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Zápis a usnesení 
z 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí 

konaného dne 12.12.2012 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí 
 
Přítomno dle presenční listiny 9 zastupitelů. 

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 č.12, 13, 15 / 2012 

6. Rozpočtové opatření č. 14/2012 

7. Rozpočet obce na rok 2013 

8. Rozpočtový výhled obce na roky 2014 – 2015 

9. Zpráva o výsledku z dílčího přezkoumání hospodaření obce 

10. Územní plán obce 

11. Výroční zprávy ZŠ a MŠ 

12. Žádost MŠ o finanční příspěvek na výuku anglického jazyka 

13. Delegace zástupce na jednání valné hromady Sokolovské vodárenské s.r.o.  

14. Koupě traktoru pro potřeby obce  

15. Výměna garážových vrat 

16. Investice do veřejného osvětlení 

17. Záměr prodeje bytů čp. 75/3 a 75/5 

18. Žádost na odkoupení pozemku p.č. 263 

19. Dohoda obcí o společném postupu při poptávce ceny energií 

20. Smlouva na poradenské a energetické služby 

21. Smlouva o smlouvě budoucí – Rozvoj tradičních řemesel na Statku Bernard 

22. Finanční výpomoc a mimořádný dar Centru tradičních řemesel              

      Královské Poříčí o.p.s. 

23. Žádost o účast na projektu SHIFT-X 

24. Strategie udržitelnosti Statku Bernard  

25. Žádosti o dotace 

26. 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. 12 p. Zdena Gebauerová a p. Milan Kováč zápis četli a podepsali. 

Starosta určil ověřovatele zápisu č. 13 p. Viktora Frimla a p.Vladislava Štěpánovského. Do 

návrhové komise navrhl p. Michala Skýbu a p. Vlastislava Beránka.  

Přijato bez připomínek. 

 

Po té předložil program jednání, který bude doplněn o dva body:. 

Rekonstrukce půdních prostor ZŠ  

Dodatek č. 1 ke Smlouvě budoucí kupní na pozemek pč. 660. 
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Po té vyzval zastupitele, zda mají připomínky k programu: 

p. Gebauerová – připomínka k bodu 23- stáhnout tento bod z programu z důvodu, že žádost je 

nepodepsaná. 

Starosta předložil podepsanou Žádost na projekt SHIFT X. 

Jiné připomínky nebyly a nechal hlasovat o přijetí programu. 

 

285/12/12 

ZO schvaluje program veřejného zasedání doplněný o body: 

 Rekonstrukce půdních prostor ZŠ  

 Dodatek č. 1 ke Smlouvě budoucí kupní na pozemek pč. 660 

pro: 7     proti: 2     zdržel se: - 

 

Starosta informoval ZO a občany o současném dění v obci. 

 

Ústní zprávy starosty obce: 

- kolaudace protipovodňové hráze 

- tělocvična v ISŠTE 

- přerušení projekčních prací na tělocvičně ZŠ 

- ukončení funkce předsedy rady starostů Mikroregion Sokolov – východ 

- jednání dozorčí rady o.p.s. Statek Bernard- člen dozorčí rady p. Skýba přečetl zápis    

 z jednání rady. 

 

286/12/12 

ZO bere na vědomí ústní zprávy starosty. 

pro: 9     proti: -     zdržel se: - 

Zprávy výborů a komisí: 

Kontrolní výbor: Zprávu kontrolního výboru přednesl pan Beránek. Seznámil ZO 

s kontrolou, která proběhla ve Sportovním centru – nebyly zjištěny žádné závady. 

 

Finanční výbor: Zprávu finančního výboru přednesla paní Suchá. Seznámila zastupitele 

s kontrolou hospodaření v MŠ a ZŠ, kde nebyly zjištěny žádné závady.  

Finanční výbor bere na vědomí Rozpočtová opatření č. 12,13,14/2012 a doporučuje ZO 

schválit Rozpočtové opatření č. 15/2012. 

Paní Suchá poděkovala účetní obce paní Peterkové za dobrou spolupráci s finančním 

výborem. 

 

Zápisy z jednání kontrolního a finančního výboru jsou přílohou k zápisu. 

 

287/12/12 

ZO bere na vědomí zprávy kontrolního a finančního výboru. 

pro: 9     proti: -     zdržel se: - 

288/12/12 

ZO bere na vědomí Rozpočtová opatření č. 12,13,14/2012. 

pro: 9     proti: -     zdržel se: - 

289/12/12 

ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 15/2012. 

pro: 9     proti: -     zdržel se: - 
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Pan starosta otevřel rozpravu k rozpočtu na rok 2013, kde bylo nutné zvýšit investiční výdaje 

o 168.200,- Kč na pořízení regulátorů na veřejné osvětlení. 

Dále vysvětlil schodkový rozpočet. Na straně příjmů jsou nízké příjmy z důvodu, že není 

možno předpokládat, kolik Kč získá obec v roce 2013 z dolové činnost na jejím území. 

Připomínky ZO: 

p. Gebauerová: navrhuje  snížit výdaj č. 29 – Příspěvek Centru tradičních řemesel o.p.s. z 2,5 

mil. Kč na 2 mil. Kč a využít je na bytový fond, opravu bytů v areálu bývalého SOU. 

Starosta nechal o návrhu paní Gebauerové hlasovat: pro: 1 proti: 7 zdržel se: 1 
  

Další návrhy a připomínky nebyly, starosta nechal hlasovat o původním návrhu. 

290/12/12 

OZ schvaluje schodkový rozpočet na rok 2013. Příjmy rozpočtu ve výši 20.167.420,- Kč 

a výdaje rozpočtu 24.556.830,- Kč. Schodek ve výši 4.389.410,- Kč bude kryt z přebytku 

minulých let.  

pro: 8     proti: 1    zdržel se: - 

 

291/12/12 

ZO schvaluje rozpočtový výhled na roky 2014 – 2015 ve výši 17 500 000,-- Kč. 

pro: 9    proti: -     zdržel se: - 

 

Starosta seznámil ZO s dílčím přezkoumáním hospodaření obce, které proběhlo na obecním 

úřadě ve dnech 12.11. – 14. 11. 2012 a nebyly zjištěny žádné závažné závady a nedostatky. 

  

292/12/12 

ZO bere na vědomí zprávu o výsledku z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 

2012, která  je bez závad a vyslovuje poděkování pracovníkům ekonomického odboru 

obce, kontrolnímu a finančnímu výboru ZO. 

pro: 9    proti: -     zdržel se: - 

 

Dne 22.11.2012 proběhlo na Obecním úřadě veřejné projednání územního plánu. 

K územnímu plánu obce nebylo připomínek, kromě báňského úřadu a ministerstva průmyslu, 

kteří zaujali tvrdý postoj k novému ÚP oproti minulému. Z důvodu důlní činnosti v katastru 

obce nebude povolena v horní části obce nová výstavba, pouze stavby dočasné. 

 

293/12/12 

ZO ověřilo v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že Územní 

plán Královské Poříčí není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky 

2008, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených 

orgánů a stanoviskem Krajského úřadu Karlovarského kraje a dále, že nebyly řešeny 

žádné rozpory. 

pro: 9    proti: -     zdržel se: - 

 

294/12/12 

ZO vydává v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. c) a § 54 odst. 2 a za použití 

ustanovení § 43odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s ustanovením § 13 vyhlášky č. 500/2006 

Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentací a způsobu 
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evidence územně plánovací činnosti a § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů - Územní plán Královské Poříčí opatřením 

obecné povahy č. 1/2012. 

pro: 9    proti: -     zdržel se: -  

 

Starosta přivítal za zasedání ředitelku ZŠ Mgr. Šárku Morávkovou a omluvil paní ředitelku 

MŠ, která se dnešního zasedání nemohla z pracovních důvodů zúčastnit. Ředitelka ZŠ 

seznámila ZO s výroční zprávou a Hodnotící zprávu MŠ přenesl pan starosta. 

 

295/12/12 

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

vyslovuje poděkování ředitelkám a personálu obou škol za dobrou práci s dětmi 

v minulém školním roce. 

pro: 9    proti: -     zdržel se: - 

 

ZO projednalo žádost ředitelky MŠ o příspěvek na výuku anglického jazyka a usneslo se, že 

příspěvek bude poskytnut pouze dětem z Královského Poříčí. 

 

296/12/12 

ZO schvaluje příspěvek na výuku anglického jazyka v mateřské škole ve výši 50% 

z ceny výuky pro děti s trvalým pobytem v Královském Poříčí. 

pro:9     proti: -     zdržel se: - 

 

297/12/12 

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 14.12.2012, která bude jednat o těchto záležitostech: 

a) projednání a schválení výše vodného a stočného pro rok 2013, 

b) projednání a schválení výše nájemného pro rok 2013 – Vodohospodářská společnost 

Sokolov, s.r.o., 

c) projednání a schválení plánu investic pro rok 2013, 

d) schválení nabytí části kanalizačního řadu v Oloví 

e) schválení nabytí vodovodního řadu v obci Dasnice 

 

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

Ivana Stefana 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 2013, 

b) projednání a schválení výše nájemného pro rok 2013 – Vodárenská společnost, s.r.o. 

c) projednání a schválení plánu investic pro rok 2013, 

d) schválení nabytí části kanalizačního řadu v Oloví 

e) schválení nabytí vodovodního řadu v obci Dasnice. 

 

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

místostarosta. 

pro: 9    proti:  -    zdržel se: - 
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V průběhu roku došlo k bezúplatnému převodu silnic v ul. Dlouhá a části ulice Luční 

z majetku Karlovarského kraje do majetku obce. Aby obec mohla zajistit řádnou údržbu 

silnic, bude nutné pořídit větší traktor. Starosta seznámil ZO o poptávkovém řízení, kde byly 

osloveny 3 firmy na dodávku nového traktoru s příslušenstvím.  

Dne 26.11.2012 se sešla výběrová komise ve složení: ing. Ivan Stefan, Michal Skýba, 

Miroslav Buják a Vlastislav Beránek, kdy zhodnotili došlé nabídky a vybrali firmu MOREAU 

AGRI s nejnižší nabídkou. Starosta obce předložil návrh ZO a doporučil tento nákup 

uskutečnit. 

 

298/12/12 

ZO schvaluje na základě poptávkového řízení Kupní smlouvu s firmou MOREAU 

AGRI, spol. s.r.o., IČ 494 49 699, jejíž předmětem je nákup kolového traktoru 

LANDINI  za cenu 888.000,- Kč s DPH a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 

pro: 9    proti: -     zdržel se: - 

 

299/12/12 

ZO schvaluje na základě poptávkového řízení Kupní smlouvu s firmou MOREAU 

AGRI, spol. s.r.o., IČ 494 49 699, jejíž předmětem je nákup rozmetadla na sůl, čelní 

radlice, předního ramena a vývodové  hřídele za cenu 168.000,- Kč s DPH a pověřuje 

starostu podpisem kupní smlouvy. 

pro: 9    proti: -     zdržel se: - 

 

Starosta obce předložil ZO návrh na výměnu garážových vrat u garáže na pozemku pč. 233/3, 

kterou bude obec využívat pro parkování nového traktoru. Garážová vrata jsou zde 

v havarijním stavu, z tohoto důvodu byly osloveny opět 3 firmy a výběrová komise ve 

stejném složení vybrala firmu s nejnižší nabídkou. 

Starosta předložil tento návrh ZO ke schválení. 

 

300/12/12 

ZO schvaluje na základě poptávkového řízení koupi 2 ks garážových vrat od firmy 

RICHARD, Karlovy Vary za cenu 93.271,- Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem 

kupní smlouvy. 

pro: 9    proti: -     zdržel se: - 

 

Obec oslovila firma Dino Trading s.r.o. s nabídkou úsporných opatření pro veřejné osvětlení 

pořízením napěťových regulátorů. Na základě podkladů z obce zpracovala úsporu na 

konkrétních okruzích. Starosta předložil ZO výpočet návratnosti využití. 

ZO souhlasilo s pořízením těchto regulátorů pro dva ze tří okruhů. 

 

301/12/12 

ZO schvaluje pořízení napěťových regulátorů pro veřejné osvětlení k zapínacím bodům 

v ulici Lázeňská a Dlouhá v celkové výši 168.144,- Kč a pověřuje starostu podpisem 

kupní smlouvy. 

pro: 9     proti: -      zdržel se: - 

 

 

Starosta předložil ZO návrh na vypsání záměru prodeje dvou prázdných bytů v domě čp. 75.  

ZO schválilo prodej bytů nájemníkům za polovinu odhadní ceny na svém zasedání 

17.10.2012. Ostatní byty budou minimálně za cenu odhadní tj. 7.000,- Kč. 
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302/12/12 

ZO vyhlašuje záměr prodeje dvou bytových jednotek o velikosti 1+2 v ulici Dlouhá čp. 

75/3 a 75/5 za minimální nabídkovou cenu 7.000,- Kč/m2. 

pro: 9    proti: -     zdržel se: - 

 

ZO projednalo žádost pana Schauera na odkoupení obecního pozemku p.č. 263, který sousedí 

s jeho pozemkem. 

 

303/12/12 

ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 263 v k.ú. Královské Poříčí o výměře 615 m2 panu 

Vladislavu Schauerovi, bytem Na Sídlišti 194, 357 41 Královské Poříčí za cenu 70,- Kč 

 za m2. 

pro: 9    proti: -     zdržel se: - 

 

Starosta seznámil ZO s dohodou okolních měst a obcí o společném postupu vůči dodavatelům 

elektřiny za snížení cen prostřednictvím firmy ABRI, s.r.o.  

 

304/12/12 

ZO schvaluje“ Dohodu o společném postupu při poptávce ceny energií“ 14-ti měst a obcí 

za účelem snížení cen silové elektřiny na hladině nízkého napětí.. 

pro: 9    proti: -     zdržel se: - 

 

305/12/12 

ZO schvaluje Smlouvu o dílo – Poradenské a energetické služby s firmou ABRI, s.r.o.,          

IČ 616 79 763 ve věci poptávkového řízení dle Dohody o společném postupu při poptávce 

energií a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

pro: 9    proti: -     zdržel se: - 

 

Starosta předložil žádost Správy pamětihodností na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě 

budoucí kupní ze dne 9.7.2008, kde dojde ke změně termínu v článku IV. na 31.12.2017, 

sankce uvedené v článku IV se oboustranně ruší a výraz „hotelový objekt“ uvedený v článku 

III se mění na  „ubytovací zařízení“. Po té otevřel rozpravu: 

p. Mašková : pokud obec neprodlouží smlouvu, nic tím neporušila. Tím by neměly být pro 

obec žádné sankce. 

p. Štěpánovský: statek Bernard i přilehlé pozemky jsou v majetku obce, obec by neměla tento 

pozemek prodávat. Souhlasím s Dodatkem, pokud budou z článku IV zrušeny pouze 

oboustranné sankce. 

 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě budoucí kupní na pozemek pč. 660 mezi firmou 

Správa pamětihodností s.r.o., Šachetní 135, 357 41 Královské Poříčí, IČ 264 07 493 ze dne  

9.7.2008 a pověřuje starostu jeho podpisem. 

pro: 4    proti: 3     zdržel se: 2         usnesení nebylo přijato 

 

Po té starosta požádal ZO a zástupce Správy pamětihodností s.r.o. o poradu a přerušil veřejné 

zasedání od 17.45 do 18.00 hod. 

V 18.00 hod. – pokračování veřejného zasedání 

ZO přistoupilo k dohodě se Správou pamětihodností o uzavření Dodatku č. 1 s tím, že 

v článku IV. ve Smlouvě o smlouvě budoucí kupní budou zrušeny oboustranně sankce a 



7 
 

ostatní ujednání se nemění. Tím bude smlouva o smlouvě budoucí kupní k 31.12.2012 

zrušena. 

 

306/12/12 

ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě budoucí kupní na pozemek pč. 660 s firmou 

Správa pamětihodností s.r.o., Šachetní 135, 357 41 Královské Poříčí, IČ 264 07 493 ze 

dne  9.7.2008 a pověřuje starostu jeho podpisem. 

pro: 9    proti: -     zdržel se: - 

 

Starosta podal návrh ZO na usnesení, aby firma Správa pamětihodností s.r.o., pokud 

v budoucnu bude mít možnost výstavby ubytovacího zařízení, byla jako nájemník 

upřednostněna k dlouhodobému pronájmu. 

 

307/12/12 

ZO se zavazuje, že pokud firma Správa pamětihodností s.r.o. požádá o dlouhodobý 

pronájem pozemku p.č. 660 za účelem vybudování ubytovacích kapacit, tomuto záměru 

vyhovět za zvýhodněných podmínek. 

pro: 8    proti: -     zdržel se: 1 

 

ZO projednalo žádost Správy pamětihodností s.r.o. o schválení smlouvy o smlouvě budoucí 

kupní, která řeší realizaci projektu Rozvoj tradičních řemesel na Statku Bernard a zapojení 

obce do jeho financování.  

Připomínky k návrhu usnesení: 

p. Štěpánovský – do usnesení uvést cenu. Ve Smlouvě uvést cenu do přílohy č. 1, ve článku 

III. u bodu 4. doplnit za částku dovětek „ sníženou o amortizaci“. 

p. Makovička k tomuto sdělil, že v této částce je již s tímto počítáno. 

 

308/12/12 

ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí mezi Obcí Královské Poříčí a Správou 

pamětihodností, s.r.o., Šachetní 135, 357 41 Královské Poříčí, IČ 264 07 493  na projekt 

Rozvoj tradičních řemesel na Statku Bernard v Královském Poříčí v ceně 1.968.895,- Kč 

a pověřuje starostu podpisem smlouvy s tím, že ve smlouvě u přílohy č. 1 budou 

doplněny ceny u jednotlivých zařízení. 

pro: 8    proti: -     zdržel se: 1 

 

ZO projednalo žádost Centra tradičních řemesel o.p.s. na předfinancování projektu na výuku 

ruštiny a němčiny ve výši 500.000,- Kč a poskytnutí mimořádného daru ve výši 100.000,- Kč. 

Do projektu budou zařazeni řemeslníci ze Statku Bernard i další ze Sokolovska. 

Návrh p. Gebauerové – žádá, aby se na příspěvku 100 tis. Kč spolupodíleli i ostatní obce, 

pokud se projektu budou účastnit i řemeslníci ze Sokolovska. 

Starosta nechal hlasovat o doplnění návrhu usnesení – pro: 1, po té nechal hlasovat o 

původním návrhu. 

 

309/12/12 

ZO schvaluje poskytnutí finanční výpomoci ve výši 500.000,- Kč a poskytnutí 

mimořádného daru ve výši 100.000,- Kč Centru tradičních řemesel Královské Poříčí 

o.p.s. potřebných pro financování projektu na výuku ruštiny a němčiny určenou pro 

řemeslníky na statku Bernard a pověřuje starostu podpisem příslušných smluv. 

pro:  6   proti: 1     zdržel se: 2 
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ZO projednalo žádost Mikroregionu Sokolov-východ na předfinancování projektu SHIFT X 

ve výši 900.000,- Kč a poskytnutí mimořádného daru ve výši 100.000,- Kč.  

 

310/12/12 

ZO schvaluje účast na předfinancování projektu Mikroregionu Sokolov – východ „ 

SHIFT X“ ve výši 900.000,- Kč a poskytnutí mimořádného příspěvku ve výši 100.000,- 

Kč a pověřuje starostu podpisem smluv. 

pro: 7    proti: 1     zdržel se: 1 

 

ZO projednalo Strategii udržitelnosti Statku Bernard a rozhodlo, že jednotlivé akce budou 

realizovány dle finančních možností obce. 

 

311/12/12 

ZO schvaluje Strategii udržitelnosti Statku Bernard, s tím že jednotlivé akce budou 

realizovány dle finančních možností obce. 

pro: 9    proti: -     zdržel se: - 

 

ZO projednalo žádosti o příspěvky: 

 

312/12/12 

ZO schvaluje poskytnutí příspěvku Agentuře osobní asistence a sociálního poradenství 

o.p.s., IČ 263 95 517 ve výši 5.000,- Kč. 

pro: 7    proti: 1     zdržel se: 1 

 

p. Gebauerová nesouhlasí s poskytnutím příspěvku firmě TOREAL, s.r.o. a podává 

protinávrh: 

ZO nesouhlasí s poskytnutím příspěvku firmě TOREAL, s.r.o. 

pro: 1                                                     návrh nebyl přijat 

 

Po té nechal starosta hlasovat o původním návrhu na příspěvek: 

 

ZO schvaluje poskytnutí příspěvku firmě TOREAL, s. r. o. IČ 279 60 480 ve výši 15.000,- 

Kč. 

pro: 4    proti: 2     zdržel se: 3              usnesení nebylo přijato 

 

 

ZO se seznámilo se zprávou ZŠ o získání projektu financovaném Karlovarským krajem a 

podpořilo ZŠ v přípravách na jeho realizaci. 

 

313/12/12 

ZO bere na vědomí úspěšné získání projektu „Zahrada pod lupou“ pro ZŠ 

v Královském Poříčí a přijímá následující usnesení: 

1. je zastavena příprava projektu na rozšíření tělocvičny ZŠ, která finančně překračuje    

    rámec možností obce, 

2. bude pokračováno v přípravě projektu na zřízení učebny v půdních prostorách školy   

    s termínem realizace 1. pololetí 2013. 

pro: 9    proti: -     zdržel se: - 

 

Závěrem starosta poděkoval všem zastupitelům za jejich práci a popřál všem přítomným 

krásné vánoce a šťastný nový rok 2013. 
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V 18.40 hod. ukončil veřejné zasedání. 
 

Přítomno dle presenční listiny 9 občanů. 

Zápis byl vyhotoven 17.12.2012. 

Zapsala: Nikola Frimlová 
 

 

 

 

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

            Ing. Ivan Stefan                                                         Michal Skýba 

                 starosta                                                                 místostarosta 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu č. 13: Friml Viktor………………………. 

 

 

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

  
 


