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Vfpis usnesenÍ

z 16. veŤejnéhozasedáníZastupitelstvaobce Královské PoŤíčí
ze dne 12.6.2013

367106113
Zo schvalujeprogramjednánídoplněny o body:
. Záměr prodejepozemkup.č.457l3I,
. Vyměna oken na čp.170.
proti: - zdrželse: pro: 9

368106113
Zo berena vědomírístnízprávy starostyobce.
pro:9 proti:- zdrŽel Se:369106113
Zo berena vědomízprávy finančníhoa kontrolníhovyboru.
pro: 9 proti:- zdrŽe|Se:l06l13
3701
č,5l20I3.
opatŤení
Zobere na vědomíRozpočtové
proti: - zdrželse: pro: 9
371106113
č.612013.
opatŤení
Zo schvalujeRozpočtové
proti: - zdrŽelse: pro: 9
372t06t13
obce zarok2012 a
hospodaŤení
Zo berena vědomi Zprávu o vysledkupŤezkoumání
nestanovuje Žádná náptavná opatŤení.
proti: - zdrželse: pro: 9
373106113
zarok2}I2bezvyhrad.
Zo schvalujeZávěrečnyričetobce KrálovskéPoŤíčí
.
.
proti:
zdržel
se:
pro: 9

374l06l13
Zo pověŤujestarostuk provádění rozpočtovychzměn takto:
- prritokovétransferyurčené
pro zÍízené
pŤíspěvkové
organizacepŤeposlatneprodleně
po obdrženífinančníchprostŤedkťr
pŤíjemcitransferu.
naběžny ťrčet
konečnému
pro: 9
proti:zdrželse: .

37st06t13

prostŤedk z devizovéhoríčtuna
Zo pověŤujestarostuk pŤevodufinančních
ťrčet
korunovy po souhlasumístostarosty
a po konzultaci s bankovnímporadcem.
pro: 9
proti: - zdrželse: 376106113
Zo schvalujerozhodnutíq/běrovékomise o vyběru fi.-y ZINDL,spol. S.r.o.na stavbu
a pověŤujestarostupodpisem Smlouvy o dílo.
,,PridnívestavbaZS Královské PoŤíčí..
.
pro: 9
proti:
zdrželse:
377106113
podle s 84 odst.2 písm.fl zák. č.12812000Sb., o obcích:
Zo lká|ovskéPoŤíčí
1. Delegujena jednánívalnéhromady společnostiSokolovská vodárenskás.r.o..,konanédne
21,6.2013'která budejednat o těchto záleŽiÍostech:
a) zprávajednatelrispolečnostio podnikatelskéčinnostispolečnostiv roce 2012 a o stavu
majetkuspolečnosti,
b) projednánía schválenívyirčtování
vodnéhoa stočného
zarok2072,
c) ročníričetnízávěrka společnostik 31.12.2012,
d) zpráva dozorčírady společnosti,
e) schváleníročníuzávěrkyspolečnosti
k 31.12.2012,
f) projednánia schválenísměny pozemkrise sp. Sokolovská uhelná' právnínástupce,
&.S.,

jako zástupcespolečníka
společnostiSokolovská vodárenskáS.r.o.starostuobce p. Michala
Skybu a
2. uk|ádámu, aby za obecjako společníka
na tomtojednánívalnéhromady kladně rozhodl:
- o schválenívyirčtování
vodnéhoa stočného
zarok2072,
. o schváleníročníťrčetní
závěrky společnostik 31.12.2012a
- o schválenísměny pozemkťrse sp. Sokolovská uhelná,právnínástupce,á.S.
V pŤípadě,
žeby se tétovalnéhromady nemohl starostaričastnit,
bude obec zastupovat
místostarostka.
pro: 9
proti: zdrŽelse: 378t06t13
Zo schvalujebezup|atn;ipŤevodpozemkrip.č.42914a p.č.59216,k.ri. Královské PoŤíčí
Karlovarskémukraji, se sídlemZávoďní 353/88,360 06 Karlovy Vary a pověruje starostu
podpisemdarovacísmlouvy.
pro: 9
proti: .
zdrželse: 379t06t13
Zo schvalujeodpis pohledávky pro dlužníkaPotuŽníkováJitka ve qiši 314,- Kč.
pro: 9
proti:- zdrželse: 380t06t13
Zo uděIujesouhlasfirmě SystémNET LINE S.r.o.na umístěníoptickéhokomunikačního
kabelu a zaÍízení
do nemovitostíobce KrálovskéPoŤíčí
a pověŤujestarostupodpisem
pŤíslušnych
smluv.
pro: 9
proti: - zdrželse: -

38U06t13
Zo schvalujeprodej bytovéjednotky č.7615v domě čp.76panu Miloši Zeiskovi' trvale
za cenu 293.370,-Kč.
byem Dlouhá 76,357 41 KrálovskéPoŤíčí
proti:
pro: 9
zdrželse:
382106113
Zo schvalujepronájemčástipozemkup.č.187 o vyměŤe15,72m2 firmě PNS Grosso,S.r.o.'
PaceŤická112773,PSC 193 00, IC 48592153pro
se sídlemPraha9 - HorníPočernice',
novinovy stánekZa cenl200,. Kč za rok.
proti: .
pro: 9
zdrželse: 383106113
schvalujedle $ 6 odst.6 písm.b) zákona č.18312006Sb., o ťtzemním
Zo KráIovskéPoŤíčí
plánovánía stavebnímŤádu(stavebnízákon),Žádosto poŤizovánírizemněplánovací
Městskym riŤademSokolov, tj.
dokumentaceZměna rizemníhoplánu obce KrálovskéPoŤíčí
uŤademrizemníhoplánování'dle $ 6 odst. 1 písm.c) zákona č.18312006Sb., o uzemním
plánovánía stavebnímŤádu(stavebnízákon).
proti: - zdrŽelse: pro: 9
384106113
určujestarostuobce panaMichala Skybu pro spolupráci s poŤizovatelem
Zo IkáIovskéPoŤíčí
pŤipoŤizovánízměny rizemníhoplánu obce KrálovskéPoŤíčí.
proti:- zdrŽelse:pro: 9
385106113
obce ke
Zo neschvalujezápis do kroniky zarok 2011 a20I2 apověŤujemístostarostku
zpracovánípotŤebnychpodkladripro zápis zarok2011 a20I2.
proti: - zdrželse: pro: 9
386106113
Zo odvolávápaníMoniku Reitmeierovouz funkce kronikáŤkyobce a pověŤujevedením
kroniky od roku 2013 pana Ing. Ivana Stefana.
pro: 9
proti: - zdrŽelse: 387106113
Zo schvalujeposkynutízáruky zauvěr ve vyši 1,8 mil.Kč Mikroregionu Sokolov- vychod na
predfinancováníprojektu SHIF.T.X, ručitse bude rozpočtemobce.
proti: I zdrŽelse: pro: 8
388/06/13
odpadria
Zo schvalujeSmlouvu o spolupráci pŤimobilnímSVoZunebezpečnych
s firmou COBA ENVI S.R.o., se sídlemRolnická 656,356 01 Sokolov IČ
elektrooopáori
29096162a pověŤujestarostupodpisem smlouvy.
proti:- zdrŽelse:.
pro: 9
389106113
jejich
prostŤednictvím
Zo schvalujesmlouvu o zajištěnízpětnéhoodběruelektrozaÍízení
exilu 2 06218,Praha
mobilníhoSVoZus firmou ASEKOL s.r.o.,se sídlemČeskoslovenského
4, PSČ 143 00 a pověŤujestarostupodpisemsmlouvy.
proti: - zdrŽelse: pro: 9

390106113
m2.
o vyměŤe336
k. . KrálovskéPoŤíčí
záměrprodejepozemkup.č.457131.,
Zo vyh1ašuje
zdrŽelSe:pro:9 proti:39rl06l13
komisi vybratprovádějící
Zo schvalujevyměnu oken v domě Lázenská 17O,ukládá hodnotící
firmou.
firmu a pověrujestarostupodpisem Smlouvy o dílo s vybranou
proti: - zdrŽelse: pro: 9
18.6.2013
V KrálovskémPoŤíčí

,TI

JanaMašková
místostarosta

....*.>b.:(..
MiÁal Sk)ib;
starosta

