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Zápis a usnesení 
z 16. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí 

konaného dne 12.6.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí 
 
Přítomno dle presenční listiny 9 zastupitelů. 

Zastupitelstvo je usnášení schopné. 

Veřejné zasedání řídil starosta obce pan Michal Skýba. 

 

Program: 

1. Zahájení (volby návrhové komise a ověřovatelů zápisu) 

 2. Schválení programu 

3. Ústní zprávy starosty 

4. Zprávy výborů a komisí 

5. Rozpočtové opatření č. 5/2013 

6. Rozpočtové opatření č. 6/2013 

7. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 

8. Schválení Závěrečného účtu obce za rok 2012 

9. Rozšíření pravomoci starosty k provádění rozpočtových změn 

10. Převod finančních prostředků z devizového účtu na korunový 

11. Rekonstrukce půdních prostor v ZŠ 

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

13. Bezúplatný převod pozemků p.č. 429/4 a 592/6 Karlovarskému kraji 

14. Odpis pohledávky 

15. Projednání žádosti firmy Systém NET LINE s.r.o. na umístění optického     

      kabelu a zařízení 

16. Prodej bytové jednotky v domě čp. 76 

17. Pronájem části pozemku p.č. 187 – novinový stánek 

18. Změna územního plánu  

19. Kronika obce 

20. Žádost Mikroregionu Sokolov-východ o poskytnutí ručení na půjčku 

21. Smlouvy o spolupráci při mobilním svozu nebezpečných odpadů a    

      elektroodpadů 

22. Různé 

 

Starosta obce pan Michal Skýba zahájil v 16.00 hodin veřejné zasedání zastupitelstva obce 

(dále jen ZO) a všechny přítomné přivítal.  

Ověřovatelé zápisu č. 15 p. Viktor Friml a p. Zdena Gebauerová zápis četli a podepsali. 

Starosta určil ověřovatele zápisu č. 16 p. Karla Krále a p. Ivetu Suchou. Do návrhové komise 

navrhl p. Janu Maškovou a p. Milana Kováče.  

Přijato bez připomínek. 

 

 Po té předložil program jednání a navrhl doplnit jej o body: 

-  Záměr prodeje pozemku p.č. 457/31, 

- Výměna oken na čp. 170. 

 

Starosta vyzval ZO, zda má další návrhy a připomínky. Nikdo se nepřihlásil a tak starosta 

nechal o návrhu hlasovat. 

 

367/06/13 

ZO schvaluje program jednání doplněný o body: 
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-  Záměr prodeje pozemku p.č. 457/31, 

- Výměna oken na čp. 170. 

pro: 9      proti: -     zdržel se: - 

 

Starosta seznámil ZO a veřejnost s aktuálním dění v obci. 

 

Ústní zprávy starosty obce: 

- povodeň 2013 

- humanitární sbírka SDH pro obec Křešice u Litoměřic, 

- rekonstrukce vozovky je již dokončena, 

- Poříčská pouť je plánovaná 21.9.2013. 

 

368/06/13 

ZO bere na vědomí ústní zprávy starosty obce. 

pro: 9      proti: -     zdržel se: - 

 

Zpráva finančního výboru: 

Zprávu přednesla paní Iveta Suchá. Finanční výbor projednal Zprávu o přezkoumání 

hospodaření za rok 2012, Závěrečný účet obce za rok 2012, který doporučuje ZO ke 

schválení. 

Dále projednal Rozpočtové opatření č. 5, které bere na vědomí a Rozpočtové opatření č. 6 

doporučuje ZO ke schválení. 

 

369/06/13 

ZO bere na vědomí zprávy finančního a kontrolního výboru. 

pro:  9     proti: -     zdržel se: - 

 

 ZO projednalo rozpočtová opatření obce. Žádné dotazy a připomínky nebyli. 

 

370//06/13 

ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 5/2013. 

pro: 9      proti: -     zdržel se: - 

 

371/06/13 

ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2013. 

pro: 9      proti: -     zdržel se: - 

 

Starosta předložil ZO Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2012, které proběhlo na 

obecním úřadě ve dnech 13.5. – 15.5.2013 a nebyli zjištěny žádné závady a nedostatky. Žádné 

dotazy a připomínky nebyli.  

 

372/06/13 

ZO bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 a   

nestanovuje žádná nápravná opatření. 

pro: 9      proti: -     zdržel se: - 

 

Starosta předložil ZO Závěrečný účet obce za rok 2012 ke schválení. Vyzval zastupitele, zda                 

mají k bodu nějaké připomínky či dotazy. Nikdo se nepřihlásil a tak starosta nechal hlasovat o   

schválení Závěrečného účtu. 
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373/06/13 

ZO schvaluje Závěrečný účet obce Královské Poříčí za rok 2012 bez výhrad. 

pro: 9      proti: -     zdržel se: - 

 

Starosta předložil návrh na rozšíření pravomoci k provádění rozpočtových změn, které se týká   

průtokových transferů pro příspěvkové organizace. Vysvětlil ZO, že se jedná o dotace pro   

příspěvkové organizace, které jsou připsány na účet obce. Po té předložil návrh na získání   

souhlasu k převádění finančních prostředků z devizového účtu na korunový. Vyzval ZO, zda  

má k těmto bodům nějaké dotazy či připomínky. Nikdo se nepřihlásil, proto nechal starosta o  

návrzích hlasovat. 

 

374/06/13 

ZO pověřuje starostu k provádění rozpočtových změn takto: 

- průtokové transfery určené pro zřízené příspěvkové organizace přeposlat neprodleně   

po  obdržení finančních prostředků na běžný účet konečnému příjemci transferu. 

pro: 9      proti: -      zdržel se: - 

 

375/06/13 

ZO pověřuje starostu k převodu finančních prostředků z devizového účtu na   

účet korunový po souhlasu místostarosty a po konzultaci s bankovním poradcem. 

pro: 9      proti: -     zdržel se: - 

 

Starosta seznámil ZO s průběhem výběrového řízení na půdní vestavbu v základní škole, které     

proběhlo dne 6.6.2013 na obecním úřadě:  

Byly poptány 4 firmy, z nichž 3 se přihlásily do výběrového řízení. Hlavním kritériem pro  

výběr byla cena a výběrová komise vybrala firmu ZINDL spol. s.r.o. Starosta vyzval ZO, zda  

má k bodu dotazy či připomínky. Nikdo se nepřihlásil, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

376/06/13 

ZO schvaluje rozhodnutí výběrové komise o výběru firmy ZINDL,spol. s.r.o. na stavbu    

„Půdní vestavba ZŠ Královské Poříčí“ a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo. 

pro: 9      proti: -     zdržel se: - 

 

ZO projednalo delegaci na valnou hromadu sokolovské vodárenské s.r.o. Rozhodlo, že obec  

bude zastupovat starosta. Jiné návrhy nebyli. 

 

377/06/13 

ZO Královské Poříčí 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 21.6.2013, která bude jednat o těchto záležitostech: 

a) zpráva jednatelů společnosti o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2012 a o stavu    

    majetku společnosti, 

b) projednání a schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2012, 

c) roční účetní závěrka společnosti k 31.12.2012, 

d) zpráva dozorčí rady společnosti, 

e) schválení roční uzávěrky společnosti k 31.12.2012, 

f) projednání a schválení směny pozemků se sp. Sokolovská uhelná, právní nástupce,   

    a.s., 

 



4 
 

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

Michala Skýbu a 

 

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

rozhodl: 

- o schválení vyúčtování vodného a stočného za rok 2012, 

- o schválení roční účetní závěrky společnosti k 31.12.2012 a 

- o schválení směny pozemků se sp. Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. 

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

místostarostka. 

pro: 9      proti: -      zdržel se: - 

 

ZO projednalo dovypořádání převodu pozemků, které jsou zastavěny silnicí II/181. Pozemky  

ve vlastnictví obce pod stavbou, převedla obec po vybudování silnice II/181 do majetku  

Karlovarského kraje. Při kontrole bylo zjištěno, že pozemky p.č. 429/4 a 592/6 jsou stále ve  

vlastnictví obce. Záměr bezúplatného převodu byl řádně vyvěšen na úřední desce. 

 

378/06/13 

ZO schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 429/4 a p.č. 592/6, k.ú. Královské Poříčí 

Karlovarskému kraji, se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary a pověřuje 

starostu podpisem darovací smlouvy. 

pro: 9      proti: -      zdržel se: - 

 

ZO projednalo návrh na odpis pohledávky. Žádné dotazy a připomínky nebyli. 

 

379/06/13 

ZO schvaluje odpis pohledávky pro dlužníka Potužníková Jitka ve výši 314,- Kč. 

pro: 9      proti: -     zdržel se: - 

 

Starosta předložil žádost firmy Systém NET LINE s.r.o. o udělení souhlasu na umístění  

optického komunikačního kabelu a zařízení do obecních nemovitostí a rozšíření kabelové  

televize v obci. Žádné dotazy a připomínky nebyli. 

 

380/06/13 

ZO uděluje souhlas firmě Systém NET LINE s.r.o. na umístění optického 

komunikačního kabelu a zařízení do nemovitostí Obce Královské Poříčí a pověřuje 

starostu podpisem příslušných smluv. 

pro: 9      proti: -     zdržel se: - 

 

ZO projednalo prodej bytové jednotky č. 76/5, který ukončí první etapu prodeje obecních  

bytů nájemníkům v domě čp. 74,75,76 a 132. 

 

381/06/13 

ZO schvaluje prodej bytové jednotky č. 76/5 v domě čp. 76 panu Miloši Zeiskovi, trvale 

bytem Dlouhá 76, 357 41 Královské Poříčí za cenu 293.370,- Kč. 

pro: 9      proti: -     zdržel se: - 

 

ZO projednalo pronájem části pozemku pč. 187, o který požádala firma PNS Grosso, s.r.o.  

Záměr byl schválen na veřejném zasedání dne 27.3.2013 a vyvěšen na úřední desce. Jediným  

zájemcem je firma PNS Grosso s.r.o. 
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382/06/13 

ZO schvaluje pronájem části pozemku p.č. 187 o výměře 15,12 m2 firmě PNS Grosso, 

s.r.o., se sídlem Praha 9 – Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ 193 00, IČ 48592153 

pro novinový stánek za cenu 200,- Kč za rok.  

pro: 9      proti: -     zdržel se: - 
 

ZO projednalo zpracování změny územního plánu obce Královské Poříčí. Starosta navrhl, že  

zpracování bude zadáno Městskému úřadu v Sokolově, úřadu územního plánování. Jiné  

návrhy či dotazy nebyli. 

 

383/06/13 

ZO Královské Poříčí schvaluje dle § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), žádost o pořizování územně 

plánovací dokumentace Změna územního plánu obce Královské Poříčí Městským 

úřadem Sokolov, tj. úřadem územního plánování, dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

pro: 9      proti: -     zdržel se: - 

 

384/06/13 

ZO Královské Poříčí určuje starostu obce pana Michala Skýbu pro spolupráci s 

pořizovatelem při pořizování změny územního plánu obce Královské Poříčí. 

pro: 9      proti: -     zdržel se:- 

 

ZO projednalo zápis do kroniky obce za rok 2011 a 2012. Starosta navrhl tento zápis 

neschválit, jelikož v něm chybí důležité události z obce a ZO jej v tomto návrhu podpořilo. 

ZO pověřilo místostarostku ke zpracování podkladů. Starosta navrhl odvolání kronikářky a 

pověřit vedením kroniky Ing. Ivana Stefana. I v tomto bodu jeho návrh ZO podpořilo. Žádné 

dotazy či připomínky nebyli a tak nechal starosta o návrhu hlasovat. 

 

385/06/13 

ZO neschvaluje zápis do kroniky za rok 2011 a 2012 a pověřuje místostarostku obce ke 

zpracování potřebných podkladů pro zápis za rok 2011 a 2012. 

pro: 9      proti: -     zdržel se: - 

 

386/06/13 

ZO odvolává paní Moniku Reitmeierovou z funkce kronikářky obce a pověřuje vedením 

kroniky od roku 2013 pana Ing. Ivana Stefana. 

pro: 9      proti: -     zdržel se: - 

 

Starosta předložil žádost Mikroregionu Sokolov-východ na ručení úvěru na předfinancování 

projektu Shift X. Starosta k tomuto bodu sdělil, že splacení úvěru bude do roku 2016 a dalším 

ručitelem bude město Loket.  

 

387/06/13 

ZO schvaluje poskytnutí záruky za úvěr ve výši 1,8 mil.Kč Mikroregionu Sokolov- 

východ na předfinancování projektu SHIFT-X, ručit se bude rozpočtem obce. 

pro: 8      proti: 1     zdržel se: - 

 

Starosta předložil ZO návrhy smluv na zajištění likvidace nebezpečných odpadů a zpětného 

odběru elektrozařízení a doporučil ZO tyto smlouvy schválit, jelikož obec v současné době 
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nemá zajištěn odvoz nebezpečných odpadů, který je obec dle zákona o odpadech povinna 

zajistit. Žádné návrhy či připomínky nebyli. 

 

388/06/13 

ZO schvaluje Smlouvu o spolupráci při mobilním svozu nebezpečných odpadů a 

elektroodpadů s firmou COBA ENVI S.R.O., se sídlem Rolnická 656, 356 01 Sokolov IČ 

29096162 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

pro: 9       proti: -     zdržel se:- 

 

389/06/13 

ZO schvaluje smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím 

jejich mobilního svozu s firmou ASEKOL s.r.o., se sídlem Československého exilu 

2 062/8, Praha 4, PSČ 143 00 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

pro: 9      proti: -     zdržel se: - 

 

ZO projednalo žádost p. Beránka a p. Kovaříka o prodej pozemku p.č. 457/31. Tento pozemek 

je v sousedství jejich pozemků. ZO rozhodlo vyhlásit záměr prodeje. 

 

390/06/13 

ZO vyhlašuje záměr prodeje pozemku p.č. 457/31, k.ú. Královské Poříčí o výměře 336 

m2. 

pro: 9      proti: -      zdržel se: - 

 

ZO projednalo návrh starosty na výměnu oken v domě Lázeňská čp. 170, kde jsou okna 

v havarijním stavu. Žádné připomínky a návrhy nebyli. 

 

391/06/13 

ZO schvaluje výměnu oken v domě Lázeňská 170, ukládá hodnotící komisi vybrat 

provádějící firmu a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo s vybranou firmou.  

 pro: 9      proti: -     zdržel se: - 

 

  

Starosta ukončil veřejné zasedání v 16.40 hodin. 

 

 

Dle presenční listiny bylo přítomno 5 občanů. 

Zápis vyhotoven 18.6.2013 

Zapsala: Frimlová 

 

 

 

 

 

 

 

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

                       Michal Skýba                                                      Jana Mašková 

                          starosta                                                              místostarosta 
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Ověřovatelé zápisu č. 16:               Král Karel, DiS…………………………….. 

 

 

 

 

                                                       Suchá Iveta………………………………. 

 


