
Zápis a usnesení
z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí

konaného dne 1'6.2.2011 v 16'00 hodin na obecním úřadě Královské Poříčí

Pfftomno dle presenční listiny všech 9 zastupitelů, v 17.30 hod odvolán zastupitelMilan
Kováč zpracovtllrch důvodů, omluven starostou obce, ktery zasedání řídil.
Veřejné zasedání řídil starosta obce Ing. Ivan Stefan.
Zastupitelstvo obce je usnašení schopné.
ověřovatel é zápisu č. 2 Mašková Tana a Kováč Milan zápis četli a podepsali.

Veřejné zasedánibylo zahájeno seznámením občanů panem lrrg. arch. Martínkem s projektem
Mikroregion Sokolov v'ýchod - Resume, ktery řeší moŽnosti vnrŽití uzemí po skončenítěžby
uhlí.

Návrhová komise: Skyba Michal, Beránek Vlastislav.
ověřovatelé zápisu č. 3: FrimlViktor, Suchá Iveta

Starosta seznamuje oZ s náwhem zastupitelky Bc. Zdeny Gebauerové zařadit do programu
jednání oZ body: příspěvek rodičům za každého nově narozeného občrínka obce ve výši
5.000,- Kč a rodičům žtffi nastupujících do 1. třídy zdejší ZŠ 3.000,- Kč.

33/02n1
Nebyl přijat návrh zastupitellry Bc. Zdeny Gebauerové na doplnění programu
zastupitelstva o body: příspěvek rodičům zakaždého nově narozeného občánka obce ve
rryši 5.000,- Kč a .oaičů* žáků nastupujících do 1. třídy zdejší zŠ:.ooo,. rč.
pro:5 proti:4 zdržel se: -

Program jednání:

1. Zahájení ( volby návrhové komise a ověřovatelů zápisu)
2' Ústní zprávy starosty obce
3. Zprávy výborů a komisí
4. Maj etko v é zá|ežito sti
5. Projednaní námitek k zápisu č.2 z8.12.20|0
6. Rozpočtové opatření č.Ilz0|1
7. Informace o pruběhu povodně a volba povodňové komise
8. Žádost o dotaci na protipovodňovou hraz
9.Yydávání zpravodaje obce pro rok 2011

. 10' Úprava nájemného v obecních býech
1 1. Různé
12.Závěr



34t02t11
OZ schvaluje program 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poffčí
pro: 5 proti: 4 zdĚel se: .

Slova se ujímá starosta obce, kteqý předneslústní zprávy o dění v obci.

Ústní zptávy starosty:
- otevření komunikace IIV630 a předpoklad uzavření komunikace II/181
- postup výstavbyNaučného centra o řece ohři na statku Bemard
- prodej poslední parcely v Lesní ulici
- přechod správy býového hospodrářství na Správu majetku s.r.o.
- ukončení staveb. kolaudace _ hřiště, parkoviště, Lesní ulice
- iďormace o postupu prací na R6
- informace o projednávánitzernniho plánu
- informace o místní poště _ pravděpodobnost znovuotevření k 1.3.201l

35t02t11
oZbere na vědomí ústní zprávy starosty obce.
pro:9 proti: . zdržel se: -

Zprávy ťrnančního ýboru přednesl Ing. Mojžíš, Zpráw kontrolního výboru p. Beránek.

36t02n1
oZbere na vědomí zprávy finančniho, kontrolního a komisí:
. finanční výbor: Rozpočtové opatření čJnall, ktery je pří|ohou č. 1 k zápisu
. kontrolní výbor: kontrola hospodaření TJ Baník Královské Poříčí
pro: 8 proti: - zdržel se: 1

K prodeji čp. 173 proběhla diskuse. Zasiryite|é zaToP 09 - Nezávislí kandidáti nesouhlasí
s prodejem, protože prodej nebyl zadin realitní kancelaři, zpochybnili odhad a nízkou
prodejní cenu. Zájem o tuto nemovitost projevila jediná firma, kÍerá vlastrrí Dům
s ošetřovatelskou sluŽbou a s touto nemovitostí má stejný podnikatelský zámér.

37t02t11
OZ souhlasí s prodejem čp. 173 včetně pozemku pod nemovitostí Íirmě TOREAL s.r.o.
za cenu 1.650.000'. Kč a pověřuje starosfu podpisem kupní smlouvy.
pro: 5 proti: 4 zdržel se: -

K prodeji Královského hostince proběhla velká diskuse. Zastupítelé za ToP 09 * Nezávislí
kandidáti opět nesouhlasí s odhadní cenou na tuto nemovitost, i když byÍ zaóánjiné firmě.
PoŽadují, aby tato nemovitost nebyla prodrána" ďe chtějí pronájem této nemovitosti. Starosta
vysvětlil, že na údrŽbu a opravu hostince nemá obec v současné době dostatek financí a
pronájem je pro obec neqýhodný.

Zastupitelka Bc. Zdena Gebauerová podala protinávrh k prodeji Královského hostince.

38t02t11
oZ souhlasí s pronájmem Královského hostince.
pro:4 proti:5 zdržel se: -



39to2llt
oZ souhlasí s prodejem Královského hostince čp. 4 včetně pozemku pod nemovitostí
nejvyššínabídce ,panuYuVanTuong,GapaníNguyenTh i .f

která bude doplnóna o bod zachování provozu restanrace.
pro: 5 proti: 4 zdržel se: .

40t02nt
oZ schvaluje Smtouvu o zprostředkování prodeje čp. 4 s realitní kanceláří Mgr.
Ladislava Sedláčka a pověřuie starostu obce podpisem kupní smlouvy.
pro: 5 proti:2 zdňelsez2

41,l02llr
OZ schvaluje Smlouvu o zprostředkování na prodej pozemku pč. 25813 v katastrálním
ÚnemíKrálovské Poříčí s realitní kanceláff Mgr. Ladislava Sedláčka.
pro:9 proti: - zdržel se:.

V 17.30 hod odvolán z pracovních důvodů zastrrpitel Milan Kováč a byl omluven starostou
obce, kÍeý zasedrání řídil.

42tA2nl
oZ nesouhlasí s námitkami zastupiteltcy Bc. Z'ďeny Gebauerové proti zápisu č. 2
z veřejnóho zasedání a ponechávázápis v platnosti.
pro: 4 proti: 4 zdržel se: .

8ta2nl
oZbere na vědomí Rozpočtové opatření č. 10/2010.
pro: 7 proti: - zdržel se: l.

44t02t11,
OZ schvaluje Rozpočtové opatření č. |,120|1.
pro: 6 proti: 2 zdržel se: .

Starosta informovalpřítomné o průběhu povodně, poděkovalvšem, kteří nabídli pomoc.

45t02t11
oZbere na vědomí zprávu starosty o průběhu povodně ve dnech 14. alí.ledna 20|1.
pro:8 proti:. zdržel se:.

Bylo nutné zvolit novou povodňovou komisi a oproti náwhu usnesení do ní byli zařazentnoví
členové, kteří se přihlásili zpfitomných na veřejném zasedéni.
46t02t11
oZvolí povodňovou komisi obce Krá|ovské Poffčíve složení:
předseda: Ing. Ivan Stefan
místopředseda: Michal Slnýba
zapisovatel: Marcela Slcýbová
členové: Jan Demeter, Tomáš Tonhauzer, Vlastislav Beránek, Jana Mašková, Karel
Křát.
pro: 8 proti: - zdlže| se. -

za cenu 2.550.000'. Kč a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy,



47t02t11.
oZ schvaluje žádost o dotaci na výstavbu protipovodňové hráne - III .etapa _ So 01 ve
výši 250.000f Kč.
pro: 8 proti: . zdržel se: .

48t02nt
OZ souhlasí se Smlouvou o uzavření smlouvy budoucí o zYwení věcného břemene na
uložení elektrokabelu na pozemku pč,. 19715 a 39511 a pověřuje starosfu podpisem
smlouvy.
pro: 7 proti: . zdržel se: 1

oZ se zdaJí byt náklady na vydáváni obecního zpravodaje velké, takže odmítla obnovit
smlouvu s firmou ŽunNÁr MEDIA a.s. na vydávríní obecního zpravodaje. Do vybrání jiné
firmy vyjde zpravodaj provizorní, aby iďormoval občany o důležidch skutečnostech.

49t02t11
oZ nesouhlasÍ se smlouvou s firmou ŽunxÁl MEDIA a.s. na vydávání obecního
zpravodaj€ v roce 2011 a uk|ádá starostovi zajistit levnější možnost vydávání.
Termín: do příštiho zasedáníoZ.
pro:8 proti: - zdržel se:.

obecní úřad bude vzavkat smlouvy na hrobová místa a kolumbríria se stávajícími nájemci a
ceny mění z 10 na 5 let.

50t02nL
oZ stanovuje ceny pro hroby na místním hřbitově následovně:
. uložení urny 200,- Kč na 5let'
. za hrobové místo 400'- Kč na 5let.
Ceny jsou platné od 1.t.201.1..
pro:8 proti:. zdržel se:.

slt02t11
oZ schvaluje odměny členů zasfupitelstva dle přílohy č,.2,kteráje přiložena k zápisu.
pro: 8 proti: . zdržel se: .

?astupitelé za ToP 09 _ Nezávislí kandidáli vyzvali ředitele Správy majetku S.r.o.' pana
Spaka, kteý byl přítomen' aby informovď zastupitele' do čeho se bude za vybrané nájemné
investovat. Jelikož nebyl dopředu informoviín, neměl u sebe potřebné materiá|y, přesto se
snažil zastupitelům vyhovět. Starosta sděluje' že|ťto prosťedky budou 4ětrtě investovány do
bytového fondu obce.

52t02t11
oZ upravuj€ ceny nájemného v obecních bytech následovně:
cena za 1 m2 |. Kategorie 35,- Kč'
cena za 1 m2II. kategorie 24,-Ké.
Ceny nájemného budou platné s novými nájemními smlouvami. U smluv na dobu
neurčitou bude toto zvýšení provedeno k 1.9.2011.
pro: 5 proti: 2 zdržel se: 1



Zastupitelé jednali o moŽnosti zavedetli MHD do naší obce, která by vyplnila dobu mezi
meziměstskou autobusovou dopravou. I když je to pro obec finančně niáročné, zjistí se
průzkumem zájem občanů a navrženi potřebných časů.

$ta2m
oZ uk|iádá starostovi informovat občany o možnosti zajištění MHD Královské Poříčí -
Sokolov a zjistit formou ankety zájem občanů. DáIe zajistit projektovou dokumentaci na
zYuení zastávky.
pro: 7 proti:. zdržel se: 1

54t02m,
OZ neschvaluje žádost o bezúročnou půjčku pana Jiřího Kautského na výměnu topení
v RD.
pro: 8 proti: . zdržel se:.

55t02nl,
OZ schvaluje půjčku paní Věře Kolaříkové,
výši 80.000,. Kč se splatností 5 let, r[rokem2o/o a zárukou bytem 18111.oZ
starostu podpisem Smlouvy o půjčce.
pro: 8 proti: . zdržel se: .

56t02nL
oZ schvaluje podánížádosti o dotaci svazkem obcí Mikroregionem Sokolov _východ
v rámci programu Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období
2007.2013' prioritní osy 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, v oblasti podpory 4.3
Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu,, Virtuální
informační středisko KK... Yýše celkových nríkladů projektu ie2.523.600'- Kč.
OZ schvaluje zajištění financování projektu ' virfuální informační středisko IďK$ ze
svého rozpočfu _ spoluÍinancování projektu ve výši 0o/o1ti.0'. Kč a dále zajištění
předÍinancování projekfu ve výši 07" celkových nákladů' ti. 0f Kč.
pro: 8 proti: - zdržel se: -

s7t02n1
oZ schvaluje podánÍ žádosti o dotaci svazkem obcí Mikroregionem Sokolov - východ
v rámci progTamu Regionální operaění progrtm IYUTS il Severozr{pad pro období
2007.2013, prioritní osy 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu, v oblasti podpory 4.3
Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu ,o Místní destinační
managment obcí Mikroregionu Sokolov _ východ.. Yýše celkových nákladů projektu je
2.556.00'. Kč.
oZ schvaluje zajištění financování projektu ' Místní desÚinaění manegment obcí
Mikroregionu Sokolov _ východo ze svého rozpočtu - spolufinancování projektu ve výši
O%o,tj.0'-Kč a dále zajištění předÍinancování projekfu ve výši 07o celkových nákladů, tj.
0'. Kč.
pro: 8 proti: - zdržel se: .

Na pronájem zahrady byly 3 žádosti. Jelikož men zájetrtci byly i dlužríci, přihlédlo se při
přidělovríní i k této skutečnosti.



58t02tr1
oZ bere na vědomí vrácení zahrady od paní Po|ívkové a polovinu zahrady pronajímá
manželům Juríkovým, za podmínky vrácení stávající pronajaté zahrady, 

" 
druhou

polovinu panu JiřÍmu Hruškovi.
pro: 8 proti: - zdtže| se:. .

Diskuse a otÁil<y občanů:
p. Mďek _ náwh na seminář k územnímu plánu
p. Keilwerthová- otivka na umístění laviček pro diváky na fotbalovém hřišti. Pan skrosta

slíbil jejich umístění.
p. Suchý _ parkování u místní hasičrárny a u čp. 42 rodiči ze školky. Toto bude vyřešeno

dopravní značkou.
p.Gebauerová a p. Beránek - dát do původního stavu cesfu u rybnfta kde byli káceny stromy.

Starosta zajistíu Lesů ČR v Kraslicích

Veřejné zasedání skončilo v 19.20 hodin.
Veřejnému zasedění bylo pfftomno dle presenční listiny 17 občanů.

Zapsala: Frimlová

-€:(,
Michď Slcýba
místostarosta

ověřovatelé zápisl č.3 Friml

Suchá Iveta

Stefan
i%
@l


