
Obec Korolupy Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 6/2010

Zápis ze  zasedání
Zastupitelstva obce Korolupy č. 1/2011

Datum a hodina zasedání: 15.2.2011 v 16.00 hod.
Místo jednání: Zasedací místnost obecního úřadu Korolupy

Přítomni dle prezenční listiny: Borák  Jiří,  Kyprá  Miroslava,  Kyprý  Luboš,  Křivanová  Jana 
Malcová Olga, Štykar Jiří, Švandová Květuše

Omluveni: -------------
Neomluveni: -------------

Zapisovatelka: Křenková Andrea
Ověřovatelé: Kyprá Miroslava, Švandová Květuše

Program jednání:
1. Zahájení,
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce,
3. Technický bod – určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
4. Zvýšení pořizovací ceny na herní prvky v MŠ
5. Prodej studny na p.č. 1815 a vodárny na p.č. st.209 v k.ú. Korolupy (u rybníka)
6. Zapojení obce do plánování rozvoje sociálních služeb na Znojemsku metodou  
    komunitního plánování
7. Návrh rozpočtu na rok 2011 Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska
8. Rozpočtový výhled Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska na rok 2011-2015 
9. Různé
10. Závěr.

Průběh jednání:

Bod č. 1: Zahájení
 Zasedání  Zastupitelstva  obce  Korolupy  zahájila  starostka  obce  paní  Olga  Malcová  („dále  jako 
„předsedající“). Po přivítání všech přítomných , konstatovala, že jsou přítomni všichni členi zastupitelstva 
a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Informace o konání  zasedání  Zastupitelstva obce Korolupy 
podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Korolupy zveřejněna v souladu 
se  zákonem po dobu nejméně  7  dní,  a  to  od  7.2.2011 do 15.2.2011.  Současně  byla  zveřejněna   na 
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elektronické úřední desce. Předsedající konstatovala, že zápis z  předchozího zasedání byl řádně ověřen 
a je vyložen k nahlédnutí  v zasedací místnosti.  Dále předsedající obeznámila přítomné se stanoviskem 
ministerstva vnitra ČR  na  stížnost  na nedodržování oprávnění občana obce dle § 16 odst. 2 písm. c) 
zákona o  obcích, kterou zaslala paní Lyalikoffová Lenka. Z tohoto stanoviska vyplývá, že na veřejném 
zasedání  je povinnost, aby občan mohl vyjádřit své stanovisko při projednávání každého bodu (v rámci 
diskuse k projednávanému bodu, např.po rozpravě zastupitelů před schvalováním usnesení; rovněž lze 
vyhradit k diskusi bod po projednání všech bodů programu, ale před hlasováním o usneseních).Proto před 
hlasováním bude dána možnost i přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Bod č.2 : Schválení programu:

Předsedající  přečetla  program jednání.  Před hlasováním byla dána možnost  zastupitelům i přítomným 
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo a k návrhu nebyli vzneseny žádné další 
body jednání.

Usnesení č. 1/1/2011:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  následující program zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č.1/2011:

1. Zahájeníí,
2.Schválení programu zasedání zastupitelstva obce,
3.Technický bod – určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
4. Zvýšení pořizovací ceny na herní prvky v MŠ
5. Prodej studny na p.č. 1815 a vodárny na p.č. st.209 v k.ú. Korolupy (u rybníka)
6. Zapojení obce do plánování rozvoje sociálních služeb na Znojemsku metodou  
    komunitního plánování
7. Návrh rozpočtu na rok 2011 Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska
8. Rozpočtový výhled Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska na rok 2011-2015 
9. Různé
10. Závěr.

Hlasování č. 1: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod č.3: Technický bod
Předsedající  navrhla  určit  ověřovateli  zápisu  paní  Miroslavu  Kyprou  a  paní  Květuši  Švandovou. 
Zapisovatelem paní Křenkovou Andreu.  Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným 
občanům sdělit  své  stanovisko.  Žádné stanovisko  sděleno nebylo  a  k návrhu nebyli  vzneseny žádné 
protinávrhy.

Usnesení č. 2/1/2011:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  za  ověřovatele  zápisu  o  průběhu  zasedání  Zastupitelstva  obce  Korolupy  č.  1/2011 
Miroslavu Kyprou a Květuši Švandovou, zapisovatelkou Andreu Křenkovou.
Hlasování č. 2: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
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Bod č. 4: Zvýšení pořizovací ceny na herní prvky v MŠ 

V tomto bodě předsedající sdělila, že ještě staré zastupitelstvo zažádalo o dotaci na herní prvky na dvorek 
MŠ z SZIF a tato dotace nám byla přiznána.  Byla vybrána firma, která tyto herní prvky vyrobí za cenu 
cca 316tis. Smlouva o dotaci byla podepsána až letos a firma, která má prvky dodat se od nového roku 
stala plátcem DPH.  Z tohoto důvodu dojde k navýšení herních prvků na částku cca 417tis. Obec za svého 
rozpočtu bude hradit cca 120.tis. Předsedající dala hlasovat zda se herní prvky objednají i za tuto cenu. 
Před hlasováním byla dána možnost  zastupitelům i přítomným občanům sdělit  své stanovisko.  Žádné 
stanovisko sděleno nebylo a k návrhu nebyli vzneseny žádné protinávrhy. Schváleno všemi hlasy.  

Usnesení č. 3/1/2011:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  vybudování herních prvků v MŠ za cenu 417 730,- Kč.
Hlasování č. 3: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod č. 5:    Prodej studny na p.č. 1815 a vodárny na p.č. st.209 v k.ú.     
                 Korolupy (u rybníka)
V loňském roce bezplatně obec obdržela od pozemkového fondu ČR studnu na p.č. 1815 a vodárnu na 
p.č. st.209. Jedná se o stavby , které se nacházejí u rybníka. Tuto vodárnu a studnu využívají občané 
bydlící v okálech a několik dalších rodin. Obec tyto stavby nevyužívá. Proto se zastupitelé rozhodli tyto 
stavby prodat společně za cenu, kterou udává znalecký posudek ato. 40 000,- Kč. Před hlasováním byla 
dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo 
a k návrhu nebyli vzneseny žádné protinávrhy. Schváleno všemi hlasy.  
        

Usnesení č. 4/1/2011:
Zastupitelstvo obce Korolupy  v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích ve znění pozdějších předpisů
s c h v a l u j e , společný prodej studny na p.č. 1815 a vodárny na p.č. st.209 v k.ú. Korolupy za cenu 
                           40 000,- Kč

Hlasování č. 4: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod č. 6:   Zapojení obce do plánování rozvoje sociálních služeb na      
                Znojemsku metodou  komunitního plánování 
   V tomto bodě předsedající informovala o zpracovaném plánu rozvoje sociálních služeb na Znojemsku  a 
o výhodách zapojení naší obce do tohoto projektu. Jedná se o zmapování sociálních potřeb např. pro 
seniory, zda by někdo potřeboval z naší obce  umístění do domova  důchodců, pomoc pečovatelky aj. 
Byla  by  zde  pověřená  osoba,  která  by  tyto  potřeby  zajišťovala  a  spolupracovala  s  koordinátorkou 
komunitního plánování sociálních služeb ve Znojmě. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i 
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo a k návrhu nebyli vzneseny 
žádné protinávrhy. Schváleno všemi hlasy.   .

Usnesení č. 5/1/2011:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  Zapojení obce do plánování rozvoje sociálních služeb na  Znojemsku metodou  
                           komunitního plánování 
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Hlasování č. 5: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod č. 7: Návrh rozpočtu na rok 2011 Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí 
Vranovska
V tomto bodě předsedající přítomné seznámila s návrhem rozpočtu Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí 
Vranovska na rok 2011, který byl na naší úřední desce i elektronicky vyvěšen v době od 28.1.2011 do 
13.2.2011. Příjmy jsou ve výši 127 100,- Kč a největší část těchto příjmů tvoří příspěvky od obcí. Výdaje 
ve výši 127 100,- Kč. Výdaje tvoří nákup materiálu,konzultační a poradenské služby, pohoštění, služby 
školení a vzdělávání aj. Tento rozpočet je vyrovnaný. Zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí.  

Usnesení č. 6/1/2011:
Zastupitelstvo obce Korolupy 
b e r e  n a  v ě d o m í  návrh rozpočtu Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska na rok 2011

Bod č. 8  . Rozpočtový výhled Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí Vranovska    
                na rok 2011-2015 
Rozpočtový výhled Sdružení pro rozvoj  a obnovu obcí Vranovska, který byl na úřední i elektronické 
desce vyvěšen v době od 28.1.2011 do 13.2.2011. V roce 2011 sdružení počítá s příjmy ve výši 445tis.a  
výdaji ve výši 380tis., v roce 2012 příjmy 425tis. a výdaji 360tis., v roce 2013 příjmy ve výši 385,5tis. a 
výdaji 320tis, rok 2014 příjmy ve výši 423,7tis a výdaji 320tis. V  roce 2015 ve výši příjmů 386tis. a 
výdajů  320tis.  Přičemž  největší  příjmy  ve  všech  letech  tvoří  dotace  a  ve  výdajích  běžné  výdaje. 
Zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí.

Usnesení č. 7/1/2011:
Zastupitelstvo obce Korolupy
b e r e  n a  v ě d o m í  rozpočtový výhled Sdružení pro rozvoj a obnovu obcí vranovska na roky 2011 - 
2015

Bod č.   9. Různé  
v  tomto  bodě  předsedající   hovořila  o  projektu  revitalizace  KD,  který  nechalo  zpracovat  minulé 
zastupitelstvo  a  který  řeší,  výměnu  oken  v  Kd,opravu  sociálního  zařízení,  vzduchotechniku, 
elektroinstalaci  aj.  Tento  projekt  by  se  měl  realizovat  po  etapách.  Jako  první  bylo  již  minulým 
zastupitelstvem zažádáno o dotaci z projektu SZIF na výměnu oken. Pokud by se tyto dotace obdržely,  
okna v KD by se vyměnily letos.
Dále předsedající  představila  nový projekt na výměnu oken a dveří,  odvětrávání  a opravu sociálek v 
obchodě a hostinci.  Tento projekt vypracoval projektant pan Bízek a v rámci dobrých vztahů ho obci 
věnoval za symbolickou 1,-Kč.  Zastupitelé by chtěli zažádat o dotaci a ještě letos projekt realizovat.
V dalším  bodě  předsedající  seznámila  přítomné  s  Výzvou  paní  Lyalikoffové  k  odstoupení  starostky 
případně i místostarosty. Zastupitelé neshledali žádný důvod k odvolání z těchto funkcí.

Poté starostka poděkovala všem za účast a ukončila zasedání.
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V Korolupech dne 18.2.2011.

Zapsala: Křenková Andrea.                             ..........................................
       Olga Malcová

                 starosta obce  

Ov  ěřovatelé zápisu:  

Miroslava Kyprá: .......................................................

Květuše Švandová: .......................................................
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