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Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, 

konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin 

 

Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč a paní 

Suchá omluveni.  

Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.  

Veřejné zasedání řídil starosta obce pan Michal Skýba. 

 

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 6 zastupitelů a ZO je 

usnášení schopné.  Ing. Gebauer, pan Kováč a paní Suchá se omluvili. 

Ověřovatelé zápisu č. 3 paní Suchá a pan Manoch zápis četli a podepsali. 

Bod 1  

Starosta navrhl ověřovatele zápisu č. 4 pana Štěpánovského a pana Suchana a do návrhové 

komise pana Beránka a pana Krále. Žádné další návrhy nebyly. 

 

21/15  

ZO schvaluje ověřovatele zápisu č. 4 pana Štěpánovského a pana Suchana a návrhovou 

komisi ve složení pan Beránek a pan Král. 

Pro: 6         proti: -      zdržel se: - 

 

Bod 2  

Program – řádně vyvěšen na úřední desce od 14.4. do 23.3.2015. 

1. Zahájení (volby návrhové komise a ověřovatelů zápisu) 

2. Schválení programu 

3. Ústní zprávy starosty 

4. Zprávy výborů a komisí 

5. Rozpočtové opatření č. 2/2015 

6. Rozpočtové opatření č. 3/2015 

7. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 

8. Schválení závěrečného účtu za rok 2014 

9. Schválení účetní závěrky obce za rok 2014 

10. Schválení účetní závěrky mateřské školy za rok 2014 a rozdělení      

      hospodářského výsledku 

11. Schválení účetní závěrky základní školy za rok 2014 a rozdělení        

      hospodářského výsledku 

12. Odpisový plán mateřské školy 

13. Schválení smluv s Regionální radou regionu soudružnosti Severozápad 

14. Stanovení odměn zastupitelům obce 

15. Schválení veřejnoprávních smluv s TJ Baník a s Centrem tradičních             

      řemesel o.p.s. 

16. Žádosti  o prodej pozemků 

17. Záměr vytvoření zahradních parcel na pozemku p.č. 456/1 

18. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti 

19. Žádost o poskytnutí finančního daru 

20. Smlouva na správu internetových stránek obce 

21. Odpis pohledávky  

22. Různé a diskuze 
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Starosta předložil program jednání a navrhl doplnit jej o body: Žádost o finanční příspěvek 

futsalovému oddílu Hrb Královské Poříčí, Strategie rozvoje obce. 

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

nechal starosta o návrhu hlasovat. 

 

22/15 

ZO schvaluje předložený program doplněný o body: 

- Žádost o finanční příspěvek futsalovému oddílu Hrb Královské Poříčí 

- Strategie rozvoje obce. 

Pro: 6         proti: -      zdržel se: - 

 

Bod 3  

Starosta informoval o dění v obci: 

- Od 1.5. bude spuštěna užitková voda a proběhne dopuštění rybníka 

- Starosta požádal o shovívavost občanů, jelikož s realizací projektů dojde k určitým 

omezením 

 

Bod 4  

Kontrolní výbor: Zprávu přednesl předseda kontrolního výboru pan Král. Zpráva je přílohou 

zápisu. 

 

Finanční výbor: Zprávu přednesla účetní obce ing. Tuschinovscha. Finanční výbor doporučil 

vzít na vědomí Rozpočtové opatření č. 2/2015 a schválení Rozpočtového opatření č. 3/2015. 

Zpráva je přílohou zápisu. 

 

23/15 

ZO bere na vědomí zprávy výborů a komisí. 

Pro: 6        proti: -      zdržel se: - 

 

Bod 5  

24/15 

ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 2/2015. 

Pro: 6        proti: -      zdržel se: - 

 

Bod 6  

Starosta předložil ke schválení Rozpočtové opatření č. 3/2015. Žádné dotazy a připomínky 

nebyly. 

 

25/15 

ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2015. 

Pro: 6        proti: -      zdržel se: - 

 

Bod 7  

Starosta seznámil přítomné se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 

2014, sdělil, že nebyly zjištěny žádné chyby či nedostatky. 

 

26/15 

ZO bere na vědomí kladný výsledek Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce 

za rok 2014 a vyslovuje poděkování paní Peterkové za dobré vedení účetnictví obce. 

Pro: 6         proti: -      zdržel se:- 
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Bod 8  

Starosta předložil ke schválení Závěrečný účet obce za rok 2014. Sdělil, že Závěrečný účet 

byl vyvěšen řádně na úřední desce obecního úřadu. K tomuto bodu nebyly žádné dotazy a 

připomínky. 

 

27/15 

ZO schvaluje Závěrečný účet obce Královské Poříčí za rok 2014 bez výhrad. 

Pro: 6        proti: -      zdržel se: - 

 

Bod 9  

Starosta předložil ke schválení účetní závěrku obce za rok 2014. Žádné dotazy a připomínky 

nebyly. 

 

28/15 

ZO schvaluje účetní závěrku Obce Královské Poříčí za účetní období 2014 sestavenou 

k 31.12.2014 v rozsahu rozvaha, výsledovka a přílohy k účetní závěrce. 

Pro: 6        proti: -      zdržel se: - 

 

Bod 10, Bod 12  

ZO projednalo účetní závěrku MŠ za rok 2014, rozdělení hospodářského výsledku a odpisový 

plán MŠ na rok 2015. Žádné dotazy a připomínky nebyly. 

 

29/15 

ZO schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Královské Poříčí, příspěvkové organizace 

za účetní období 2014 sestavenou k 31.12.2014 v rozsahu rozvaha, výsledovka a přílohy 

k účetní závěrce. 

Pro: 6         proti: -      zdržel se: - 

 

30/15 

ZO schvaluje převedení zlepšeného hospodářského výsledku z rozpočtu MŠ za rok 2014 

ve výši 80.709,50 Kč takto: do fondu odměn 30.000,- Kč a do rezervního fondu 

50.709,50Kč a odpisový plán na rok 2015 ve výši 4.480,- Kč. 

Pro:  6       proti: -      zdržel se:- 

 

Bod 11  

ZO projednalo účetní závěrku ZŠ a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014. Žádné 

dotazy a připomínky nebyly. 

 

31/15 

ZO schvaluje účetní závěrku Základní školy Královské Poříčí, příspěvkové organizace 

za účetní období 2014 sestavenou k 31.12.2014 v rozsahu rozvaha, výsledovka a přílohy 

k účetní závěrce. 

Pro: 6        proti: -      zdržel se: - 

 

32/15 

ZO schvaluje převedení zlepšeného hospodářského výsledku z rozpočtu ZŠ za rok 2014 

ve výši 114.786,01 Kč do rezervního fondu. 

Pro: 6        proti: -      zdržel se: - 

 

 



4 
 

Bod 13  

Starosta předložil ke schválení smlouvy s Regionální radou soudržnosti Severozápad na 

projekty, které jsou realizovány. Sdělil, že se jedná o projekty na úpravu svahu pod obecním 

úřadem, opravu zdí a pěšin na místním hřbitově a opravu opěrné zdi u pošty. K tomuto bodu 

nebyly žádné dotazy a připomínky. 

 

33/15 

ZO schvaluje Smlouvu č. CZ.1.09/2.2.00/81.01289 o poskytnutí dotace z rozpočtových 

prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na akci „Parková úprava 

svahu pod radnicí“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Pro: 6        proti: -      zdržel se: - 

 

34/15 

ZO schvaluje Smlouvu č. CZ.1.09/2.2.00/82.01282 o poskytnutí dotace z rozpočtových 

prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na akci „Hřbitov 

Královské Poříčí – obnova komunikací, pěšin a zdí“ a pověřuje starostu podpisem 

smlouvy. 

Pro: 6        proti: -      zdržel se: - 

 

35/15 

ZO schvaluje Smlouvu č. CZ.1.09/2.2.00/82.01281 o poskytnutí dotace z rozpočtových 

prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na akci „Revitalizace 

veřejných prostranství – Královské Poříčí“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Pro: 6        proti: -       zdržel se: - 

 

Bod 14  

ZO projednalo úpravu odměn neuvolněným zastupitelům dle zákona č. 52/2015 Sb. 

Žádné dotazy a připomínky nebyly. 

 

36/15 

ZO stanovuje měsíční odměnu s účinností od 1.5.2015 za výkon funkce neuvolněného 

místostarosty a neuvolněných členů zastupitelstva obce v maximální částce dle přílohy č. 

1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění novely č. 52/2015 Sb. a ve znění 

pozdějších předpisů. Příloha o odměnách je nedílnou součástí zápisu a bude podepsána 

starostou, místostarostou a ověřovateli zápisu. 

Pro: 6        proti: -       zdržel se: - 

 

Bod 15  

Starosta předložil ke schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 

pro TJ Baník a Centrum tradičních řemesel. Sdělil, že tyto dotace byly schváleny v rozpočtu 

již v prosinci minulého roku. Tyto smlouvy jsou sepisovány v důsledku změny zákona o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Dále sdělil, že veřejnoprávní smlouvy nad 50 

tis. Kč musí být zveřejňovány na úřední desce obce po dobu 3 let. 

 

37/15 

ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 3/2015 s Tělovýchovnou jednotou Baník 

Královské Poříčí a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Pro: 6        proti: -      zdržel se: - 
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38/15  

ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 4/2015 s Centrem tradičních řemesel Královské 

Poříčí o.p.s. a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Pro: 6        proti: -      zdržel se: - 

 

Bod 16 

Starosta předložil ZO dvě žádosti o odkup pozemků.  

ZO projednalo první žádost o odkup části pozemku p.č. 154/1 o výměře cca. 50 m2. 

Starosta sdělil, že žadatelé, xxx svou žádost přehodnotili a přiklonili pronájmu a předložili 

souhlas současného nájemce s převedením užívání výše uvedeného pozemku žadatelům. ZO 

rozhodlo o vyvěšení záměru pronájmu. 

 

39/15 

ZO vyhlašuje záměr pronájmu části pozemku p.č. 154/1, k.ú. Královské Poříčí o výměře 

cca. 50 m2. 

Pro: 6        proti: -      zdržel se: - 

 

ZO projednalo žádosti xxx a xxx o odkup pozemků, které navazují na jejich parcely v ulici 

Pod Lesem. Starosta sdělil, že ZO se dohodlo tyto pozemky neprodávat, jelikož by bylo nutné 

původní parcely rozdělit na více částí a tím by došlo k znehodnocení obecních pozemků a 

každý nově oddělený pozemek musí mít přístup na komunikaci. Zmocněnec žadatelů se 

dotázal, zda je otevřen prostor k dalšímu jednání. Starosta sdělil, že jednání je možné. Žádné 

další dotazy a připomínky nebyly. 

 

40/15 

ZO neschvaluje žádosti xxx a xxx o možnosti odkupu částí pozemků navazujících na 

jejich pozemky. 

Pro: 6        proti: -       zdržel se: - 

 

Bod 17  

Starosta předložil návrh na vytvoření zahradních parcel nad dětským hřištěm v horní části 

obce.  ZO jeho návrh podpořilo. 

 

41/15  

ZO vyhlašuje záměr pronájmu části pozemku p.č. 456/1, k.ú. Královské Poříčí za 

účelem vytvoření 3 zahradních parcel. 

Pro: 6        proti: -      zdržel se: - 

 

Bod 18  

42/15 

ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-0005007/001 ČEZ Distribuce, 

a.s. na již realizovanou stavbu „Královské Poříčí, Šachetní, Obec, kNN“ a pověřuje 

starostu jejím podpisem. 

Pro: 6        proti: -      zdržel se: - 

 

Bod 19  

ZO projednalo žádost o poskytnutí finančního daru na uspořádání dějepisné soutěže, o který 

požádal nadační fond Gaudeamus při gymnáziu v Chebu. ZO rozhodlo tuto žádost neschválit. 
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43/15 

ZO neschvaluje žádost o poskytnutí finančního daru nadačnímu fondu Gaudeamus při 

Gymnáziu Cheb. 

Pro: 6         proti: -      zdržel se: - 

 

Bod 20  

Starosta předložil ke schválení smlouvu na správu internetových stránek obce a bowlingu 

s firmou VESTERON, s.r.o. V souvislosti s tímto bodem přečetl ZO e-mail od zastupitele ing. 

Gebauera, který s uzavřením této smlouvy nesouhlasí. Starosta sdělil, že jedním ze společníků 

je zastupitel pan Suchan a tyto stránky spravuje již pátým rokem. Tato smlouva byla 

předložena z důvodu změny firmy na s.r.o.. 

 

44/15 

ZO schvaluje Smlouvu o poskytování služeb se společností VESTERON, s.r.o., IČ: 

03117693, se sídlem Dlouhá 74, Královské Poříčí na servisní služby k internetovým 

stránkám. 

Pro:  5       proti:       zdržel se: 1     (pan Suchan) 

 

Bod 21  

Odbor účetnictví předložil ZO návrh na odpis pohledávky za odpad z roku 2010. Starosta 

sdělil, že obec přistoupí k uzavírání smluv s majiteli domů, aby již k těmto situacím 

nedocházelo. Žádné dotazy a připomínky nebyly. 

 

45/15 

ZO schvaluje odpis pohledávky za odvoz odpadu za rok 2010 ve výši 446,- Kč. 

Pro: 6        proti: -      zdržel se: - 

 

Bod 22  

ZO projednalo žádost o finanční příspěvek futsalového klubu HRB Královské Poříčí, který 

v letošním roce oslaví 20. výročí od svého založení.  

 

46/15 

ZO schvaluje finanční příspěvek 20.000,- Kč pro tým HRB Královské Poříčí a pověřuje 

starostu podpisem smlouvy. 

Pro: 6        proti: -      zdržel se: - 

 

Bod 23  

Starosta předložil ZO návrh na vytvoření strategického plánu obce. Sdělil, aby obec mohla  

v budoucnu žádat o dotace, měla by mít zpracovaný strategický plán. Starosta předložil tři 

cenové nabídky. Oslovil firmy Safirea Sokolov, Abri Sokolov a Investon Karlovy Vary. 

Nejlevnější nabídku předložila firma Abri ze Sokolova. Dále sdělil, že v rámci vytvoření 

strategického plánu rozvoje obce budou dotázáni prostřednictvím dotazníků i občané, aby se 

mohli vyjádřit. Žádné připomínky a dotazy nebyly. 

 

47/15 

ZO schvaluje pořízení strategického plánu rozvoje obce na roky 2014 – 2020 

s rozvojovou agenturou ABRI, s.r.o.se sídlem Ondříčkova 537, Sokolov za cenu 59.800,- 

Kč bez DPH. 

Pro: 6         proti: -      zdržel se: - 
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Různé a diskuze: 

 

p. xxx – zda se při rekonstrukci hřbitova počítá i s rozptylovou loučkou. 

Starosta odpověděl, že je počítáno se vsypovou loučkou. 

 

p. xxx – Kdy bude schůzka ohledně změny č. 2 – Územního plánu_ 

Starosta odpověděl, že termín není znám. Změnu pro nás zpracovává Městský úřad 

v Sokolově, odbor stavební a územního plánování. Jakmile budeme znát termín, bude 

zveřejněn. 

 

p. xxx – Vznesl dotaz, zda firma ISSO byla při výběrových řízeních nejlevnější.  

Starosta odpověděl, že nebyla, ale 2 účastníci nesplňovali podmínky, kdy neprokázali 

reference. 

 

p. xxx – Pan Štěpánovský je podílníkem v ISSO a nezdržuje se hlasování. 

Odpověď: Firmu ISSO zastupoval v těchto zakázkách jiný zástupce a pan Štěpánovský nebyl 

členem výběrové komise. 

 

Starosta dále sdělil, že na minulém zasedání byl pověřen k prověření možnosti umístění 

kamery ke kontejnerovému místu a již jedná s firmou Wolfnet, která zajistí zkušební provoz. 

 

 

Starosta ukončil jednání v 17 hodin. 

Přítomno dle prezenční listiny 16 občanů. 

 

 

Zápis vyhotoven dne29.4.2015. 

Zapisovatel: Nikola Frimlová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta:   Michal Skýba………………… 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu č. 4: Suchan Michal          …………………… 

 

 

 

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