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                                                             Zápis a usnesení                                                                                                                                     

                       ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí                                                    

            konaného dne 27.9.2011 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí 

 

Přítomno dle presenční listiny všech 9 zastupitelů. 
Zastupitelstvo je usnášení schopné. 

Veřejné zasedání řídil starosta obce ing. Ivan Stefan. 
Ověřovatelé zápisu č. 6 Jana Mašková a Viktor Friml zápis četli a podepsali. 

 
Ověřovatelé zápisu č. 7: Iveta Suchá, Vlastislav Beránek 
Návrhová komise: Michal Skýba, Vlastislav Beránek 

 
V 16.00 hodin zahájil pan starosta veřejné zasedání. Oznámil rezignaci zastupitele pana ing. 

Milana Mojžíše na zastupitele, člena a předsedu finančního výboru. 
Přivítal nového zastupitele z kandidátní listiny TOP 09 pana Vladislava Štěpánovského. 
Pan Vladislav Štěpánovský složil slib zastupitele. 

 
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.8,9,10,11 
            6. Zrušení Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích č.3 
            7. Přijetí Obecně závazných vyhlášek – místní poplatky, užívání veřejného      

                prostranství, poplatky ze psů a provozování výherních automatů 
            8. Příspěvek rodičům žáků 1. třídy ZŠ v Královském Poříčí 

            9. Příspěvky rodičům na výuku anglického jazyka v mateřské škole 
          10. Stanovení ceny na permanentky bowling, fitness a sauna 
          11. Stanovení poplatků za svatby občanů bez trvalého pobytu v obci 

          12. Záměr prodeje domu čp. 74,75,76,132 
          13. Žádost firmy TIM LOGISTIK CZ, s.r.o. o pronájem bývalé jídelny 

          14. Návrh cen nájmu a prodeje za pozemky pro rok 2011/2012 
          15. Žádosti nájemníků čp. Lázeňská 170 a čp. Dlouhá 16/2 o snížení nájemného 
          16. Žádost pana MUDr. Trnky o pronájem zahrady 

          17. Smlouva o dílo na opravu cyklostezky podél Ohře 
          18. Smlouvy o vstupu do společnosti Komunální odpadová společnost a.s. 

          19. Smlouvy s Povodím Ohře na dokončení výstavby protipovodňové hráze  
          20. Smlouva o zřízení věcného břemene s RWE GasNet s.r.o. na pozemku                 
                pč. 391/10 

          21. Smlouva na software a hardware pro Česko- německé naučné centrum řeky        
                Ohře 

          22. Žádost Centra tradičních řemesel o navýšení rozpočtu pro rok 2011 
          23. Žádost TJ Baník o navýšení rozpočtu pro rok 2011 
          24. Smlouva na výměnu oken čp. 196 

          25. Smlouva na zateplení čp 193 a čp 43,52,53,58 
          26. Zakoupení sněhové frézy pro potřeby obce 

          27. Směna pozemku se Sokolovskou uhelnou a.s. 
          28. Různé 
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126//09/11 

ZO schvaluje program a doplnění programu o následující body: 

- složení slibu nového zastupitele pana Vladislava Štěpánovského, který nahradí    

   zastupitele ing. Milana Mojžíše, který na svou funkci rezignoval,  

- doplnění finančního výboru, 

- doplnění člena dozorčího výboru o.p.s. Statek Bernard, 

- žádost HRB Královské Poříčí o příspěvek, 

- žádost taneční skupiny Mirákl, o.s. o příspěvek, 

- oprava tiskové chyby na programu zastupitelstva u bodů 22 a 23 

pro: 9     proti: -     zdržel se: - 

 

 
Ústní zprávy starosty: 

- návštěva na prezidenta na statku Bernard, 
- rezignace pana ing. Milana Mojžíše na zastupitele, jednatele Správy majetku Královské        
  Poříčí s.r.o., předsedu dozorčí rady na statku Bernard, 

- finanční situace obce  - z úvěru na výstavbu fotbalového hřiště zaplaceno 10,4 mil. Kč,   
   zbývá 9,6 mil. Kč, 

- stav projektu Česko-německé naučné centrum řeky Ohře, 
- oprava potrubí užitkové vody, 
- nástup paní Peterkové na místo účetní po dobu mateřské dovolené, 

- stav protipovodňová ochrana Ohře – IV. etapa, investor Povodí Ohře, s.p., vítěz výběrového      
  řízení firma Algon Cheb, spoluúčast obce 10%, 

- zpravodaj obce – podepsaná smlouva, periodicita 4x ročně 
 
127/09/11 

ZO bere na vědomí ústní zprávy starosty. 

pro: 9     proti: -     zdržel se: - 

 
Zprávy kontrolní a finančního výboru a bytové komise. 
- finanční výbor – projednání rozpočtových opatření obce, doporučuje zastupitelstvu ke   

   schválení, 
- kontrolní výbor – kontrola SDH – kontrola pokladní knihy 

- bytová komise – na jednání 26.9. přidělila byt II. kategorie o velikosti 1+1 panu Martinu   
   Kováčovi. 
Zápisy kontrolního a finančního výboru jsou přílohou k zápisu. 

 
128/09/11 

ZO bere na vědomí zprávy kontrolního, finančního výboru a bytové komise. 

pro: 9     proti: -      zdržel se: - 

 

129/09/11 

ZO volí za člena finančního výboru pana Štěpánovkého a předsedkyni paní Ivetu 

Suchou. 

pro: 9     proti:  -    zdržel se: - 

 

130/09/11 

ZO bere na vědomí rozpočtové opatření 8, 9, 10. 

pro: 9     proti: -     zdržel se:- 
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131/09/11 

ZO schvaluje rozpočtové opatření číslo 11. 

pro: 8     proti:  -    zdržel se: 1 

 

132/09/11 

ZO ruší Obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích č. 3. 

pro: 9    proti: -     zdržel se: - 

 

133/09/11 

ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Královské Poříčí č. 1/2011 o místním 

poplatku za užívání veřejného prostranství. 

pro: 9     proti: -     zdržel se: - 

 

134/09/11 

ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Královské Poříčí č. 2/2011 o místním 

poplatku ze psů. 

pro: 9     proti: -     zdržel se:- 

 

135/09/11 

ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Královské Poříčí č. 3/2011 o místním 

poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení povolené 

ministerstvem financí podle jiného právního předpisu. 

pro: 9     proti: -     zdržel se: - 

 
Každý rok Obec Královské Poříčí přispívala prvňáčkům místní školy. 
Návrh v letošním roce je 1.500,- Kč, jelikož žáci 1. třídy mají v naší škole téměř vše zdarma.  

Zastupitelka Bc. Gebauerová navrhuje příspěvek ve výši 2.500 – 3.000,- Kč a podává 
protinávrh usnesení. 

 
ZO schvaluje příspěvek rodičům žáků 1. třídy ZŠ v Královském Poříčí ve výši 2.500,- Kč.   
pro: 4     proti: -     zdržel se: 5    

usnesení nebylo přijato 
 

136/09/11 

ZO schvaluje příspěvek rodičům žáků 1. třídy ZŠ v Královském Poříčí ve výši 1.500,- 

Kč. 

pro: 5     proti: 2     zdržel se: 2 

 

MŠ V Královském Poříčí žádá výměnu plynového kotle a boileru. Stávající je již 
v nevyhovujícím stavu. Dále žádá, jako každý školní rok, o příspěvek na výuku anglického 
jazyka. 

 
137/09/11 

ZO schvaluje příspěvek rodičům na výuku anglického jazyka v mateřské škole 

Královské Poříčí ve výši 50% z ceny výuky, celkem 17.400,- Kč. 

pro: 9     proti: -     zdržel se: - 
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138/09/11 

ZO pověřuje starostu provést výběrové řízení na obnovu plynového kotle a boileru v MŠ 

a s vítěznou firmou podepsat smlouvu. 

pro: 9     proti: -     zdržel se: - 

 
139/09/11 

ZO schvaluje ceny permanentek pro sportovní centrum takto: bowling 10 her 1.500,- 

Kč, 10 návštěv fitness 350,- Kč, 10 návštěv sauny 600,- Kč. 

pro: 9     proti: -     zdržel se: - 

 

140/09/11 

ZO stanovuje novou cenu poplatku za svatbu občanů bez trvalého pobytu v obci ve výši 

2.500,- Kč. 

pro: 9     proti: -      zdržel se:- 

 
Žádost nájemníků bytového domu čp. 74,75,76,132 o odkoupení do osobního vlastnictví. 

ZO vyhlásí záměr prodeje. Starosta zajistí předběžný odhad ceny bytů, který předloží na 
příštím zasedání ZO. 

 
141/09/11 

ZO vyhlašuje záměr prodeje domu čp. 74,75,76,132 a ukládá starostovi předložit 

zastupitelstvu do příštího jednání návrh cen za prodej bytů. 

pro: 9     proti: -     zdržel se: - 

 
 Pan Tonhauzer požaduje, aby zástupce nájemníků mohl být přítomen při odhadu. Chce, aby 
bylo zohledněno, že ve sklepě domu je dlouhodobý problém s průsakem vody a rozvodem 

elektřiny. 
 

Firma TIM LOGISTIK CZ, s. r.o. žádá o pronájem bývalé jídleny za účelem vybudování 
skladu a možného odkoupení do budoucna. ZO navrhuje tuto nemovitost nepronajímat a 
ponechat pro případ jiného využití.  

 

142/09/11 

ZO neschvaluje pronájem bývalé jídelny firmě TIM LOGISTIK CZ, s.r.o. 

pro: 9     proti: -     zdržel se: - 

 

143/09/11 

ZO schvaluje ceny za nájem a prodej pozemků pro rok 2011/2012 dle přílohy. 

pro: 9     proti: -     zdržel se: - 

 

 

K žádosti nájemníků z čp. Lázeňská 170 proběhla velká diskuze. ZO uznalo žádost za 
oprávněnou a této žádosti vyhovělo. Na veřejném zasedání byli přítomni nájemníci, kteří 

poukázali na katastrofální stav domu. 
Bc. Gebauerová navrhuje neprovést zateplení na čp. 43,52 a 53, jelikož je tento dům opraven 
a čp. 170 je v havarijním stavu. 

Ředitel Správy majetku, s.r.o., pan Špak sdělil, že hledá dotační fondy na opravu tohoto 
domu. 

Starosta obce oponoval, že dotační fondy nejsou. Do oprav se bude investovat za vybrané 
nájemné a prioritou bude čp. 170. 
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144/09/11 

ZO schvaluje žádost nájemníků čp. Lázeňská 170 o nezvyšování nájemného vzhledem 

k technickému stavu do doby, než bude většina závad na tomto bytovém domě 

odstraněna. 

pro:  8    proti: -     zdržel se: 1 

 

145/09/11 

ZO neschvaluje žádost o úpravu nájemného v bytovém domě čp. 16/2 a ponechává tento 

byt ve II. kategorii. 

pro: 9     proti: -     zdržel se: - 

 

146/09/11 

ZO vyhlašuje záměr pronájmu zahrady po paní Davidové pč. 173/1, o výměře 130 m2. 

pro: 9     proti:  -    zdržel se: - 

 

147/09/11 

ZO schvaluje smlouvu o dílo s firmou STREED LINE, s.r.o. na opravu cyklostezky 

podél Ohře a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

pro: 9     proti: -     zdržel se: - 

 

148/09/11 

ZO schvaluje převod akcií – 16 kusů kmenových akcií společnosti KOMUNÁLNÍ 

ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Závodní 353/18, Karlovy Vary, PSČ 360 

01, IČ 291 14 373, znějících na jméno, v listinné podobě, v nominální hodnotě 1.000,- Kč, 

a to za kupní cenu ve výši 16. 000,- Kč na obec Královské Poříčí, IČ 00259420. 

pro: 9     proti: -     zdržel se:- 

 

149/09/11 

ZO schvaluje uzavření smlouvy o převodu akcií mezi Karlovarským krajem, Závodní 

353/88, Karlovy Vary, IČ 708991168, jako převodcem a obcí Královské Poříčí, IČ 

00259420, jako nabyvatelem, jejímž předmětem bude převod cenných papírů – 16 kusů 

kmenových akcií společnosti KOMUNÁLNÍ ODPADOVÁ SPOLEČNOST, a.s., se 

sídlem Závodní 353/88, Karlovy Vary, PSČ 360 01, IČ 291 14 373, znějících na jméno, 

v listinné podobě, v nominální hodnotě 1.000,- Kč, a to za kupní cenu ve výši 16.000,- Kč, 

v předloženém znění. 

pro: 9     proti: -     zdržel se: - 

 
150/09/11 

ZO schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci mezi Karlovarským krajem, Závodní 

353/88, Karlovy Vary, IČ 70891168 a obcí Královské Poříčí, IČ 00259420, jejímž 

předmětem bude spolupráce smluvních stran při nakládání s  komunálním odpadem, 

v předloženém znění. 

pro: 9     proti: -     zdržel se: - 

 

 

151/09/11 

ZO pověřuje starostu obce podpisem shora uvedené smlouvy o převodu cenných papírů 

a smlouvy o spolupráci. 

pro: 9     proti: -     zdržel se: - 
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152/09/11 

ZO schvaluje smlouvu o financování akce realizované v programu 129 120, IV. etapa 

protipovodňová hráz s podnikem Povodí Ohře, s.p. a pověřuje starostu jejím podpisem. 

pro: 9     proti: -     zdržel se: - 

 

153/09/11 

ZO schvaluje smlouvu o nájmu movitého majetku s podnikem Povodí Ohře, s.p. a 

pověřuje starostu jejím podpisem. 

pro: 9     proti: -     zdržel se: - 

 

154/09/11 

ZO schvaluje Smlouvu o podmínkách zabezpečení protipovodňové ochrany s  podnikem 

Povodí Ohře, s.p. a pověřuje starostu jejím podpisem. 

pro: 9     proti: -     zdržel se: - 

 

155/09/11 

ZO schvaluje nájemní smlouvu s podnikem Povodí Ohře, s.p. a pověřuje starostu jejím 

podpisem po ukončení vyhlášení záměru na pronájem parcel pč. 374 (o výměře 264 m2), 

375/18 ( 6517 m2), 403/3 (2914 m2), 281/1 (365 m2), 281/2 (89 m2), 404/1 ( 93 m2),         

372 (54m2), 373 (129 m2), 403/1 (38 m2), 277/3 (65 m2). 

pro: 9     proti: -     zdržel se:- 

 

156/09/11 

ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí darovací s  podnikem Povodí Ohře, s.p. a 

pověřuje starostu jejím podpisem. 

pro: 9     proti: -      zdržel se: - 

 

157/09/11 

ZO vyhlašuje záměr pronájmu parcel pč. 374 ( o výměře 264 m2),375/18 ( 6517 m2), 

403/3 (2914 m2), 281/1 (365 m2), 281/2 (89 m2), 404/1 ( 93 m2),  372 (54m2), 373 (129 

m2), 403/1 (38 m2), 277/3 (65 m2). 

pro: 9     proti: -     zdržel se: - 

 

158/09/11 

ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene s  RWE GasNet, s.r.o. na pozemku           

pč. 391/10. 

pro: 9      proti: -     zdržel se: - 

 

Na 6. zasedání bylo schváleno podání žádosti o dotaci na hardware a software pro Česko-
naučné centrum řeky Ohře a uloženo starostovi odstoupení od smlouvy s firmou Atelier 
design MM, s.r.o. Starosta obce předkládá ZO Dohodu o ukončení smluvního vztahu s touto 

firmou bez sankčních poplatků. Zaplacená záloha 900 tisíc Kč bude vrácena. ZO dále pověřilo 
starostu zajistit nové výběrové řízení a stanovilo výběrovou komisi, která firmu vybrala. 

  
159/09/11 

ZO bere na vědomí dohodu o ukončení smluvního vztahu na vývoj, výrobu a dodávku 

softwaru a hardwaru Česko-německé naučné centrum řeky Ohře s firmou Atelier 

design MM, s. r.o. 

pro: 9     proti: -     zdržel se: - 
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160/09/11 

ZO schvaluje smlouvu s firmou Inexes, s.r.o., IČ 28 163 184, pro software a hardware na 

rozpohybování 17 modelů a zřízení naučných portálů k těmto modelům na statku 

Bernard. 

pro: 9     proti: -     zdržel se: - 

 

Centrum tradičních řemesel Královské Poříčí, o.p.s. požádalo ZO o navýšení rozpočtu. Snížil 
se počet návštěvníků z důvodu budování Česko-německého naučného centra, tím bylo 

způsobeno, že zisk nebyl takový, jaký se očekával. 
Bc. Gebauerová nesouhlasí s částkou 600 tisíc Kč. 
 

161/09/11 

ZO schvaluje doplnění rozpočtového opatření č. 11 o 600 tisíc Kč přesunem mezi 

položkami – snížení rezervy o 600 tisíc Kč a navýšení příspěvku Centru tradičních 

řemesel Královské Poříčí, o.p.s. ve výši 600 tisíc Kč. 

pro: 5     proti: 4     zdržel se: - 

 

162/09/11 

ZO schvaluje navýšení příspěvku ve výši 250 tisíc Kč na neinvestiční akce pro TJ Baník 

Královské Poříčí. 

pro: 8     proti: -     zdržel se: 1 

 

Na 6. veřejném zasedání navrhl ředitel Správy majetku Královské Poříčí, s.r.o. opatření 

v budovách, kde byl největší únik tepla a byly vybrány firmy na provedení prací.  
 
163/09/11 

ZO schvaluje Smlouvu o dílo č. 1130122 s  firmou Stavební výplně, a.s., IČ 14 707 748 na 

výměnu oken v bytovém domě Lázeňská 196, Královské Poříčí a pověřuje starostu 

podpisem smlouvy. 

pro:  9    proti: -     zdržel se: - 

 

Zastupitelé za TOP 09 navrhují peníze na zateplení půd použít na opravu domu čp. Lázeňská 
170 a podávají protinávrh. 

 
ZO schvaluje použít peníze z opravy čp. 193,43,52,53 na výměnu oken na čp. Lázeňská 170. 
 pro:  4   proti: 3     zdržel se: 2   usnesení nebylo přijato 

 
 

164/09/11 

ZO schvaluje Smlouvu o dílo č. 87/09/2011 s  firmou Miloslav Černý, HC-KREDIT, IČ 

18 693 318 na zateplení půdního prostoru bytového domu čp. 193 a domu čp. 43,52,53. 

pro: 5     proti: 4     zdržel se: - 

 

165/09/11 

ZO schvaluje zakoupení sněhové frézy pro potřebu obce s  limitní cenou 38 tisíc Kč. 

pro: 9     proti: -     zdržel se:- 
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166/09/11 

ZO pověřuje starostu podpisem směnné smlouvy mezi SU, a.s. a obcí Královské Poříčí 

výměnou za pozemky v majetku SU, a.s. – 326/8, 592/7, 658, 657, 352/4, 184/4, 185 

v katastrálním území Královské Poříčí. 

pro: 9     proti: -     zdržel se: - 

 

167/09/11 

ZO schvaluje příspěvek furalovému klubu HRB Královské Poříčí ve výši 15 tisíc Kč. 

pro: 7     proti: 1     zdržel se: 1 

 

168/09/11 

ZO schvaluje příspěvek taneční skupině MIRÁKL, o.s. ve výši 5 tisíc Kč. 

pro: 8     proti: -     zdržel se: 1 

 
Různé: 
p. Slama, p. Gebauerová – každou 3. sobotu v měsíci září se konala Poříčská pouť a to již 20 

let. Je smutné, že tato tradice neměla v letošním roce pokračování. 
 

p. Mašek – děkuje Obci Královské Poříčí a paní Beránkové za zájezd do ZOO v Plzni a 
pivovaru. 
 

p. Mašek – parkování u domu s čp. 133, malé parkoviště ve dvoře zákaz zastavení. Navrhuje 
odstranit značku, aby zde mohli všichni nájemníci zaparkovat a odstranit vrak, který  zabírá 

místo na parkovišti již delší dobu. 
- starosta obce prověří 
 

Starosta obce ukončil veřejné zasedání v 19.00 hodin. 
Přítomno dle presenční listiny 15 občanů. 

 
Zapsala: Frimlová 
Zápis vyhotoven 5.10.2011. 

 
 

 
 
 

  ………………………                                                           ………………………. 
       Ing. Ivan Stefan                                                                         Michal Skýba 

          starosta                                                                                    místostarosta 
  
 

 
 

 
Ověřovatelé zápisu č. 7         Iveta Suchá …………………………. 
 

 
                                       

                                    Vlastislav Beránek…………………………….. 


