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Zápis a usnesení 
z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí 

konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí 
 
 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce (dále jen ZO) řídil místostarosta obce pan Michal Skýba, 

který přivítal všechny přítomné a zahájil veřejné zasedání. 

Oznámil odstoupení pana starosty ing. Ivana Stefana z funkce starosty, člena zastupitelstva, 

jednatele Správy majetku Královské Poříčí, s.r.o. a z funkce ředitele organizace Centrum 

tradičních řemesel o.p.s. a přečetl rezignaci. 

Místostarosta dále oznámil, že náhradník na funkci zastupitele paní Marie Reitmeierová 

předala písemně vzdání se pozice náhradníka. Dalším náhradníkem se stává pan Karel Král, 

DiS, kterého přivítal a vyzval ke složení slibu. 

 

Pan Karel Král, DiS složil slib a stává se členem zastupitelstva obce Královské Poříčí. 

 

Místostarosta konstatoval, že je přítomno všech 9 zastupitelů a ZO je usnášeníschopné. 

 

Ověřovatelé zápisu č.13 p. Viktor Friml a p. Vladislav Štěpánovský zápis četli a podepsali. 

 

Místostarosta navrhl ověřovatele zápisu č. 14 p. Karla Krále, DiS a p. Ivetu Suchou a do 

návrhové komise p. Janu Maškovou a Vladislava Štěpánovského. 

Jiné návrhy nebyli a po té nechal o návrhu hlasovat. 

 

314/02/13 

ZO volí návrhovou komisi ve složení p. Mašková Jana a Vladislav Štěpánovský a určuje 

ověřovatele zápisu p. Karla Krále, DiS a p. Ivetu Suchou. 

pro:  9       proti:  -        zdržel se: - 

 

 

Program: 

1. Zahájení (slib nového zastupitele, volby návrhové komise a ověřovatelů zápisu) 

 2. Schválení programu 

3. Volba starosty 

4. Zprávy o dění v obci 

5. Zprávy výborů a komisí 

6. Rozpočtové opatření č. 1/2013 

7. Oprava rozvodů studené vody včetně montáže vodoměrů v domě             

     čp. 66,67,71-73 

   8. Přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin 

   9. Žádost o směnu pozemku 

 10. Žádost o příspěvek na uspořádání závodu Královská pětimíle 

 11. Odkup malotraktoru 

 12. Vklad vodohospodářského majetku v ul. Lesní do Sokolovské vodárenské s.r.o.  

 13. Žádost o bezúplatný převod pozemku pč. 246 od Pozemkového fondu ČR 

 14. Návrh na ředitele o.p.s. Centrum tradičních řemesel 

 15. Pověření odpovědné osoby za provoz a technicko-bezpečnostní dohled –   

       protipovodňová hráz 

 16. Různé 
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Místostarosta předložil program zasedání, tak jak byl uveřejněn a požádal ZO o  

doplnění programu o čtyři body: 

-Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu stavby, 

- Žádost o sponzorský dar, 

- Odpisový plán MŠ na rok 2013, 

- Schválení daru. 

 

315/02/13 

ZO schvaluje program veřejného zasedání doplněný o body: 

-Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu  

  stavby, 

- Žádost o sponzorský dar, 

- Odpisový plán MŠ na rok 2013, 

- Schválení daru. 

pro: 9        proti: -         zdržel se: - 

 

Dalším bodem programu byla volba starosty. Místostarosta navrhl, aby volba nového  

starosty byla veřejná. Jiné návrhy a připomínky nebyli. 

 

316/02/13 

ZO schvaluje veřejný způsob volby starosty. 

pro:  8       proti: -        zdržel se: 1 

 

Místostarosta vyzval zastupitele k podání návrhů na starostu obce. Pan Friml navrhuje p.  

Michala Skýbu. Žádné další návrhy nebyli a tak místostarosta nechal o návrhu hlasovat. 

 

317/02/13 

ZO volí starostu obce pana Michala Skýbu, r.č.xxxxxxx, bytem xxxxxx, 357 41 

Královské Poříčí a schvaluje, že od 11.3.2013 bude tuto funkci vykonávat jako uvolněný 

člen zastupitelstva obce. 

 pro: 8       proti: -      zdržel se: 1 

 

P. Michal Skýba se stává starostou obce Královské Poříčí a veřejné zasedání již řídí jako  

starosta. 

Starosta obce požádal ZO o doplnění programu o bod Volba místostarosty a  navrhl volbu  

veřejným hlasováním. 

 

318/02/13 

ZO schvaluje doplnění programu u bodu č.3 – volba místostarosty. 

pro:  9       proti: -     zdržel se: - 

 

319/02/13 

ZO schvaluje veřejný způsob volby místostarosty. 

pro:  8       proti: -     zdržel se: 1 

 

Starosta navrhl p. Janu Maškovou na místostarostu obce a vyzval ZO k dalším návrhům. Jiné  

návrhy nebyli a tak nechal hlasovat o návrhu hlasovat. 
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320/02/13 

ZO volí neuvolněného místostarostu obce paní Janu Maškovou, r.č. xxxxxxxx,bytem           

xxxxxxxx, 357 41 Královské Poříčí. 

pro: 9        proti: -     zdržel se: - 

 

Starosta sdělil ZO, že místostarosta nemůže být členem kontrolního výboru a navrhl odvolání  

p. Jany Maškové z funkce člena kontrolního výboru. P. Jana Mašková se vzdala funkce  

předsedkyně bytové komise. 

 

321/02/13 

ZO odvolává paní Janu Maškovou z funkce člena kontrolního výboru a zároveň z funkce  

předsedkyně bytové komise. 

pro: 9        proti: -     zdržel se: - 

 

Starosta obce navrhl nového člena kontrolního výboru p. Karla Krále, DiS a předsedu bytové  

komise p. Milana Kováče. Jiné návrhy a připomínky nebyli a tak nechal hlasovat o  

předloženém návrhu. 

 

322/02/13 

ZO volí za člena kontrolního výboru pana Karla Krále, DiS. 

pro:  9       proti: -     zdržel se: - 

 

323/02/13 

ZO volí za předsedu bytové komise pana Milana Kováče. 

pro: 9        proti: -     zdržel se: - 

 

Starosta seznámil zastupitele a občany s aktuálním děním v obci. 

 

  Zprávy o dění v obci: 

- protipovodňová hráz 

- zápis do mateřské školy dne 4.4.2013 

- Masopust 2013 

- vznik Společenství vlastníků bytových jednotek 74,75,76,132 

- plánované investiční akce – oprava střechy Na Sídlišti čp. 193 

                                             - výměna oken Lázeňská čp. 170 

- výtluky na silnici ul. Luční – dopravní značení. 

 

Starosta vyzval ZO, zda má k bodu nějaké připomínky či dotazy. Nikdo se nepřihlásil. 

Občané: 

 p. Gebauer – dotaz, zda bude vypsáno výběrové řízení na investiční akce. 

Odpověď p. starosta: Tyto akce jsou pouze plánované. Pokud dojde k realizaci bude vypsáno  

řádné výběrové řízení.  

 

324/02/13 

ZO bere na vědomí zprávy o dění v obci. 

pro:  9     proti: -      zdržel se: - 

 

Zprávy výborů a komisí: 

Finanční výbor: Zprávu finančního výboru přednesla p. Suchá. Finanční výbor projednal  

Rozpočtové opatření č. 1/2013 a doporučuje ZO ke schválení. Byla provedena kontrola  
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pokladny na Obci Královské Poříčí, nebyly shledány závady. 

 

Bytová komise: Bytová komise na svém jednání rozhodla o přidělení bytu na čp. 170/2 a čp.  

80/4 a dále projednala žádosti nájemníků. 

 

Zápisy z jednání finančního výboru a bytové komise jsou  přílohou zápisu. 

 

325/02/13 

ZO bere na vědomí zprávy výborů a komisí. 

pro: 9        proti: -      zdržel se: - 

 

Starosta předložil ZO Rozpočtové opatření č. 1/2013, který finanční výbor doporučil ke  

schválení. Vyzval ZO, zda má k Rozpočtovému opatření nějaké dotazy či připomínky. Žádné  

připomínky ZO nevzneslo. 

 

326/02/13 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2013. 

pro: 9        proti: -      zdržel se: - 

 

Starosta seznámil ZO a občany s havarijním stavem rozvodů studené vody v domě čp.  

66,67,71,72,73,dále seznámil s výběrovým řízením na nové rozvody SV a osazení vodoměrů  

v tomto domě, kdy nejlevnější nabídku měla firma Torema, spol. s.r.o. 

 

327/02/13 

ZO schvaluje Smlouvu o dílo s firmou TOREMA, spol. s.r.o. na odstranění havarijního  

stavu rozvodů studené vody a osazení vodoměrů SV na čp. 66,67,71,72,73. 

pro: 7        proti: -       zdržel se: 2 

 

ZO projednalo žádost ředitelky MŠ o přerušení provozu MŠ v období letních prázdnin od  

1.7. do 16.8.2013. ZO se jednohlasně shodlo na tom, že MŠ by měla být uzavřena pouze 4  

týdny, jelikož pracující rodiče mohou čerpat dovolenou pouze v omezené době, v některých  

případech mají pouze celozávodní dovolenou na 2 týdny. 

 

328/02/13 

ZO neschvaluje žádost ředitelky MŠ o přerušení provozu v době letních prázdnin od  

1.7. do 16.8.2013 a ukládá ředitelce MŠ zajistit uzavření MŠ po dobu 4 týdnů v jím  

zvoleném termínu.  

pro: 9        proti: -       zdržel se: - 

 

Starosta předložil ZO žádost manželů Rubášových na směnu pozemků. Manželé Rubášovi  

žádají směnit pozemky, které vlastní v Novém Sedle za pozemek v Královském Poříčí pč.  

50. ZO tuto žádost zamítlo. 

 

329/02/13 

ZO neschvaluje žádost manželů Rubášových na směnu pozemků s Obcí Královské  

Poříčí. 

pro: 9         proti: -       zdržel se: - 

 

ZO projednalo žádost Ultrasportu Sokolov o příspěvek na uspořádání běžeckého závodu            

„Královská Pětimíle“, který se již 10. rokem koná na cyklostezce v Královském Poříčí. 
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330/02/13 

ZO schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 5.000,- Kč na uspořádání běžeckého závodu  

Královská pětimíle. 

pro: 9       proti: -       zdržel se: - 

 

Starosta doporučil ZO odkoupit za zůstatkovou cenu 10.000,- Kč malotraktor YUKON, který  

měla obec v dlouhodobém pronájmu předložil návrh kupní smlouvy. 

 

331/02/13 

ZO schvaluje odkup malotraktoru YUKON 37 HP W50469 za zůstatkovou cenu  

10.000,- Kč od firmy Ivo Černohorský, IČ 68796722, se sídlem Trnitá 78, Všeborovice,  

36263 Dalovice a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 

pro: 9        proti: -       zdržel se: - 

 

Starosta seznámil ZO s dopisem Sokolovské vodárenské, s.r.o., kde bude probíhat další etapa  

vkladů vodohospodářského majetku. Obec již v minulosti svůj vodohospodářský majetek do  

Sokolovské vodárenské vložila, mimo majetku v ulici Lesní, kde je nově vybudovaný  

vodovod a kanalizace ke stavebním parcelám. 

 

332/02/13 

ZO schvaluje vklad vodohospodářského majetku v ulici Lesní do společnosti  

Sokolovská vodárenská, s.r.o. 

pro: 9        proti: -       zdržel se: - 

 

Starosta předložil ZO návrh požádat Pozemkový fond ČR o bezúplatný převod pozemku pč.  

246, který se nachází před obecním úřadem a je jedním z mála míst v obci, které není  

udržované. Již v minulosti byla vypracovaná studie na parkové úpravy na tomto pozemku.  

ZO tento návrh podpořilo. 

 

333/02/13 

ZO schvaluje žádost Obce Královské Poříčí na bezúplatný převod pozemku pč. 246 od  

Pozemkového fondu ČR a ukládá starostovi obce zajistit veškeré právní úkony spojené  

s převodem. 

pro: 9        proti: -        zdržel se: - 

 

ZO projednalo obsazení funkce ředitele o.p.s. za ing. Ivana Stefana a navrhlo pana  

Vladislava Štěpánovského, který působí v dozorčí radě. Jiné návrhy nebyly předloženy. Na  

funkci v dozorčí radě byl navržen p. Viktor Friml. 

  

334/02/13 

ZO navrhuje na funkci ředitele Centra tradičních řemesel o.p.s. pana Vladislava  

Štěpánovského, na jeho post v dozorčí radě pana Viktora Frimla a ukládá členům  

správní rady o.p.s. za Obec Královské Poříčí takto ve správní radě hlasovat.  

pro: 9        proti: -        zdržel se: - 

 

335/02/13 

ZO pověřuje ing. Ivana Stefana jako osobu odpovědnou za provoz a manipulaci na  

vodním díle „ Královské Poříčí – protipovodňová hráz“ a na výkon technicko- 

bezpečnostního dohledu. 

pro: 9        proti: -       zdržel se: - 
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336/02/13 

ZO schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a  

smlouvu o právu stavby „ Královské Poříčí, Dlouhá, Luční, Maleček, kNN“. 

pro: 9        proti: -       zdržel se: - 

 

ZO projednalo žádost Střední školy živnostenské Sokolov o poskytnutí sponzorského daru,  

kterým by obec přispěla na pořádání regionálního veletrhu fiktivních firem v prostorách  

Městského kulturního domu v Sokolově. ZO navrhlo částku 10.000,- Kč. Jiné návrhy nebyly  

předloženy. 

 

337/02/13 

ZO schvaluje poskytnutí sponzorského daru Střední škole živnostenské Sokolov ve výši  

10.000,- Kč. 

pro: 8        proti: -        zdržel se: 1 

 

MŠ předložila ke schválení odpisový plán na zahradní domek. 

 

338/02/13 

ZO schvaluje odpisový plán mateřské školy na rok 2013 ve výši 4.480,- Kč. 

pro: 9         proti: -        zdržel se: - 

 

ZO vyslovilo poděkování ing. Ivanu Stefanovi za jeho zásluhy ve funkci starosty obce  

Královské Poříčí, kterou vykonával v letech 1994 – 2013 a předalo mu dar – poukaz na  

zájezd. 

 

339/02/13 

ZO schvaluje ing. Ivanu Stefanovi, nar. xxxxxxx, bytem xxxxxxx,  

35741 Královské Poříčí, dar – poukaz v hodnotě 200.000,- Kč na zájezd od CA GUNEŠ,  

IČ 87 525 526, nám. Dr. Milady Horákové 2040, Karlovy Vary, 360 01, dle vlastního  

výběru za příkladný výkon funkce starosty obce Královské Poříčí v letech 1994 – 2013,  

kterým se zasadil o celkový rozvoj obce. 

pro: 9         proti: -       zdržel se: - 

 

Pan ing. Stefan poděkoval zastupitelům a pogratuloval novému starostovi a místostarostce ke  

zvolení. Popřál jim mnoho úspěchů v jejich funkcích. 

 

Pan starosta otevřel bod Různé a vyzval k diskusi. 

 

p. Straka: Již v minulosti požádal, zda by se jeho firma, která sídlí v obci, mohla starat o  

veřejné osvětlení. Nikdo se jeho žádostí nezabýval. Sdělil, že zašle novou nabídku a požádal  

starostu o stanovisko, zda se jeho nabídkou bude zabývat. 

 

Odpověď: Pan starosta sdělil, že obec má uzavřenou smlouvu s firmou Hüttner a nejdříve se  

musí seznámit s jejím obsahem. Pokud p. Straka zašle nabídku, bude se jí zabývat. 

 

Ředitelka MŠ p. Kurcová se omluvila za pozdní příchod na veřejné zasedání a vznesla dotaz,  

jak ZO rozhodlo o uzavření MŠ v období letních prázdnin. 

 

Místostarostka p. Mašková oznámila, že ZO její žádosti na uzavření MŠ po dobu 7. týdnů  

nevyhovělo a rozhodlo o uzavření MŠ na dobu 4 týdnů. ZO chce vyjít vstříc rodičům, kteří  
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nemají pro své děti hlídání. 

Paní ředitelka obhajovala svou žádost a proběhla velká diskuze, kterou přerušil p. starosta.  

Navrhl paní ředitelce řešení. Zjistit cca. do 1 měsíce, jaký je zájem rodičů o umístění dětí do  

MŠ v době letních prázdnin, s tím, že v případě nezájmu ze strany rodičů bude možné o  

uzavření MŠ znovu jednat. Starosta ukončil tuto diskuzi. 

 

Nikdo jiný se již do diskuze nepřihlásil a starosta ukončil veřejné zasedání v 17.10 hodin. 

 

Přítomno dle prezenční listiny 13 občanů. 

Zapsala: Frimlová 

Zápis vyhotoven: 18.2.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                  Michal Skýba                                                           Jana Mašková 

                     starosta                                                                   místostarosta 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu č. 14:       Král Karel, DiS…………………………….. 

 

 

 

 

                                                      Suchá Iveta…………………………… 

 

 

 

 

 


