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Zápis a usnesení 

ze 19. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí 

konaného dne 12.3.2014 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí 

 

Přítomno dle presenční listiny 9 zastupitelů. 

Zastupitelstvo obce 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. Rozpočtová opatření č. 14/2013 a 1/2014 

6. Rozpočtové opatření č. 2/2014 

7. Odměny členům zastupitelstva obce 

8. Přerušení provozu MŠ v době letních prázdnin 

9. Hospodářský výsledek MŠ za rok 2013 a odpisový plán na rok 2014 

10. Hospodářský výsledek ZŠ za rok 2013  

11. Pronájem nebytových prostor čp. 193/101 

12. Pronájem zahrady – část pozemku p.č. 168 

13. Pronájem zahrady – část pozemku p.č. 134/1 

14. Prodej pozemku p.č. 197/17 

15. Prodej pozemku odděleného od p.č. 134/1 a p.č. 135 

16. Prodej bytové jednotky č. 74/4  

17. Oprava střechy v bytovém domě U Kostela č.p. 28 

18. Odměna za odstřel černé zvěře 

19. Schválení zápisu do kroniky za rok 2013 

20. Projednání žádosti Mikroregionu Sokolov – východ o prodloužení splatnosti 

      půjček 

21. Projednání vstupu obce do Svazu měst a obcí ČR 

22. Projednání žádostí o příspěvky 

23. Různé 

 

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

( dále jen ZO) a všechny přítomné přivítal. Konstatoval, že je přítomno všech 9 zastupitelů a 

ZO je usnášení schopné.  

Ověřovatelé zápisu č. 18 p. Friml a p. Štěpánovský zápis četli a podepsali. Starosta navrhl 

ověřovatele zápisu č. 19  paní Gebauerovou a pana Krále a do návrhové komise paní 

Maškovou a pana pana Beránka.  Přijato bez připomínek.  

 Starosta předložil program jednání a  navrhl doplnit jej o body: 

- Posílení řádu užitkové vody, 

- Doplnění Rozpočtového opatření č. 2/2014. 

Po té vyzval ZO, zdá má k programu další návrhy a připomínky. Nikdo se nepřihlásil, a tak 

nechal starosta o návrhu hlasovat. 

          

442/03/14 

ZO schvaluje program jednání doplněný o body: 

- Posílení řádu užitkové vody, 
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- Doplnění Rozpočtového opatření č. 2/2014. 

pro:  9       proti:  -    zdržel se: - 

 

Starosta seznámil ZO a veřejnost s aktuálním dění v obci. 

Ústní zprávy starosty obce: 

- kácení lesíku v Šachetní ulici, 

- odchyt černé zvěře, 

- pronájem nebytového prostoru č. 193/104. 

 

ZO vzalo ústní zprávy starosty na vědomí. 

 

 

Zprávy výborů komisí: 

Kontrolní výbor: zprávu přednesl p. Beránek, kontrolní výbor provedl kontrolu plnění 

usnesení z posledního veřejného zasedání ZO. 

 

Finanční výbor: zprávu přednesla p. Suchá, finanční výbor provedl kontrolu pohledávek 

z pronájmu obecních bytů, kontrolu pokladní hotovosti v příruční pokladně Obce, projednal 

rozpočtová opatření č. 14/2013 a č. 1/2014, dále projednal a schválil rozpočtové opatření č. 

2/2014 a doporučuje ZO jej schválit.  

 

Bytová komise: zprávu přednesl p. Kováč, seznámil přítomné s přidělením obecních bytů. 

 

Zprávy výborů a komisí jsou přílohou zápisu. 

 

443/03/14 

ZO bere na vědomí zprávy výborů a komisí. 

pro: 9        proti: -     zdržel se: - 

 

Starosta předložil ZO rozpočtová opatření, žádné dotazy či připomínky nebyly. 

 

444/03/14 

ZO bere na vědomí Rozpočtová opatření č. 14/2013 a č. 1/2014. 

pro: 9        proti: -     zdržel se: - 

 

Starosta předložil ZO návrh na doplnění Rozpočtového opatření č. 2/2014 o výdaj na projekt 

Lovy beze zbraně, jehož předfinancování bylo schváleno na prosincovém zasedání. Žádné 

dotazy a připomínky nebyly. 

 

445/03/14 

ZO na základě usnesení č. 440/12/13 ze dne 11.12.2013 schvaluje doplnění Rozpočtového 

opatření č. 2/2014 o § 3900 – Centrum tradičních řemesel Královské Poříčí o.p.s., 

položku 5621, a to výdaj ve výši 75.078 EUR a zároveň ZO pověřuje starostu podpisem 

příslušných smluv.  

pro:  8       proti: 1     zdržel se: - 

 

 

446/03/14 

ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2014. 

pro: 8        proti: 1     zdržel se: - 
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Starosta předložil ZO návrh na úpravu odměn dle Nařízení vlády č. 459/2013 Sb. a sdělil, že 

se jedná o zvýšení o cca. 5%. Vyzval ZO, zda má k projednávanému bodu dotazy či 

připomínky. Nikdo se nepřihlásil. 

 

447/03/14 

ZO schvaluje odměny zastupitelům dle Nařízení vlády č. 459/2013 Sb,, s účinností od 

1.3.2014 dle přílohy, která je nedílnou součástí zápisu a bude podepsána starostou, 

místostarostou a ověřovateli zápisu. 

pro:  9       proti:  -    zdržel se: - 

 

Starosta předložil žádost ředitelky mateřské školy o přerušení provozu v době letních 

prázdnin, o převedení hospodářského výsledku a schválení odpisového plánu. 

Žádné dotazy či připomínky nebyly. 

 

448/03/14 

ZO schvaluje přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin od 7.7.2014 do 

15.8.2014. 

pro:  9       proti: -     zdržel se: - 

 

449/03/14 

ZO schvaluje převedení zlepšeného hospodářského výsledku z rozpočtu MŠ za rok 2013 

ve výši 87.769,37 Kč takto: do fondu odměn 25.000,- Kč a do rezervního fondu 

62.769,37Kč a odpisový plán na rok 2014 ve výši 4.480,- Kč. 

pro: 9        proti: -     zdržel se: - 

 

Starosta předložil žádost ředitelky ZŠ o převedení hospodářského výsledku. 

Žádné dotazy či připomínky nebyly. 

 

450/03/14 

ZO schvaluje převedení zlepšeného hospodářského výsledku z rozpočtu ZŠ za rok 2013 

ve výši 9.187,89 Kč do rezervního fondu. 

pro: 9        proti: -     zdržel se: - 

 

ZO projednalo žádost paní Szabové na pronájem nebytových prostor na čp. 193. Starosta 

sdělil, že záměr pronájmu byl vyvěšen již minulém roce, žádost si podala pouze paní Szabová, 

která tyto nebytové prostory využije k pletení košíků apod. 

Žádné dotazy či připomínky nebyly. 

 

451/03/14 

ZO schvaluje pronájem nebytového prostoru na adrese Na Sídlišti  193/101, o velikosti 

29,32 m2 paní Renatě Szabové, trvale bytem U Kostela 28, Královské Poříčí, za 

stanovené základní nájemné 45,- Kč za 1m2. 

pro:  9       proti: -     zdržel se: - 

 

Starosta předložil návrh na pronájem dvou obecních zahrad. Sdělil, že na pronájem zahrady 

po paní Beránkové, byly doručeny dvě žádosti – p. Tobiášová a p. Hladilová a na zahradu po 

paní Eschlerové žádost pana Slepčika. ZO projednalo přidělení zahrad na poradě dne 10.3. a 

rozhodlo o přidělení zahrady po paní Beránkové paní Tobiášové a po paní Eschlerové panu 

Slepčíkovi. 

Žádné dotazy a připomínky nebyly a tak nechal starosta hlasovat o návrhu usnesení. 
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452/03/14 

ZO schvaluje pronájem zahrady na části pozemku p.č. 168 o výměře 106 m2 paní Šárce 

Tobiášové, bytem Na Sídlišti 188, Královské Poříčí. 

pro:  9       proti:  -    zdržel se: - 

 

453/03/14 

ZO schvaluje pronájem zahrady na části pozemku p.č. 134/1 o výměře 232 m2 panu 

Davidu Slepčíkovi, bytem Dlouhá 59, Královské Poříčí. 

pro:  9       proti: -     zdržel se:- 

 

ZO projednalo žádost firmy Toreal, spol. s.r.o. na odkoupení obecního pozemku, které by 

využilo k vytvoření odpočinkové zóny pro klienty. Starosta sdělil, že tato žádost byla již 

projednávána na minulém zasedání, avšak musel být vyvěšen nový záměr, jelikož při 

zaměření bylo zjištěno, že požadovaný prostor je ze dvou obecních pozemků. 

 

454/03/14 

ZO schvaluje prodej pozemku 197/17, odděleného geometrickým plánem od pozemků 

p.č. 197/1 a 197/5,v k.ú. Královské Poříčí o výměře 194 m2 firmě TOREAL, spol. s.r.o., 

IČ 27960480 se sídlem Lázeňská 174, 356 01 Královské Poříčí za cenu 70,- Kč za 1 m2. 

pro:  9       proti: -     zdržel se: - 

 

ZO projednalo žádost pana Štěpánovského na odkup obecního pozemku, který navazuje 

k jeho parcele. Starosta sdělil, že tento pozemek není využit. ZO souhlasilo s prodejem. 

 

455/03/14 

ZO schvaluje prodej části pozemku o velikosti cca. 200 m2, který bude geometrickým 

plánem oddělen od pozemků p.č. 134/1 a p.č. 135, v k. ú. Královské Poříčí, panu 

Vladislavu Štěpánovskému, r.č. 760122/2233, bytem Dlouhá 230, 357 41 Královské 

Poříčí za cenu 70,- Kč za 1 m2. 

pro:  9       proti: -     zdržel se: - 

 

ZO projednalo prodej bytové jednotky č. 74/4. Starosta sdělil, že na prodej bytové jednotky se 

přihlásili dva zájemci. ZO na své poradě schválilo prodej panu Michalu Suchanovi. 

Dotaz p. Stefan – jaká byla stanovena cena 

Starosta – ZO se dohodlo, že bytová jednotka bude za částku 4.900,- Kč za 1 m2, tak jak tomu 

bylo u dvou předešlých, tzn. se 30% slevou. Žádné jiné dotazy a připomínky nebyly, a tak 

starosta nechal o prodeji hlasovat. 

 

456/03/14 

ZO schvaluje prodej bytové jednotky č. 74/4 v domě čp. 74, 75, 76 a 132 na pozemkové 

parcele p.č. 210/1, v k.ú. Královské Poříčí a spoluvlastnického podílu o velikosti 

8581/160841 na společných částech budovy a zastavěném pozemku panu Michalu 

Suchanovi, r.č.900117/2323, trvale bytem Šachetní 229, 357 41 Královské Poříčí za cenu 

420.469,- Kč. 

pro:  8       proti:  -    zdržel se: 1 

 

Starosta seznámil ZO s tím, že v prosinci proběhla oprava střechy v domě U Kostela č.p. 28 a 

při této příležitosti bylo zjištěno, že desky na střeše jsou popraskané. Navrhl ZO provést 

rekonstrukci střechy na č.p. 28 a při této příležitosti provést zateplení dvou horních bytů. 
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Starosta sdělil, že oslovil 3 firmy, aby vypracovaly cenovou nabídku na opravu. 

Dotaz p. Gebauer – jakým způsobem byly vybrány firmy 

starosta – byly obeslány 3 firmy 

p. Gebauer – mělo by se oslovit více firem 

starosta – na tuto opravu je to dostačující 

 

457/03/14 

ZO schvaluje provedení opravy střechy v domě U Kostela č.p. 28 a ukládá hodnotící 

komisi pro výběrová řízení vybrat zhotovitele na zmíněnou opravu. 

pro: 9        proti:  -    zdržel se: - 

 

Starosta předložil návrh na odměnu panu Suchému, který ve svém volném čase pomáhá 

s odstřelem černé zvěře a má s tím spojené vlastní finanční náklady. Navrhl 2.000,- Kč. 

Jiné návrhy a připomínky nebyly. 

 

458/03/14 

ZO schvaluje jednorázovou odměnu 2.000,- Kč pro pana Jaroslava Suchého za odstřel 

černé zvěře v katastru obce. 

pro: 9        proti: -     zdržel se: - 

 

Starosta předložil ZO zápis do kroniky za rok 2013 a doporučil ZO jej schválit. Žádné 

připomínky nebyly. 

 

459/03/14 

ZO schvaluje zápis do kroniky za rok 2013 a schvaluje odměnu kronikáři panu ing. 

Ivanu Stefanovi 15.000,- Kč. 

pro: 9        proti: -     zdržel se: - 

 

Starosta předložil ZO žádost Mikroregionu Sokolov-východ o prodloužení splatnosti půjček. 

Sdělil, že Regionální rada pozastavila dotaci, Mikroregion potřebuje čas na to, aby se mohl 

bránit. 

Dotaz p. Gebauer – o jakou částku se jedná. 

Starosta: jedná se o dvě smlouvy, jedna na částku 697.632,-Kč a druhá na 61.005 Kč. 

p. Stefan: je potřeba k tomu říci, že byly zpracovány projekty, regionální rada odmítla projekt 

proplatit. Jedná se o projekty na hřbitov, park pod radnicí a amfiteátr. 

Starosta poděkoval ing. Stefanovi za doplnění informací. 

 

460/03/14 

ZO schvaluje prodloužení termínu splatnosti půjček na částky 697.632,- Kč a 61.005,- 

Kč na již realizovaný projekt „Integrovaný projekt obnovy obcí Mikroregionu Sokolov-

východ“ do 31.12.2014. 

pro: 8        proti: -     zdržel se: 1 

 

Starosta předložil návrh na vstup obce do Svazu měst a obcí ČR, sdělil, že roční příspěvek 

obce by měl být okolo 5 tisíc Kč, do svazu je zapojena 1/3 obcí v ČR. Žádné návrhy ani 

připomínky nebyly. 

 

461/03/14 

ZO schvaluje vstup obce do Svazu měst a obcí České republiky a pověřuje starostu 

k veškerým právním úkonům spojených s členstvím. 
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pro: 9        proti: -     zdržel se: - 

 

ZO projednalo a schválilo žádosti o příspěvky. 

 

462/03/14 

ZO schvaluje příspěvky těmto organizacím: 

- ULTRASPORT Sokolov, o.s. 5000,- Kč na uspořádání běžeckého závodu Královská    

   pětimíle, 

- Klub důchodců Slaměnka Sokolov 5000,- Kč. 

pro: 9        proti: -     zdržel se: - 

 

Starosta předložil návrh na posílení řádu užitkové vody do ulice Pod Lesem, kde voda neteče. 

Navrhl posílit řád vedením Pstružným potokem a rozdělit ulici do dvou větví, jednalo by se 

cca o 300 m potrubí, cenu odhadl do 250.000 Kč. Sdělil, že zkušební provoz užitkové vody 

bude jako v loňském roce poslední týden v dubnu. 

Žádné připomínky nebyly. 

 

463/03/14 

ZO schvaluje posílení řádu užitkové vody do ulice Pod Lesem a ukládá hodnotící komisi 

pro výběrová řízení vybrat zhotovitele díla do ceny cca. 250.000,- Kč. 

pro: 9        proti: -     zdržel se: - 

 

Různé: 

Starosta sdělil, že na minulém veřejném zasedání pověřil ředitele o.p.s. pana Štěpánovského, 

aby předložil smlouvy na pronájem hodovní síně a terasy na statku Bernard. 

p. Štěpánovský předložil smlouvy – Smlouva č. 3 z 20.9.2012 na nebytové prostory, kde je 

zahrnuta i hodovní síň, Smlouva č.8, byla uzavřena v lednu 2014. 

 

K tomuto tématu se vedla dlouhá diskuze. 

p. Gebauerová – k tomuto řekla, jak je možné, že starosta ani bývalý starosta na minulém 

zasedání nevěděli o existenci smlouvy a teď se objevila smlouva podepsaná ředitelem o.p.s. 

- starosta uzavíral nevýhodné smlouvy a nerespektoval usnesení správní rady o.p.s. č. 3 

z 16.11.2011, neinformoval správní radu ani valnou hromadu, a také ZO 

- proč má pan Makovička výhody oproti jiným nájemníkům, proč se nestanoví podmínky, 

které budou pro všechny stejné. 

 

p. Štěpánovský, ředitel o.p.s. – sdělil paní Gebauerové, že informace rád poskytne, pokud o to 

žádá, je ochoten vše prověřit, ale potřebuje k tomu dostatek času.  

 

p. Makovička dodal – 1. Tvrdil jsem již minule, že smlouva existuje 

                                    2. Na hodovní síň se nenašel žádný zájemce o nájem, proto si ji                    

                                        pronajala Správa pamětihodností k restauraci 

 

p. Štěpánovský – dále sdělil, že dostal za úkol předložit smlouvu, případně narovnat ostatní 

např. terasu, to bylo splněno, tato smlouva je mezi o.p.s. a Správou pamětihodností.  

Pan Štěpánovský dále sdělil, že již na poradě ZO navrhl, pokud budou mít zastupitelé nějaký 

nápad na změnu, rád se tím bude zabývat. 

 

Starosta – k tomuto sdělil, že není nečinný a s panem Štěpánovským a p. Špakem ze Správy 

majetku od května loňského roku pracují na narovnání všech smluv. 
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p. Stefan (kronikář) – dodal tomuto tématu, že ¾ dění v obci probíhá na statku Bernard. 

V loňském roce zde prošlo 16 tisíc platících návštěvníků. Dále sdělil, že v obci je velká 

averze vůči statku, pro cizí je to fenomén. 

 

p. Gebauer – sdělil, že po ukončení činnosti SÚ by měl být statek soběstačný. 

 

p. Suchá – odpověděla panu Gebauerovi, že zde byl místostarosta a vždy jen kritizuje. Nejvíce 

peněz do statku dávalo minulé zastupitelstvo.  

 

p. Mašková – dodala, že nikdo nechce statek dotovat, ale nikdo nepřišel s nápadem, co pro to 

udělat. Na statku jsou realizovány projekty z dotací, které mají udržitelnost. Pokud by obec 

statek nedotovala, mohly by se dotace vracet. Nedotuje se pouze statek, ale i nájemné byty, je 

zde spousta neplatičů a silnice apod. 

 

Starosta ukončil k tomuto tématu diskuzi. 

 

p. Žáčková – dotaz, zda starosta informoval ZO o její stížnosti na přejíždění zeleně na návsi. 

 

Starosta – sdělil, že zastupitele informoval na poradě, stížnost se řeší a dotyčný byl obeslán. 

 

Starosta ukončil 19. veřejné zasedání v 17.30 hod. 

 

 

Přítomno dle presenční listiny 11 občanů. 

Zápis vyhotoven 19.3.2014 

Zapsala: Frimlová 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                       Michal Skýba                                                      Jana Mašková 

                          starosta                                                              místostarosta 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu č. 19:               Gebauerová Zdena, Bc.…………………………….. 

 

 

 

 

                                                          Král Karel, DiS..………………………………. 

 


