
Zápis a usnesení 
z 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí 

konaného dne 17.10.2012 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí 
 
Přítomno dle presenční listiny 8 zastupitelů ( pan Friml – příchod v 16.15 hod.), pan Beránek 

omluven 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. Prodej 8 bytových jednotek v domě čp. 74,75,76 a 132 

5. Ţádost o odkoupení pozemku pč. 354 

6. Bezúplatný převod pozemků pč. 730/5, 730/14 od Pozemkového fondu ČR 

7. Bezúplatný převod pozemků pč. 328/17, 328/19, 375/20 od Pozemkového          

    fondu ČR     

8. 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. 11 p. Vlastislav Beránek a p. Vladislav Štěpánovský zápis četli a 

podepsali. 

Starosta určil ověřovatele zápisu č. 12 paní Zdenu Gebauerovou a pana Milana Kováče. Do 

návrhové komise pana Michala Skýbu a pana Milana Kováče.  

Přijato bez připomínek. 

 

Po té předloţil program jednání tak, jak byl zveřejněn na pozvánce. Jiné návrhy a připomínky 

nikdo nepředloţil a starosta nechal hlasovat o schválení programu. 

 

269/10/12 

ZO schvaluje program veřejného zasedání. 

pro: 7    proti: -     zdržel se: - 

 

Starosta informoval ZO a občany o současném dění v obci. 

 

Ústní zprávy starosty obce: 

- veřejné projednání územního plánu obce 22.11.2012 od 15.00 hodin, 

- schválení územního plánu na veřejném zasedání ZO dne 12.12.2012, 

- úplné dokončení protipovodňové ochrany obce, 

- mezinárodní návštěva učitelů v rámci programu Comenius 

- společný nákup el. energie v rámci Mikroregionu Sokolov-východ. 

 

270/10/12 

ZO bere na vědomí ústní zprávy starosty obce. 

pro: 7    proti: -     zdržel se: - 



Po té přešel k hlavnímu bodu veřejného zasedání a tím byl prodej bytových jednotek v domě 

č.p. 74, 75, 76 a 132, jehoţ záměr prodeje schválilo ZO na veřejném zasedání dne 14.12.2012. 

Nájemníkům je cena stanovena na 50% odhadní ceny. 

Starosta informoval zastupitele o připomínkách kupujících ke kupní smlouvě: 

- pojištění domu – přílohou kupní smlouvy bude pojistná smlouva, 

- přípojky k domu – další přílohou bude, v jakém rozsahu připadnou k domu přípojky vody,   

  tepla atd. 

Jelikoţ ze strany ZO a občanů nebyly jiné dotazy a připomínky, nechal starosta hlasovat o 

prodeji bytových jednotek. 

 

271/10/12 

ZO schvaluje prodej bytové jednotky č. 74/1 v domě č.p. 74 paní Heleně Mikšové, trvale 

bytem Dlouhá 74, 357 41 Královské Poříčí za cenu 149.100,- Kč. 

pro: 7    proti: -     zdržel se: - 

 

272/10/12 

ZO schvaluje prodej bytové jednotky č. 74/6 v domě č.p. 74 panu Zdeňku Šlajchrtovi a 

slečně Růženě Jíšové, oba trvale bytem Dlouhá  74, 357 41 Královské Poříčí za cenu 

325.465,- Kč. 

pro: 7    proti: -     zdržel se: - 

 

273/10/12 

ZO schvaluje prodej bytové jednotky č. 75/1 v domě č.p. 75 manželům Tomáši 

Tonhauzerovi a Dagmar Tonhauzerové, oba trvale bytem Dlouhá 75, 357 41 Královské 

Poříčí za cenu 272.720,- Kč. 

pro: 7    proti: -     zdržel se: - 

 

274/10/12 

ZO schvaluje prodej bytové jednotky č. 75/4 v domě č.p. 75 panu Petru Lochnerovi, 

trvale bytem Dlouhá 75, 357 41 Královské Poříčí za cenu 266.770,- Kč. 

pro: 7    proti: -     zdržel se: - 

 

275/10/12 

ZO schvaluje prodej bytové jednotky č. 75/6 v domě č.p. 75 manželům Petru Rabinovi a 

Haně Rabinové, oba trvale bytem Dlouhá 75, 357 41 Královské Poříčí za cenu 285.075,- 

Kč. 

pro: 7     proti: -     zdržel se: - 

 

276/10/12 

ZO schvaluje prodej bytové jednotky č. 76/1 v domě č.p. 76 manželům Martinu Perglovi 

a Martině Perglové, oba trvale bytem Dlouhá 76, 357 41 Královské Poříčí za cenu 

263.165,- Kč. 

pro: 7    proti: -     zdržel se: - 

 

277/10/12 

ZO schvaluje prodej bytové jednotky č. 76/2 v domě č.p. 76 paní Renate Černé, trvale 

bytem Dlouhá 76, 357 41 Královské Poříčí za cenu 200.270,- Kč. 

pro: 7    proti: -     zdržel se: - 

 

 



278/10/12 

ZO schvaluje prodej bytové jednotky č. 76/4 v domě č.p. 76 paní Martě Markové, trvale 

bytem Dlouhá 76, 357 41 Královské Poříčí za cenu 276.290,- Kč. 

pro: 7    proti: -     zdržel se: - 

 

279/10/12 

ZO schvaluje prodej bytové jednotky č. 132/2 v domě č.p. 132 manželům Jaroslavu 

Herdovi a Evě Herdové, oba trvale bytem Dlouhá 132, 357 41 Královské Poříčí za cenu 

352.380,- Kč. 

pro: 7    proti: -     zdržel se: - 

 

280/10/12 

ZO schvaluje prodej bytové jednotky č. 74/2 v domě č.p. 74 manželům Francisci 

Tusinovschému a Monice Tusinovsché, oba trvale bytem Dlouhá 74, 357 41 Královské 

Poříčí za cenu 296.275,- Kč s tím, že kupní smlouva bude podepsána po uhrazení všech 

pohledávek vůči obci. 

pro: 7    proti: -     zdržel se: - 

 

281/10/12 

ZO schvaluje prodej bytové jednotky č.132/1 v domě č.p. 132 manželům Petru Rohanovi 

a Jiřině Rohanové, oba trvale bytem Dlouhá 132, 357 41 Královské Poříčí za cenu 

348.355,- Kč s tím, že kupní smlouva bude podepsána po uhrazení všech pohledávek 

vůči obci. 

pro: 7    proti: -     zdržel se: - 

 

16.15 hodin – příchod zastupitele p. Frimla 

 

ZO projednalo ţádost p. Moniky Zbrojové na odkoupení pozemku p.č. 354 a rozhodlo tento 

pozemek ponechat v majetku obce. 

 

282/10/12 

ZO neschvaluje prodej pozemku p.č. 354, k.ú. Královské Poříčí. 

pro: 8    proti: -     zdržel se: - 

 

ZO projednalo bezúplatný převod pozemků v komunikaci č. 00630/3 a v protipovodňové 

hrázi z vlastnictví Pozemkového fondu ČR do majetku obce. 

 

283/10/12 

ZO souhlasí s bezúplatným převodem pozemků p.č. 730/5, 730/14, v k.ú. Královské 

Poříčí z vlastnictví Pozemkového fondu ČR do vlastnictví obce Královské Poříčí. 

pro: 8    proti: -     zdržel se: - 

 

284/10/12 

ZO souhlasí s bezúplatným převodem pozemků p.č. 328/17, 328/19 a 375/20, v k.ú. 

Královské Poříčí z vlastnictví Pozemkového fondu ČR do vlastnictví obce Královské 

Poříčí. 

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 16.25 

hodin. 

 

 

 

Přítomno dle presenční listiny 5 občanů. 

Zápis byl vyhotoven 18.10.2012. 

Zapsala: Nikola Frimlová 

 

 

 

 

 

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

            Ing. Ivan Stefan                                                         Michal Skýba 

                 starosta                                                                 místostarosta 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu č. 12: Gebauerová Zdena      ………………………. 

 

 

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

  
 


