodeje garáže p.č.55/2 a pověřuje starostu zajistit odhad. 

pro:9     proti: -     zdržel se: - 

 

188/12/11 

ZO vypisuje záměr prodeje části garáže p.č. 233/4 a pověřuje starostu zajistit odhad. 

pro: 9     proti: -     zdržel se: - 
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Schválení usnesení 189/12/11 předcházela velká diskuse. Zastupitelé za TOP 09 nesouhlasí 

s příspěvkem Mikroregionu Sokolov- východ. Nemají záruku, zda budou peníze vráceny a 

včas.  

Dotaz pana Štěpánovského: „ Co si představit pod pojmem mimořádný příspěvek 176 250,-- 

Kč?“ 

Odpověď starosty: „Je to podíl na zhotovení projektové dokumentace několika projektů 

v mikroregionu.“ 

 

Zastupitelka Bc. Zdena Gebauerová podává protinávrh na poskytnutí mimořádného příspěvku 

projektu Integrovaný projekt obnovy obcí Mikroregionu Sokolov – východ. 

 

Nesouhlasím s mimořádným příspěvkem, protože to je projekt, který obec v současné 

době nepotřebuje a  je potřeba využít těchto peněz v rámci obce – např. oprava 

bytového fondu a areálu učiliště. 

pro: 4    proti: 5    zdržel se:-      usnesení nebylo přijato 

 

189/12/11 

ZO schvaluje spolufinancování a předfinancování projektu Integrovaný projekt obnovy 

obcí Mikroregionu Sokolov – východ, finanční výpomoc ve výši 697 632,--Kč, která bude 

navrácena do 30.6.2013 a poskytnutí mimořádného příspěvku 176 250,--Kč. 

pro: 5    proti: 4    zdržel se:- 

 

ZO projednávalo další žádosti občanů a organizací např. o příspěvky, pronájem zahrady apod. 

 

190/12/11 

ZO schvaluje žádost ZŠ o vypracování projektové dokumentace na přestavbu tělocvičny 

při ZŠ Královské Poříčí a pověřuje starostu zajištěním nabídek na tuto dokumentaci. 

pro: 9     proti: -    zdržel se: - 

 

191/12/11 

ZO vyhlašuje záměr směny pozemků se Správou železniční a dopravní cesty Karlovy 

Vary následovně: parcely v majetku obce p.č. 679/2, 679/4, 679/6, 679/7 za parcely 

v majetku Správy železniční a dopravní cesty Karlovy Vary 78, 108, 109/1, 109/2, 280/2, 

388/5, vše v kat. úz. Královské Poříčí. 

pro: 9     proti: -    zdržel se: - 

 

192/12/11 

ZO neschvaluje žádost Mgr. Vlastimila Petrůje o snížení ceny pozemku p.č.258/1.  

pro: 8     proti: -     zdržel se: 1 

 

193/12/11 

ZO schvaluje žádost MAS Sokolovsko, o.p.s. o poskytnutí záruky na získání úvěru pro 

předfinancování projektu „Řemeslo má zlaté dno“.  

pro: 5     proti: -    zdržel se: 4 

 

194/12/11 

ZO schvaluje pronájem zahrady p.č. 173/1 o výměře 130 m2, kat. úz. Královské Poříčí 

jedinému zájemci MUDr. Josefu Trnkovi. Záměr pronájmu byl vyvěšen na úřední desce 

30.9 -15.10.2011. 

pro: 9     proti: -     zdržel se: - 



7 
 

195/12/11 

ZO schvaluje finanční příspěvek ve výši 5 000,--Kč Českému svazu včelařů, o.s., 

základní organizace Loket.   

pro: 8    proti: 1    zdržel se: - 

 

196/12/11 

ZO schvaluje finanční příspěvek ve výši 1 000,--Kč Českému svazu včelařů, o.s., 

základní organizace Sokolov. 

pro: 8     proti: 1    zdržel se: - 

 

197/12/11 

ZO schvaluje žádost nájemníků bytového domu čp. 80 -85 a 133, 134 s tím, že měřáky na 

topení budou instalovány k 30.6.2012. ZO ukládá řediteli Správy majetku Královské 

Poříčí, s.r.o., vyřešit v tomto domě problémy s nízkým tlakem vody. 

pro: 9    proti: -    zdržel se:- 

 

Za pana ing. Mojžíše bylo nutné zvolit nového člena dozorčí rady a navržen byl Vladislav 

Štěpánovský. 

 

198/12/11 

ZO volí člena dozorčí rady Správy pamětihodností statek Bernard,o.p.s. pana Vladislava 

Štěpánovského. 

pro: 9    proti: -    zdržel se: - 

 

Na základě žádosti paní Bc. Zdeny Gebauerové byl do programu zařazen bod 30. Statut 

Centra tradičních řemesel Královské Poříčí, o.p.s. Zastupitelka seznámila ZO s průběhem 

valné hromady, se statutem a své připomínky zašle písemně předsedovi správní rady a 

řediteli. 

 

199/12/11 

ZO bere na vědomí statut Centra tradičních řemesel Královské Poříčí, o.p.s. a ukládá 

členům dozorčí rady o.p.s. za obec Královské Poříčí prověřit platby za energie od všech 

nájemníků. Termín do příštího zasedání. 

pro: 8    proti: -    zdržel se: 1 

 

Na základě nízké návštěvnosti ve sportovním centru schvaluje ZO žádost pana Zimmermana 

o snížení nájemného za provozování baru. 

 

200/12/11 

ZO odpouští nájemné panu Zimmermanovi za provozování baru na bowlingu za měsíce 

červenec, srpen a září 2011 a snižuje nájemné na částku 500,--Kč měsíčně s platností od 

1.12.2011. 

pro: 9    proti: -    zdržel se: - 

 

201/12/11 

ZO neschvaluje žádost oddílu malé kopané HRB Královské Poříčí na zakoupení 

brankářského vybavení. 

pro:9     proti: -    zdržel se:- 

 

 



8 
 

202/12/11 

ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. EP-12-0001743/001. 

pro: 9    proti: -    zdržel se: - 

 

203/12/11 

ZO schvaluje dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí přechodné finanční výpomoci 

s Tradičními řemesly Bernard, o.s. ze dne 1.6.2011 – změna termínu vrácení výpomoci 

z 30.9.2011 na 31.3.2012. 

pro: 6    proti: -    zdržel se: 3 

 

Zastupitelé za TOP 09 se pozastavili nad tím, že představenstvo o.s. žádá o prodloužení 

výpomoci po termínu. Žádost mohlo o.s. podat již v září. Obec by měla hlídat termíny vrácení 

peněz.  

 

Diskuse: 

pan Mašek – omluva pana Makovičky paní Gebauerové – netýká se ZO, ale Centra tradičních    

                      řemesel, o.p.s., 

                    - značka u č.p. 133 – omluva pana starosty, bude vyřízeno neprodleně, 

                    - do zpravodaje dávat i hlasování u výpisu z usnesení – ve zpravodaji není místo,       

                      zápisy jsou uveřejněny na internetu nebo k nahlédnutí na Obecním úřadě. 

 

pan Slama – co dělá obec pro seniory – 2 ročně výlet, příspěvek na kulturu, vánoční posezení    

                      pro osamělé, posezení při příležitosti Dne matek,      

                   - svodidla na silnici Královské Poříčí – Sokolov, Těšovice – není v kompetenci    

                      obce, ale Krajské správy a údržby silnic. 

 

paní Cveková – osvětlení k houpacímu mostu do Těšovic nefunguje – bude zajištěno, aby    

                          svítila každá druhá lampa. 

 

Starosta popřál zastupitelům a občanům klidné prožití vánočních svátků a šťastný Nový rok a 

ukončil veřejné zasedání. 

Veřejné zasedání skončilo v 18.50 hod. 

Přítomno dle presenční listiny 15 občanů. 

Zapsala: Frimlová  

Zápis vyhotoven 20.12.2011. 

 

 

 

 

                  …………………                                                       ………………. 

                     Ing. Ivan Stefan                                                        Michal Skýba 

                         starosta                                                                 místostarosta 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu č.8: Milan Kováč…………………………… 

 

 

                                      Vladislav Štěpánovský…………………………….. 


