
Obec Korolupy Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 6/2010

Zápis ze  zasedání
Zastupitelstva obce Korolupy č. 2/2011

Datum a hodina zasedání: 24.3.2011 v 16.00 hod.
Místo jednání: Myslivecká klubovna

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

Omluveni: Křivanová Jana
Neomluveni: -------------

Zapisovatelka: Křenková Andrea
Ověřovatelé: Borák Jiří, Štykar Jiří

Program jednání:
1.  Zahájení,
2.  Schválení programu zasedání zastupitelstva obce,
3.  Technický bod – určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu,
4.  Smlouva o nájmu plynárenského zařízení,
5.  Smlouva o pronájmu louky p.č. 2267/1,
6.  Rozpočet obce na rok 2011,
7.  Seznámení s výstavbou bioplynové stanice se zástupci ZD Korolupy,
8.  Závěr.

Průběh jednání:

Bod č. 1: Zahájení
 Před zahájením zasedání se paní starostka  obce zeptala  všech přítomných občanů i  zastupitelů,  zda 
souhlasí s tím, že si toto zasedání bude paní Lyalikoffová nahrávat na diktafon. Žádný z přítomných s tím 
nesouhlasil, proto strostka vyzvala paní Lyalikoffovou, aby svůj diktafon vypla.
 Zasedání  Zastupitelstva  obce  Korolupy  zahájila  starostka  obce  paní  Olga  Malcová  („dále  jako 
„předsedající“). Jako první přivítala zástupce ze zěmědělského družstva-předsedu ing.Janíčka, ekonomku 
ing.Voříškovou, ing.Stobera a pana Křivana. Tito hosté byli přizváni na zasedání, aby občanům přiblížili 
výstavbu bioplynové stanice. Po přivítání všech přítomných , konstatovala, že jsou přítomni všichni členi 
zastupitelstva a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Informace o konání  zasedání  Zastupitelstva obce 
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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 17.3.2011 do 24.3.2011. Současně byla zveřejněna 
na elektronické úřední desce. Poté se předsedající zeptala, zda má někdo námitku k minulému zápisu ze 
zasedání. Nikdo žádnou námitku neměl.Předsedající konstatovala, že zápis z   předchozího zasedání byl 
řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v myslivecké klubovně.

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. 1/2/2011:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  následující program zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č.1/2011:

1. Zahájení,
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce,
3. Technický bod – určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu,
4. Smlouva o nájmu plynárenského zařízení,
5. Smlouva o pronájmu louky p.č. 2267/1,
6. Rozpočet obce na rok 2011,
7. Seznámení s výstavbou bioplynové stanice se zástupci ZD Korolupy,
8. Závěr.

Hlasování č. 1: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod č.3: Technický bod
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu panJiřího Boráka a pana Jiřího Štykara. 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. 2/2/2011:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 2/2011, Jiřího 
Boráka , Jiřího Štykara, zapisovatelkou Andreu Křenkovou.

Hlasování č. 2: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod č. 4: Smlouva o nájmu plynárenského zařízení 

V tomto bodě předsedající nastínila podmínky nájemní smlouvy s JMP Net, o pronájmu plynárenského 
zařízení. Nájem tohoto zařízení činí 1,-Kč /rok a uzavírá se na dobu určitou do 1.1.2032. Nájemce se 
zavazuje hradit a zajišťovat obvyklé udržování a provoz. Opravy nikoli běžné, větší havárie či poruchy, 
které musí být neprodleně odstraněny a vymikající se pojmu obvyklé se pronajímatel zavazuje odstranit.  
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Prokazatelné  náklady těchto  oprav  uhradí  v  plném rozsahu  pronajímatel.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. 3/2/2011:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  smlouvu o nájmu plynárenského zařízení č.DMS 1210001054.001/157706 s JMP Net, 
s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

Hlasování č. 3: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod č. 5:   Smlouva o pronájmu louky p.č. 2267/1     
Zemědělské družstvo obhospodařuje louku u Oslnovic p.č. 2267/1 o výměře 4027m2. Kontrolou bylo 
zjištěno, že tato louka není obsažena v předešlé nájemní smlouvě o pronájmu pozemků. Protopředseda 
družstva požádal o uzavření této další nájemní smlouvy. 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. 4/2/2011:
Zastupitelstvo obce Korolupy  
s c h v a l u j e ,  smlouvu o pronájmu louky p.č. 2267/1 o výměře 4027m2 s ZD Korolupy, Korolupy 95, 
671 07 Uherčice.

Hlasování č. 4: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod č. 6:   Rozpočet obce na rok 2011  
  V tomto bodě předsedající přečetla největší položky z návrhu rozpočtu obce Korolupy na rok 2011. 
Rozpočet  obce byl řádně vyvěšen i  elektronicky v době od 7.3.2011 do 24.3.2011. Tento rozpočet je 
navržen jako přebytkový. Příjmy ve výši 3 988 000,-Kč, výdaje ve výši 3 535 900,- Kč, financování ve 
výši -452 100,-Kč. Největší  příjmy tvoří  daňové příjmy cca 2,6mil.Kč, poplatky za odpad 87,2tis.Kč, 
příjmy z lesů 615tis.,dotace na herní  prvky ze ZSIF ve výši 293,4tis.,  nájmy z nebytových prostor a 
pozemků  činí 116tis.Kč, za prodej pozemků 40tis.Kč aj. Největší výdaje tvoří výdaje na lesy 681tis.Kč, 
50tis.Kč na dopravní značení v obci, 394,1tis.Kč na herní prvky MŠ z čehož 293,4tis.Kč tvoří dotace 
100,7tis.Kč  bude  hrazeno  z  obecních  prostředků,  příspěvky  na  žáky  základních  škol  ve  výši 
79,7tis.Kč,100tis.Kč  na  výměnu oken a  dveří  v  KD,100tis.Kč dovybavení  dětského hřiště,  116tis.Kč 
výměna oken a dveří v pohostinství a obchodě, 50tis.Kč na nákup vánoční výzdoby na náves,70tis. Kč 
roury k odvodnění u třešňového sadu a za Čerstvovými, 125tis.Kč za odvoz odpadu, 100tis.Kč na nákup 
travní  sekačky,  130tis.  Kč odměny a  povinné  pojistné  za  zastupitele,  cca 600tis.Kč mzdy a povinné 
pojistné za zaměstnance OÚ aj. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům 
sdělit  své  stanovisko.  Paní  Lyalikoffová  měla  připomínky  k  účtování  na  paragrafu  3392.  Na  to  ji 
odpověděla  Křenková,  že  toto  účtování  je  na  účetní  a  že  tímto  účtováním zákon  o  účetnictví  nijak 
neporušuje a na tento paragraf bude účtovat i nadále.  Žádné další připomínky  sděleny nebyly a k návrhu 
nebyli vzneseny žádné protinávrhy, proto předsedající dala o návrhu rozpočtu hlasovat. Schváleno všemi 
hlasy.   .

Usnesení č. 5/2/2011:
s c h v a l u j e  podle § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a  zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
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pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočet obce Korolupy na rok 2011 ve 
výši:               
        PŘÍJMY: 3 988 000,- Kč,        VÝDAJE: 3535 900,- Kč,      FINANCOVÁNÍ: -452 100,- Kč.
 Dále, s t a n o v u j e,  že ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být překročen stanovený objem provozních 
a investičních výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu roku 2011.

Hlasování č. 5: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod  č.  7:   Seznámení  s  výstavbou  bioplynové  stanice  se  zástupci  ZD 
Korolupy
  V tomto bodě si vzal jako první slovo přítomný host předseda ZD Korolupy ing.Janíček, který hovořil o 
vzniku ZD a jeho vývoji k dnešnímu dni a co je vedlo k výstavbě bioplynové stanice. Po obci ubude jízd 
traktorů s chlévskou mrvou, je to také přínos pro životní prostředí z hlediska ovzduší a vod. Čpavek , 
který  projde  bioplynovou  stanicí  je  snížen  o  80%.  V  bioplynce  se  bude  spalovat  kukuřičná  siláž, 
močůvka, hnůj. Denně se spálí cca 40t těchto produktů. Při výstavbě bioplynky se jako první řešilo hluk a 
zápach. Předseda slíbil, že udělají vše proto, aby hluk a zápach neobtěžoval občany. Dále poukázal, že 
navštívili asi 6 bioplynových stanic a nikde žádný problém nezaznamenali. Bioplynová stanice má výkon 
500KW /den , do sítě půjde 370KW. Zkušební provoz má být spuštěn od června letošního roku.Stavba je 
již z 90% hotová, nyní se bude montovat vybavení. Poté předal slovo Ing. Voříškové, která výstavbu 
bioplynové stanice popsala z hlediska ekonomiky. Výstavba zajistí stabilitu ekonomiky, bez bioplynky by 
ZD neudrželo stávající  počet zaměstnanců. Jako poslední si slovo vzal Ing Stober, který blíže popsal 
projekt jako takový.Stavba stojí na bývalé stáji. Nechala se stát přípravna, která bude opravena a bude 
tvořit  hlukovou bariéru. Byly vypracovány hlukové studie. U nejblíže obydleného domu  by mělo být 
21dcb. Na to vystoupil  pan ing. Drobilík,  který tvrdil,  že hluková studie provedena nebyla.  Četl  celý 
projekt a hluková studie nikde není. Pan ing. Stober dále popsal, že po spuštění budou probíhat kontroly 
hluku a emisí. Pokud by se naměřené hodnoty odchýlily, hledalo by se řešení k nápravě. Např. Seřízením 
strojů,  postavili  by se hlukové stěny v bezprostřední  blízkosti  bioplynky. Nakonec si  vzal  slovo ing. 
Drobilík,  který  se  představil  jako  zástupce  občanského  sdružení  Astacus  a  předal  předsedovi  ZD 
Korolupy ing. Janíčkovi sepsanou Výzvu. Zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí.  

Poté starostka poděkovala všem za účast a ukončila zasedání.

V Korolupech dne 1.4.2011.

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

                 starosta obce  

Ov  ěřovatelé zápisu:  

Jiří Borák: .......................................................

Jiří Štykar: .......................................................
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