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                                                           Zápis a usnesení  
                      z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí 
     konaného dne 21.3.2012 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí 
 
Přítomno dle presenční listiny všech 9 zastupitelů. 

Zastupitelstvo je usnášení schopné. 

Veřejné zasedání řídil starosta obce ing. Ivan Stefan. 

Ověřovatelé zápisu č 8 Milan Kováč a Vladislav Štěpánovský zápis četli a podepsali. 

 

Starosta obce ing. Ivan Stefan zahájil v 16.00 hodin veřejné zasedání zastupitelstva obce (dále 

jen ZO) a všechny přítomné přivítal. Starosta navrhl ověřovatele zápisu č. 9 paní Bc. Zdenu 

Gebauerovou a pana Viktora Frimla. Do návrhové komise pana Michala Skýbu a pana 

Vlastislava Beránka.  

 

204/03/12 

ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 9 Bc. Zdenu Gebauerovou a Viktora Frimla. 

pro: 9     proti: -     zdržel se: - 

 

205/03/12 

ZO schvaluje návrhovou komisi Vlastislava Beránka a Michala Skýbu. 

pro: 9     proti: -    zdržel se: - 

 

 

Program: 

1. Zahájení (volby návrhové komise a ověřovatelů zápisu) 

 2. Schválení programu 

3. Ústní zprávy starosty obce 

4. Zprávy výborů a komisí 

5. Rozpočtová opatření 16/2011 a 1,2/2012 

6. Rozpočtové opatření 3/2012 

7. Informace členů dozorčí rady Statek Bernard,o.p.s. o prověrce účtování energií 

8. Zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 3/2011 o místním poplatku za   

    provozovaný výherní přístroj  

  9. Hospodářský výsledek MŠ za rok 2011 a odpisový plán 

10. Uzavření MŠ v období letních prázdnin 2012 

11. Hospodářský výsledek ZŠ za rok 2011 a odpisový plán 

12. Prodej garáže na pč. 55/2 

13. Prodej části garáže na pč. 233/4 

14. Prodej pozemku pč. 32/2 

15. Žádost o schválení Dodatku č. 2 s Tradičními řemesly Bernard,o.s ke smlouvě     

     o půjčce 

16. Pronájem pozemku pč. 158/1 

17. Záměr prodeje části parcely pč. 403/1 

18. Různé 

 

Starosta navrhl hlasovat o schválení programu, který bude doplněn o následující body: 

- pronájem pozemku pč. 124/1, 

- věcné břemeno s firmou RWE Gas Net, s.r.o. na plynárenské zařízení na pozemku pč. 392, 

- žádost o účast na spolufinancování a předfinancování projektu „ Integrovaný projekt obnovy    

   obcí Mikroregionu Sokolov – východ. 



2 
 

206/03/12 

ZO  schvaluje program veřejného zasedání doplněný o následující body: 

- pronájem pozemku pč. 124/1, 

- věcné břemeno s firmou RWE Gas Net, s.r.o. na plynárenské zařízení na pozemku pč. 

392 

- žádost o účast na spolufinancování a předfinancování projektu „ Integrovaný projekt 

obnovy    

   obcí Mikroregionu Sokolov – východ 

pro: 9     proti: -    zdržel se: - 

 

 

Ústní zprávy starosty: 

- finanční situace obce ( dluh hřiště 5,8 mil. Kč, dluh statek 530 tis. EUR k 21.3.2012), 

- dokončena 2. etapa Česko- něm. naučné centrum řeky Ohře, vyúčtování k 31.3.2012, 

- převzetí akcií Komunální odpadové společnosti, a.s., 

- havárie vody na čp. 58 a 43, likvidaci provádí firma ISSO, 

- prodej bytů čp. 74 – 76, 132 – podle průzkumu má zájem o koupi 73% nájemníků, 

- čištění Pstružného potoka, 

- výměna kotlů v základní škole 

- dopravní značka u čp. 133 

- valná hromada Statku Bernard, o.p.s. vzala na vědomí rezignaci ing. Mojžíše na člena 

dozorčí rady a schválila nového člena dozorčí rady p. Štěpánovského. 

 

207/03/12 

ZO bere na vědomí ústní zprávy starosty obce. 

pro: 9     proti: -     zdržel se: - 

 

Kontrolní a finanční výbor předložil plán kontrol na rok 2012. 

 

Zprávy výborů a komisí: 

Finanční výbor – doporučuje vzít na vědomí rozpočtová opatření č.16/2011,č.1,2/2012 a 

schválit  rozpočtové opatření č. 3/2012. 

Kontrolní výbor- seznámil ZO s plánem kontrol na rok 2012. 

 

208/03/12 

ZO bere na vědomí zprávy výborů a komisí. 

 pro: 9      proti: -     zdržel se: - 

 

209/03/12 

ZO bere na vědomí rozpočtová opatření č.16/2011, č. 1 a 2/2012. 

pro: 9     proti: -    zdržel se: - 

 

210/03/12 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2012. 

pro: 9     proti: -    zdržel se: - 

 

Dozorčí rada Statku Bernard, o.p.s. měla provést kontrolu o účtování energií všem nájemcům 

na statku Bernard. Pan Štěpánovský přednesl zprávu členů dozorčí rady, která je součástí 

zápisu. 
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211/03/12 

ZO bere na vědomí zprávu členů dozorčí rady Statek Bernard, o.p.s. o prověrce 

účtování energií. 

pro: 9     proti: -    zdržel se: - 

 

Od 1.1.2012 došlo ke zrušení ustanovení § 1 písm. g) a § 10a zákona o místních poplatcích. 

Od 1.1. 2012 již obce nejsou oprávněny zpoplatnit provoz žádných výherních hracích 

přístrojů. Proto se ruší OZV č. 3/2011, která pozbyla účinnosti. 

 

212/03/12 

ZO ruší Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011 o místním poplatku za provozovaný 

výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení povolené ministerstvem financí podle 

jiného právního předpisu. 

pro: 9      proti: -    zdržel se: - 

 

Ředitelka MŠ předložila hospodářský výsledek za rok 2011, odpisový plán na rok 2012 a 

žádost o přerušení provozu MŠ v období letních prázdnin. ZO diskutovalo o přerušení 

provozu MŠ na 6 týdnů. Starosta přítomným vysvětlil důvody přerušení provozu: učitelky 

v MŠ mají 8 týdnů dovolené a studijní volno a v jiných termínech není možné volno vyčerpat. 

 

213/03/12 

ZO souhlasí s převedením zlepšeného hospodářského výsledku z rozpočtu MŠ za rok 

2011 ve výši 1547,51 Kč do rezervního fondu a schvaluje odpisový plán zahradního 

domku ve výši 22 400,- Kč.  

pro:  9     proti: -     zdržel se: - 

 

214/03/12 

ZO schvaluje přerušení provozu MŠ v období letních prázdnin od 9.7.2012 do 17.8.2012. 

pro: 5     proti: 3    zdržel se: 1 

 

ZŠ předložila hospodářský výsledek za rok 2011 a odpisový plán na rok 2012 ke schválení. 

 

215/03/12 

ZO souhlasí s převedením zlepšeného hospodářského výsledku  z rozpočtu ZŠ za rok 

2011 do fondu odměn 1000,- Kč , do rezervního fondu 58 514,42 Kč a schvaluje odpisový 

plán ve výši 840,- Kč. 

pro: 9     proti: -     zdržel se: - 

 

Na minulém veřejném zasedání byly projednány žádosti o prodej garáže pč. 55/2, části garáže 

pč. 233/4 a pozemku pč. 35. Starosta nechal vyhotovit znalecké posudky na garáže. Záměry 

prodeje byly řádně vyvěšeny a jiní zájemci se nepřihlásili. 

 

216/03/12 

ZO schvaluje prodej garáže pč. 55/2  panu Bouškovi, trvale bytem Dlouhá 16, 357 41 

Královské Poříčí za cenu 11 000,- Kč. Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce od 

16.12.2011 do  31.12.2011. 

pro: 9      proti: -     zdržel se: - 
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217/03/12 

ZO schvaluje prodej části garáže pč. 233/4 firmě Toreal, spol. s.r.o., IČO 27960480, se 

sídlem Lázeňská 174, 357 41 Královské Poříčí za cenu 200 000,- Kč. Záměr prodeje byl 

vyvěšen na úřední desce od 16.12.2011 do  31.12. 2011. 

pro: 7     proti: 2    zdržel se: - 

 

218/03/12 

ZO schvaluje prodej parcely pč. 35 o výměře 778 m2 za cenu 54 460,- Kč panu Jakubu 

Pokornému, r.č. 841216/2231 a paní Haně Pokorné, oba trvale bytem Karla Čapka 

607/12, 357 09 Habartov. Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce od 16.12. 2011 do 

31.12.2011. 

pro: 9     proti: -    zdržel se: - 

 

Předsedkyně představenstva Tradiční řemesla Bernard, o.s. Bc. Hana Bašková požádala o 

změnu termínu vrácení přechodné finanční výpomoci do 31.8.2012, jelikož proplácení dotací 

na realizaci projektu probíhá s určitým zpožděním. 

 

219/03/12 

ZO schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí přechodné finanční výpomoci ze dne 

1.6.2011, jehož předmětem je změna termínu vrácení výpomoci na 31.8.2012 a to 

s konečnou platností. 

pro: 8     proti: -     zdržel se: 1 

 

K 31.12.2011 byla odevzdána zahrada pč. 158/1 a ukončen pronájem. Záměr nového 

pronájmu byl vyvěšen na úřední desce a přihlásil se pouze jediný zájemce. 

 

220/03/12 

ZO souhlasí s pronájmem zahrady pč. 158/1, o výměře 123 m2 paní ing. Janě 

Maiznerové. Záměr pronájmu byl vyvěšen na úřední desce od 2.1. 2012 do 17.1. 2012. 

pro: 9     proti: -    zdržel se: - 

 

Pan Krupa požádal ZO o prodej části obecního pozemku, který sousedí s jeho pozemkem a 

bude využit na rozšíření zahrady.  

 

221/03/12 

ZO vyhlašuje záměr prodeje části pozemku pč. 403/1, k.ú. Královské Poříčí. 

pro: 9     proti: -    zdržel se: - 

 

Na závěr byly projednány nově zařazené body – pronájem zahrady po paní Marcínkové, 

žádost o zřízení věcného břemene na plynovou přípojku k domu čp. 229, ul Šachetní, účast na 

projektu Mikroregionu Sokolov – východ. 

 

 

222/03/12 

ZO schvaluje pronájem zahrady pč. 124/1 o výměře 280 m2 panu Josefu Maláškovi, 

pokud se po uplynutí vyhlášení záměru pronájmu nepřihlásí další zájemce. 

pro: 9     proti: -    zdržel se: - 
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223/03/12 

ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou RWE Gas Net, s.r.o. na 

plynárenské zařízení na pozemku pč. 392 k obytnému domu Šachetní čp. 229. 

pro: 9     proti: -     zdržel se: - 

 

Do projektu Mikroregionu Sokolov- východ byla na žádost obce zařazena část na obnovu 

starého hřbitova. Obec má v současné době vyhotovenou studii a z této studie byl měl být 

vypracován projekt. 

 

224/03/12 

ZO schvaluje účast v projektu „ Integrovaný projekt obnovy obcí Mikroregionu 

Sokolov – východ“ v části „ Projektová dokumentace na rekonstrukci starého hřbitova 

v Královském Poříčí“ a  souhlasí s poskytnutím finanční výpomoci ve výši 61 005,- Kč 

s návratností do 30.6.2013 a s mimořádným příspěvkem ve výši 12 495,- Kč. 

pro: 8     proti: -    zdržel se: 1 

 

 

Diskuze: 

Pan Straka, firma Aklen, s.r.o. – návrh na údržbu veřejného osvětlení v obci. 

Starosta požádal o předložení cenové nabídky. 

                                                

 

Veřejné zasedání bylo ukončeno v 17.15 hodin. 

Přítomno dle presenční listiny 5 spoluobčanů. 

Zapsala Frimlová , zápis vyhotoven 26.3.2012 

 

 

 

 

          ………………………                                          …………………… 

               Ing. Ivan Stefan                                                       Michal Skýba 

                  starosta obce                                                          místostarosta 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu č.9: Bc. Zdena Gebauerová…………………………….. 

 

 

                                                       Viktor Friml………………………………. 


