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                                                         Zápis a usnesení  
                      z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí 
     konaného dne 18.6.2012 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí 
 
Přítomno dle presenční listiny 8 zastupitelů, paní Iveta Suchá omluvena z pracovních důvodů. 

Zastupitelstvo je usnášení schopné. 

Veřejné zasedání řídil starosta obce ing. Ivan Stefan. 

 

 

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 4, 5, 6 / 2012 

6. Rozpočtové opatření č. 7/2012 

7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 

8. Závěrečný účet obce Královské Poříčí za rok 2011 

9. OZV č.1/2012 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti 

10. OZV č.2/2012, kterou se mění příloha č.1 k OZV č.1/2011 o místním poplatku     

     za uţívání veřejného prostranství 

11. OZV č.3/2012 Poţární řád Obce Královské Poříčí 

12. Delegace na valnou hromadu Sokolovské vodárenské, s.r.o. 

13. Ţádost ZŠ o udělení výjimky z počtu ţáků 

14. Smlouva se psím útulkem Pavlínčina fauna 

15. Smlouva o zprostředkování prodeje domu čp. 74,75,76 a 132 

16. Záměr prodeje obecních bytů čp. 75/10 a 75/12 

17. Prodej pozemku pč. 403/7 

18. Ţádost o prodej části pozemku pč. 429/1 

19. Koupě pozemku pč. 375/27 od Pozemkového fondu ČR 

20. Ţádost o sníţení nájemného nebytových prostor na čp. 193 

21. Stanovení poplatku za uţitkovou vodu od roku 2013 

22. Různé 

 

 

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

jen ZO) a všechny přítomné přivítal. 

Ověřovatelé zápisu č. 9 p. Bc. Zdena Gebauerová a p. Viktor Friml zápis četli a podepsali. 

Starosta určil ověřovatele zápisu č. 10 paní Janu Maškovou a pana Milana Kováče. Do 

návrhové komise pana Michala Skýbu a pana Vlastislava Beránka.  

Přijato bez připomínek. 

 

Po té předloţil program jednání s tím, ţe body 11 a 16 budou staţeny z programu jednání a 

program bude doplněn o následující body: 

- záměr prodeje části pozemku pč. 355/1, 

- pořízení softwaru v ruštině pro Česko-německé naučné centrum, 

- nákup podvozku na centrálu, 

- navýšení studně pro čerpání uţitkové vody. 

Vzhledem k tomu, ţe jiné návrhy nebyly, starosta nechal o návrhu programu hlasovat. 
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    225/06/12 

ZO schvaluje program veřejného zasedání s tím, že body č. 11a 16 jsou staženy       

z programu jednání ZO a program zasedání je doplněn o tyto body: 

- záměr prodeje části pozemku pč. 355/1, 

- pořízení softwaru v ruštině pro Česko-německé naučné centrum, 

- nákup podvozku na centrálu, 

- navýšení studně pro čerpání užitkové vody 

pro: 8      proti: -       zdržel se: - 

 

Starosta podal ZO zprávy o činnosti v obci. 

Ústní zprávy starosty: 

- kontrolní den – protipovodňová hráz, 

- finanční situace obce ( dluhy 33 tis. EUR statek, 4,5 mil. Kč hřiště, bude uhrazeno do   

   31.12.2012), 

- oprava bytů Lázeňská č.p. 58 – hrazena z pojistky, 

- zahraniční sluţební cesta starosty do Slovinska ve dnech 20.6. – 23.6.2012, hrazena   

  z prostředků Mikroregion Sokolov- východ,  

- sraz obcí s názvem Poříčí ve dnech 29.6. – 1.7.2012 ve Velkém Poříčí u Náchoda. 

 

226/06/12 

ZO bere na vědomí ústní zprávy starosty obce. 

pro:  8     proti:  -      zdržel se: - 

 

Po té starosta vyzval předsedy výborů a komisí k podání zpráv z jejich činnosti. 

 

Zprávy výborů a komisí: 

Kontrolní výbor - Zprávu přednesl předseda kontrolního výboru pan Beránek – kontrola plnění    

 usnesení – bez připomínek, kontrola hospodaření TJ Baník.  

 

Finanční  výbor - Zprávu přednesl pan Friml – finanční výbor se sešel celkem 5x a projednali   

stav majetku k 31.122011, pohledávky z pronájmu obecních bytů, závěrečný účet obce a   

zprávu o výsledku hospodaření, rozpočtová opatření obce. Finanční komise doporučuje ZO                   

vzít na vědomí rozpočtová opatření č. 4,5,6/2012, schválit rozpočtové opatření č. 7/2012.  

Finanční výbor projednal závěrečný účet obce a doporučuje ZO jej schválit bez výhrad. Fin.  

výbor vzal na vědomí kladný výsledek Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce a  

vyslovuje poděkování ing. Tusinovsché a p. Peterkové za dobré vedení účetnictví obce. 

 

Bytová komise - Předsedkyně bytové komise přednesla zprávu o jednáních bytové komise 2.5  

a 11.6.2012. 

 

Zprávy výborů a bytové komise jsou součástí zápisu. 

 

Starosta poděkoval výborům za jejich práci a vyzval přítomné, zda mají připomínky či dotazy. 

Nikdo z přítomných se nepřihlásil. Starosta nechal o přijetí zpráv hlasovat. 

 

227/06/12 

ZO bere na vědomí zprávy výborů a komisí. 

pro: 8      proti:  -      zdržel se: - 
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228/06/12 

ZO bere na vědomí rozpočtová opatření č. 4,5,6/2012. 

pro: 8      proti: -       zdržel se:- 

 

229/06/12 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2012. 

pro: 8      proti:  -      zdržel se: - 

 

Starosta seznámil ZO a přítomné s výsledkem přezkoumání hospodaření a jeho kladným  

 výsledkem.  

 

230/06/12 

ZO bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 a   

nestanovuje žádná nápravná opatření. 

pro:  8     proti: -       zdržel se: - 

 

Starosta předloţil závěrečný účet obce a vyzval přítomné, zda mají připomínky či dotazy.  

K tomuto bodu ţádné dotazy či připomínky nebyly. 

 

231/06/12 

ZO schvaluje závěrečný účet obce za rok 2011 bez výhrad. 

pro: 8      proti: -       zdržel se: - 

 

Starosta předloţil ZO ke schválení dvě obecně závazné vyhlášky. OZV č.1/2012, která zvyšuje  

koeficient pro výpočet daně z nemovitosti na č. 2 a OZV č. 2/2012, která mění přílohu č. 1  

k OZV č.1/2011, která vymezuje veřejná prostranství. 

 

232/06/12 

ZO schvaluje OZV č. 1/2012 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti. 

pro: 8      proti: -       zdržel se: - 

 

233/06/12 

ZO schvaluje OZV č. 2/2012, kterou se mění příloha č. 1 k OZV č.1/2011 o místním  

poplatku za užívání veřejného prostranství. 

pro: 8      proti: -       zdržel se: - 

 

Na valnou hromadu společnosti Sokolovská vodárenská,s.r.o. bylo nutné za obec jako  

společníka delegovat zástupce obce. Jelikoţ starosta v té době nebude přítomen, navrhl jako  

zástupce obce místostarostu p. Skýbu. 

 

234/04/12 

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

1. Na jednání valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská, s.r.o., konané dne      

22.6.2012, která bude jednat o těchto záležitostech: 

a) zpráva jednatelů společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2011 a o stavu   

    majetku společnosti, 

b) projednání a schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2011, 

c) roční uzávěrka společnosti k 31.12.2011, 

d) zpráva dozorčí rady společnosti, 

e) schválení roční uzávěrky společnosti k 31.12.2011, 



4 
 

f) uzavření dohody o investicích s VOSS 

 

deleguje jako zástupce společníka společnosti Sokolovská vodárenská, s.r.o.  

místostarostu      

obce pana Michala Skýbu a  

 

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

rozhodl: 

- o schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2011, 

- o schválení roční účetní uzávěrky společnosti k 31.12.2011 a 

- o schválení dohody o investicích s VOSS. 

pro:  7     proti:  -      zdržel se: 1 

 

Ředitelka základní školy poţádala ZO o udělení výjimky z počtu ţáků na školní rok 2012/2013   

a uhrazení zvýšených výdajů, aby bylo moţné zachovat 3 kmenové třídy. 

 

235/06/12 

ZO souhlasí s udělením výjimky z počtu žáků pro školní rok 2012/2013 a uhrazením 

zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou krajským 

normativem. 

pro:  8     proti: -       zdržel se: - 

 

Starosta předloţil ZO návrh smlouvy s provozovatelem útulku pro psy panem Davidem  

Hrbáčkem. Jelikoţ obec v současné době ţádnou smlouvu nemá a je povinna se o opuštěné psy  

postarat, doporučil ZO tuto smlouvu schválit. Starosta k tomuto bodu podal informaci, ţe  

v letošním roce byli na území obce odchyceni 3 psi. 

K tomuto bodu nebylo dalších připomínek a dotazů. 

 

236/06/12 

ZO schvaluje smlouvu s panem Davidem Hrbáčkem, IČ 643 70 607, provozovatelem 

útulku pro psy Pavlínčina fauna v k.ú. Rovná - Milíře 20E, 356 01 Sokolov o odchytu 

toulavých a opuštěných psů a umisťování psů do výše zmiňovaného útulku. ZO pověřuje 

starostu podpisem této smlouvy. 

pro: 8      proti: -       zdržel se: - 

 

Starosta předloţil návrh smlouvy s paní Kateřinou Zinnerovou na zprostředkování prodeje 

obecních bytů v domech čp. 74,75,76 a 132. ZO rozhodlo, ţe kupní cena bude kupujícími 

uhrazena jednorázově. 

 

237/06/12 

ZO schvaluje smlouvu o zprostředkování prodeje bytů a nebytových prostor v domech 

č.p. 74, 75, 76 a 132 s paní Kateřinou Zinnerovou s tím, že kupní cena bude uhrazena 

jednorázově dle kupní smlouvy a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

pro:  8     proti:  -      zdržel se: - 

 

ZO projednalo ţádost manţelů Krupových na koupi pozemku pč. 403/7 v k.ú. Královské Poříčí 

o výměře 229 m2. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce Obecního úřadu v době od 

9.5.2012 do 24.5.2012 a jiný zájemce se nepřihlásil. 
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238/06/12 

ZO schvaluje prodej pozemku pč. 403/7, k.ú. Královské Poříčí o výměře 229 m2 Davidu 

a Ivetě Krupovým, bytem Zahradní 146, 357 41 Královské Poříčí za cenu 70,- Kč/m2 a 

4.510,- Kč za vyhotovení geometrického plánu k rozdělení parcel a pověřuje starostu 

podpisem kupní smlouvy. 

pro: 8       proti: -       zdržel se: - 

 

 

ZO projednalo ţádost pana Jana Hejpetra na odkoupení části obecního pozemku pč. 429/1 o 

výměře cca. 500 m2.  ZO souhlasilo s prodejem. Po oddělení poţadované parcely bude 

vyhlášen záměr prodeje. 

 

239/06/12 

ZO vyhlašuje záměr prodeje části pozemku pč. 429/1, v k.ú. Královské Poříčí o výměře 

cca. 500 m2. 

pro: 8      proti: -       zdržel se: - 

 

Starosta obce předloţil návrh na odkoupení pozemků od Pozemkového fondu ČR. Tyto 

pozemky jsou pod rybníky, které jsou ve vlastnictví obce. 

 

240/06/12 

ZO schvaluje koupi pozemku pč. 375/27 o výměře 8000 m2 a 375/28 o výměře 1265 m2, 

vše k.ú. Královské Poříčí od Pozemkového fondu ČR a pověřuje starostu podpisem 

kupní smlouvy a zajistit potřebné právní kroky spojené s koupí obecního majetku.  

pro: 8      proti: -        zdržel se: - 

 

ZO projednalo ţádost nájemců nebytových prostor na čp. 193, paní Bečkové a Vojtáškové, na 

sníţení nájemného ze 40,- Kč/m2 na 20,-Kč/m2. Starosta vyzval ţadatele, pokud jsou 

přítomni, aby se vyjádřili. Nikdo z ţadatelů se veřejného zasedání nezúčastnil.  ZO se shodlo 

na tom, ţe nájemné sniţovat nebudou. 

 

241/06/12 

ZO neschvaluje žádost nájemců nebytových prostor v domě Na Sídlišti č.p. 193 o snížení 

nájemného. 

pro: 8      proti: -       zdržel se: - 

 

Starosta předloţil návrh na zvýšení ročního poplatku za uţitkovou vodu ze 100,- Kč na 300,- 

Kč. Tento návrh odůvodnil tím, ţe řád uţitkové vody byl v havarijním stavu a v letošním roce 

se na opravy investovalo více jak 250 tis. Kč. Náklady na provoz jen v energiích se pohybují 

cca. 90 tis. za rok. Poplatky od uţivatelů řádu uţitkové vody dosahují pouze cca. 10 tis. Kč. 

 

p. Gebauerová– Souhlasím, ale chci mít jistotu, ţe vody poteče po celou dobu. V ulici Pod   

Lesem voda teče aţ večer a není tlak. Voda v měsíci květnu netekla vůbec. 

 

p. Skýba, místostarosta– Byly provedeny opravy, mělo by být jiţ vše v pořádku. Závada byla           

na starém řádu, který byl vyměněn. Dále je chyba na straně uţivatelů, kteří                            

vodu přes zimu zavřeli a  po spuštění začalo potrubí praskat na různých místech.   

Starosta – Tento poplatek je optimální, pokud by lidé měli zalévat vodou pitnou, cena by byla 

vyšší. 

Starosta nechal o návrhu hlasovat. 
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242/06/12 

ZO stanovuje poplatek 300,- Kč za užívání veřejného řádu užitkové vody od 1.1.2013.  

pro: 7     proti: 1       zdržel se: - 

 

ZO projednalo ţádost pana Václava Suchana na odkoupení části obecního pozemku pč. 355/1 

o výměře cca. 1100 m2.  ZO souhlasilo s prodejem. Po oddělení poţadované parcely bude 

vyhlášen záměr prodeje. 

 

243/06/12 

ZO vyhlašuje záměr prodeje části pozemku pč. 355/1, v k.ú. Královské Poříčí o výměře 

cca.1100 m2. 

pro:  8     proti: -       zdržel se: - 

 

Starosta předloţil návrh na pořízení softwaru v ruském jazyce pro Česko-německé naučné 

centrum na statku Bernard, jelikoţ je zájem cestovních kanceláří na pořádání zájezdů pro 

turisty. 

 

p. Beránek – Proč se současně neřeší i angličtina? 

 

p. Makovička – Tento lázeňský region se specializuje na turisty z Německa a Ruska. 

 

244/06/12 

ZO schvaluje pořízení softwaru v ruském jazyce pro Česko-německé naučné centrum 

řeky Ohře v hodnotě cca. 80.000,- Kč. 

pro: 5      proti:  2      zdržel se: 1 

 

 

245/06/12 

ZO schvaluje zakoupení podvozku na centrálu do výše 20.000,- Kč 

pro: 8      proti:  -      zdržel se: - 

 

 246/06/12 

 ZO schvaluje úhradu z prostředků obce na navýšení studně pro čerpání užitkové vody   

 umístěné u čerpací stanice z důvodů protipovodňové ochrany. 

pro: 8       proti: -        zdržel se: - 

 

Různé: 

Pan starosta – 1. poděkování SDH za organizaci stavění a kácení Máje, zahrádkářům za 

organizaci Dne dětí, SPOZu za uskutečnění zájezdu pro důchodce, organizátorům Krajských 

mysliveckých slavností. 

2.  dne 15. 9. 2012 proběhne na statku Bernard setkání rodáků z Královského Poříčí a 

Jehličné. 

 

p. Švajka – Komu patří jídelna bývalého učiliště? Proč se zde nepořádají kulturní akce, jako 

byla Slavnost Mateřské školy? 

p. starosta – Jídelna je majetkem obce. V objektu není sociální zařízení, na rekonstrukci by 

byla nutná velká investice. 

p. Gebauerová – Kdyţ peníze máme, proč je neinvestujeme? 



7 
 

p. starosta – V současné době jsme nuceni šetřit, na objektu je nová střecha, tudíţ nebude 

chátrat. 

 

Vzhledem k tomu, ţe jiţ nikdo nemá ţádné připomínky, starosta jednání ukončil v 17.50 hod. 

 

Přítomno dle presenční listiny 9 občanů. 

Zápis byl vyhotoven 26.6.2012. 

Zapsala: Nikola Frimlová 

 

 

 

 

 

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

                     Ing. Ivan Stefan                                               Michal Skýba 

                           starosta                                                       místostarosta 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu č. 10:  Jana Mašková………………………. 

 

 

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

 
 


