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Zápis a usnesení 
z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí 

konaného dne 26. 9. 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 8, 9, 10 / 2012 

6. Rozpočtové opatření č. 11 / 2012 

7. Prodej pozemku p.č. 355/1 

8. Prodej pozemku p.č. 429/6 

9. Prodej pozemku p.č. 197/16 

10. Prodej pozemku p.č. 33/2 

11. Prodej části pozemku p.č. 386 

12. Pronájem pozemku p.č. 163 

13. Pronájem pozemku p.č. 206 

14. Pronájem pozemku p.č. 124/1 

15. Smlouva o zřízení věcného břemene „Lesní, 7 RD“ 

16. Smlouva o zřízení věcného břemene „Lázeňská 174, TOREAL“ 

17. Ţádost o finanční příspěvek - fotbalová přípravka 

18. Ţádost o navýšení rozpočtu ZŠ na rok 2012/2013 

19. Ţádost o odprodej pozemků a nemovitosti – Správa pamětihodností s.r.o. 

20. Návrh na odpis pohledávek 

21. 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. 10 p. Jana Mašková a p. Milan Kováč zápis četli a podepsali. 

Starosta určil ověřovatele zápisu č. 11 p. Vlastislava Beránka a p. Vladislava Štěpánovského. 

Do návrhové komise pana Michala Skýbu a pana Vlastislava Beránka.  

Přijato bez připomínek. 

 

Po té předloţil program jednání s tím, ţe navrhuje bod č. 17 stáhnout z programu jednání a 

program doplnit o následující body: 

- Smlouva o zřízení věcného břemene na plynovodní přípojku k pozemku p.č. 32/2,32/3 

- Příspěvky ţákům 1. třídy ZŠ 

- Úprava nájemní smlouvy bowling 

- Přístřešky nad vchody na statku Bernard 

Vzhledem k tomu, ţe jiné návrhy nebyly, starosta nechal o návrhu programu hlasovat. 
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247/09/12 

ZO schvaluje program veřejného zasedání s tím, že bod č. 17 je stažen z programu   

jednání ZO a program zasedání je doplněn o tyto body: 

- Smlouva o zřízení věcného břemene na plynovodní přípojku k pozemku p.č. 32/2,32/3 

- Příspěvky žákům 1. třídy ZŠ 

- Úprava nájemní smlouvy bowling 

- Přístřešky nad vchody na statku Bernard 

pro: 8   proti: -   zdržel se: - 

 

Ústní zprávy starosty obce: 

- setkání rodáků 

- Poříčská pouť 

- finanční situace obce ( k září 2012 má obec splaceny všechny úvěry a je schopna hradit veškeré      

  závazky) 

- sníţení nájemného pro letošní rok za vodácké tábořiště o 15.000,- Kč 

- stav prací na protipovodňové hrázi 

- tělocvična na učilišti 

- územní plán 

- projekt pro ZŠ Královské Poříčí z prostředků EU 

- návštěva zahraničních účastníků z projektu Comenius 

- stav privatizace bytů 

 

248/09/12 

ZO bere na vědomí ústní zprávy starosty obce. 

pro:  8     proti:  -      zdržel se: - 

 

Zprávy výborů a komisí: 

Finanční výbor: Zprávu přednesl pan Friml – finanční výbor bere na vědomí rozpočtová   

 opatření č. 8, 9, 10 /2012 a doporučuje ZO schválit rozpočtové opatření č. 11/2012. 

Kontrola finanční hotovosti Obce Královské Poříčí. 

 

Kontrolní výbor: Zprávu přednesl pan Beránek – kontrola plnění usnesení – bez připomínek. 

Kontrola pokladní knihy Sdruţení dobrovolných hasičů Královské Poříčí. 

 

 Bytová komise: Předsedkyně bytové komise přednesla zprávu o jednání bytové komise dne      

 24.9.2012. 

 

Zprávy výborů a komise jsou součástí zápisu. 

 

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

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

 

249/09/12 

ZO bere na vědomí zprávy výborů a komisí. 

pro: 8      proti:  -      zdržel se: - 

 

Dotaz paní Gebauerové k Rozpočtovému opatření č.8/2012 – proč je nákup PC na statek   

 hrazen obcí. 

Starosta – nákup PC je doplnění do programu Česko-německého naučného centra, které je    

v majetku obce. 
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250/09/12 

ZO bere na vědomí rozpočtová opatření č. 8, 9, 10/2012. 

pro: 7      proti: -       zdržel se: 1 
 

ZO projednalo Rozpočtové opatření č. 11/2012: 

Pan Štěpánovský  podává protinávrh na přesunutí poloţky Příspěvek Tradiční řemesla o.p.s. do    

rezervního fondu. 

p. Gebauerová – 390 tis. Kč je nemalá částka, manaţer statku by měl nést odpovědnost, kdyţ   

jsou dluhy na nájemném 250 tis. Kč. 

Starosta – na dluţníky byla podána ţaloba, vše je u soudu 

p. Štěpánovský – manaţer měl dle domluvy předloţit opatření, aby se jiţ toto neopakovalo 

p. Makovička ml. – pokud bude zjištěn dluh, bude starosta ihned informován. 

Starosta – finanční výbor doporučil Rozpočtové opatření č. 11/2012 ke schválení, o.p.s. je  

v majetku obce a musí se dofinancovat. 

 

Starosta nejdříve nechal hlasovat o protinávrhu. 

 

Protinávrh: 

ZO navrhuje přesunout částku 390 000,- Kč z Rozpočtového opatření č. 11/2012 pro o.p.s. do   

rezervy. 

pro: 2      proti: 4      zdrţel se: 2            návrh nebyl přijat 

 

Po té nechal starosta hlasovat o původním návrhu usnesení. 

 

251/09/12 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2012. 

pro: 6      proti: 2       zdržel se: - 

 

ZO projednalo ţádosti o prodeji pozemků. Záměry o prodeji obecního majetku byly vyvěšeny   

na úřední desce od 10.9. do 25.9.2012. 

 

252/09/12 

ZO schvaluje prodej pozemku pč. 355/6, k.ú. Královské Poříčí o výměře 647 m2 

manželům  Suchanovým, trvale bytem Šachetní 229, 357 41 Královské Poříčí za cenu 70,- 

Kč/m2.  

pro: 8     proti: -    zdržel se: - 

 

253/09/12 

ZO schvaluje prodej pozemku pč. 429/6, k.ú. Královské Poříčí o výměře 315 m2 panu 

Janu Hejpetrovi, trvale bytem Pod Lesem 212, 357 41 Královské Poříčí za cenu 70,-

Kč/m2.  

pro: 8     proti: -    zdržel se: - 

 

254/09/12 

ZO schvaluje prodej pozemku pč. 197/16, k.ú. Královské Poříčí o výměře 14 m2 firmě 

Toreal, spol. s.r.o., IČO 27960480, se sídlem Lázeňská 174, 357 41 Královské Poříčí za 

cenu 70,- Kč/m2.  

pro: 8     proti: -    zdržel se: - 
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Ţádost na koupi pozemku p.č. 33/2 podali manţelé Gregorovi. Záměr byl vyvěšen od 10.9. do 

25.9.2012. Na koupi pozemku se přihlásili další zájemci, pan Jakub Pokorný a paní Hana 

Pokorná. 

Do diskuse se přihlásila paní Gregorová s tím, ţe si podali ţádost a pokud je více zájemců, 

proč ZO nepřistoupilo k obálkové metodě. 

Starosta – ZO zvaţovalo i obálkovou metodu a pro projednání obou ţádostí se přiklonilo 

k prodeji pozemku Pokorným a to hlavně z důvodu polohy pozemku. 

  

255/09/12 

ZO schvaluje prodej pozemku pč. 33/2, k.ú. Královské Poříčí o výměře 403 m2 panu 

Jakubu Pokornému a paní Haně Pokorné, oba trvale bytem Karla Čapka 607/12, 357 09 

Habartov za cenu 70,- Kč/m2.  

pro: 8     proti: -    zdržel se: -  

 

256/09/12 

ZO schvaluje prodej části parcely pč. 386, k.ú. Královské Poříčí o výměře cca. 258 m2 

manželům Malečkovým, trvale bytem Švabinského 1795, 356 01 Sokolov za cenu 70,- 

Kč/m2.  

pro: 8     proti: -    zdržel se: - 

 

ZO projednalo ţádosti na pronájem zahrad. Záměr pronájmu obecních pozemků byl vyvěšen na 

úřední desce od 10.9. do 25.9.2012 a jiní zájemci se nepřihlásili.  

 

257/09/12 

ZO schvaluje pronájem zahrady pč. 163 o výměře 112 m2 paní Denise Zucker, Seifertova 

1831, 356 01 Sokolov. 

pro: 8     proti: -     zdržel se: - 

 

258/09/12 

ZO schvaluje pronájem zahrady pč. 206 o výměře 198 m2 paní Nikole Frimlové, Lázeňská 

42, 357 41 Královské Poříčí. 

pro: 8     proti: -     zdržel se: - 

 

259/09/12 

ZO schvaluje pronájem zahrady pč. 124/1 o výměře 285 m2 panu Miroslavu Flamovi, 

Dlouhá 134, 357 41 Královské Poříčí. 

pro: 8     proti: -    zdržel se: - 

 

ZO projednalo a schválilo Smlouvy o zřízení věcných břemen na jiţ zrealizované stavby. 

260/09/12 

ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-0005531/001 na již 

zrealizovanou stavbu „Královské Poříčí, Lesní,7RD, kabel NN“ s firmou ČEZ Distribuce, 

a.s. 

pro: 8     proti: -    zdržel se: - 

 

261/0912 

ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-0006142/001 na již 

zrealizovanou stavbu „Královské Poříčí, Lázeňská 174, TOREAL, kNN“ s firmou ČEZ 

Distribuce, a.s. 

pro: 8     proti: -    zdržel se: - 
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ZO projednalo ţádost ředitelky ZŠ o navýšení rozpočtu. ZO na svém zasedání dne 18.6.2012 

schválilo výjimku z počtu ţáků na školní rok 2012/2013 a souhlasilo s uhrazením zvýšených 

výdajů. 

 

262/09/12 

ZO schvaluje navýšení rozpočtu ZŠ na plat učitele v celkové výši 68.000,- Kč na školní 

rok 2012/2013. 

pro: 8     proti: -    zdržel se: - 

 

ZO projednalo ţádost Správy pamětihodností s.r.o. na odprodej stodoly a pozemků pč. 665 a 

660 a rozhodlo tuto nemovitost a pozemky ponechat v majetku obce. Pokud by měl ţadatel 

zájem, je moţno si podat ţádost na pronájem. 

 

263/09/12 

ZO neschvaluje žádost Správy pamětihodností s.r.o. na odprodej stodoly a pozemků pč. 

665 a 660. 

pro: 7     proti: -    zdržel se: 1 

 

ZO projednalo ţádost finančního odboru na odpis pohledávky poplatku za psa a vyřazení 

projektové dokumentace pro stavební povolení 6 RD ul. Šachetní. Dále projednalo ţádost na 

odpis starších dluhů na nájemném, které jiţ nejsou vymahatelné. 

 

264/09/12 

ZO schvaluje odpis pohledávky Rabiny Rudolfa ve výši 400,- Kč, odpis Projektu – 

Šachetní  6 RD ve výši 250.940,- Kč a odpis dluhů na nájemném Hůzl Radek ve výši 

70 248,- Kč a Grégr Karel ve výši 331,- Kč. 

pro: 8     proti: -     zdržel se: - 

 

ZO schválilo ţádost Jakuba a Hany Pokorných na uzavření smlouvy o věcném břemeni pro 

vydání stavebního povolení na stavbu rodinného domu. 

 

265/09/12 

ZO schvaluje uzavření smlouvy o věcném břemeni na plynovodní přípojku na pozemku      

pč. 399/1 s Jakubem a Hanou Pokornými za úplatu 1.000,- Kč. 

pro: 8     proti: -     zdržel se: - 

 

Starosta obce předloţil návrh na příspěvek ţákům 1. třídy základní školy v Královském Poříčí 

ve výši 1.500,- Kč.  

Vzhledem k tomu, ţe nikdo neměl k návrhu připomínky, nechal starosta o předloţeném 

návrhu hlasovat. 

 

266/09/12 

ZO schvaluje příspěvek rodičům žáků 1. třídy ZŠ v Královském Poříčí ve výši 1.500,- 

Kč. 

pro: 8     proti: -    zdržel se: - 

 

Starosta předloţil návrh na uzavření Dodatku ke smlouvě o nájmu na bowlingu s panem 

Pavlem Zimmermannem. Vzhledem k tomu, ţe je bowling v měsících červenci a srpnu 

z důvodu údrţby a oprav uzavřen, navrhl starosta v těchto měsících nájemné nevybírat. 
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267/09/12 

ZO schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu s Pavlem Zimmermannem. 

pro: 8      proti: -    zdržel se: - 

 

ZO projednalo zhotovení markýz nad vchody na severozápadní straně Torhausu na statku 

Bernard. Důvodem jsou bezpečnostní hlediska. 

 

268/09/12 

ZO schvaluje zhotovení markýz nad vchody Torhausu na statku Bernard ve výši 

80.000,- Kč. 

 pro: 8     proti: -    zdržel se: - 

 

Po projednání všech bodů programu starosta vyzval přítomné, zda mají připomínky, dotazy, či 

návrhy. Vzhledem k tomu, ţe se nikdo nepřihlásil, starosta ukončil veřejné zasedání v 17.15 

hodin. 

 

 

Přítomno dle presenční listiny 12 občanů. 

Zápis byl vyhotoven 2.10.2012. 

Zapsala: Nikola Frimlová 

 

 

 

 

 

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

            Ing. Ivan Stefan                                                         Michal Skýba 

                 starosta                                                                 místostarosta 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu č. 11: Beránek Vlastislav…………………………… 

 

 

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

  

 

 

 

 
 


