
Obec Korolupy Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 4/2011

Zápis ze  zasedání
Zastupitelstva obce Korolupy č. 5/2011

Datum a hodina zasedání: 30.6.2011 v 18.00 hod.
Místo jednání: Zasedací místnost obecního úřadu

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

Omluveni: Kyprá Miroslava, Křivanová Jana 
Neomluveni: -------------

Zapisovatelka: Křenková Andrea
Ověřovatelé:

Program jednání:
1.   Zahájení,
2.   Schválení programu zasedání zastupitelstva obce,
3.   Technický bod – určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu,
4.    Smlouva o zřízení věcného břemene JMP Net, s.r.o.
5.   Rozpočtové opatření č. 2/2011
6.   Zřizovací listina Mateřské školy Korolupy, okres Znojmo, příspěvková organizace
7.  Smlouva o výpůjčce nebytových prostor – budova MŠ Korolupy
8.  Různé,
   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 je přítomna nadpoloviční většina všech 
členů 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 22.6..2011 do 30.6.2011. 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 
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zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.

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. 1/5/2011:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  následující program zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č.5/2011:

1.   Zahájení,
2.   Schválení programu zasedání zastupitelstva obce,
3.   Technický bod – určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu,
4.   Smlouva o zřízení věcného břemene JMP Net, s.r.o.
5.   Rozpočtové opatření č. 2/2011
6.   Zřizovací listina Mateřské školy Korolupy, okres Znojmo, příspěvková organizace  
7.   Smlouva o výpůjčce nebytových prostor – budova MŠ Korolupy
8.   Různé,

  Závěr.

Hlasování č. 1: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod č.3: Technický bod
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu pana Luboše Kyprého a pana Jiřího Boráka. 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. 2/5/2011:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 5/2011,Luboše 
Kyprého a Jiřího Boráka,  zapisovatelkou Andreu Křenkovou.

Hlasování č. 2: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod č. 4: Smlouva zřízení věcného břemene JMP Net,s.r.o.
č.sml. JMP/Korolupy/01-13/11

 V tomto bodě předsedající vysvětlila, že do obce je přes obecní pozemky v zemi vedeno plynárenské 
zařízení- vysokotlak, jehož vlastníkem jsou VTL Moravské Budějovice. Jedná se o pozemky: PK 2819 o 
celkové výměře 2202m2, PK 1841/1 o celkové výměře 23038m2, PK 2466 o celkové výměře 1723m2 , 
PK 2508 o celkové výměře 5467m2 , GP 2465 o celkové výměře 7723m2 , GP ,GP 2851 o celkové 
výměře 170m2,  GP 2897 o celkové výměře 1200m2,  GP 2898 o celkové výměře 2278m2.  Zřízením 
věcného břemene obec umožní oprávněnému: právo zřídit a provozovat plynárenské zařízení, vstupovat a 
vjíždět na pozemky v souvislosti se zařízením, stavbními úpravami, opravami a provozováním distribuční 
soustavy  a  plynovodních  přípojek.  Věcné  břemeno  se  zřizuje  na  dobu  neurčitou.  Bude  vyplacena 
jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene v celkové výši 23 338,- Kč. 
  Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.  Žádné 
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stanovisko sděleno nebylo a k návrhu nebyli vzneseny žádné protinávrhy. Schváleno všemi hlasy.  

Usnesení č. 3/5/2011:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e   Smlouvu č. JMP/Korolupy/01-13/11 o zřízení věcného břemene s JMP Net, s.r.o. , Plynárenská 
499/1, Brno 

Hlasování č. 3: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod č. 5:  Rozpočtové opatření č. 2/2011
Předsedající přednesla největší položky RO2/11. Jedná se o příjem dotace ve výši 200.tis. na výměnu 
oken a dveří   v  KD, dotace ve  výši  200tis.  na  výměnu oken,  dveří  a  vzduchotechniky v  hostinci  a 
obchodě. Příspěvek od obcí Bítov a Vysočany na obědy za žáky MŠ. Ve výdajích se především jedná o 
přesuny mezi položkami, navýšení za dovybudování dětského hřiště, navýšení za virtuální prohlídky aj. 
Tímto rozpočtovým opatřením dojde ke zvýšení příjmů o 423 300,- kč, zvýšení výdajů o 499 600,- Kč a 
ke změně financování ve výši -75 300,- 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. 4/5/2011:
Zastupitelstvo obce Korolupy v souladu s §84 odst. 2, písm. b) zákona 128/2000 Sb., o obcích ve znění 
pozdějších předpisů
s c h v a l u j e ,  Rozpočtové optaření č. 2/2011  

Hlasování č. 4: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod.  6:  Zřizovací  listina  Mateřské  školy  Korolupy,  okres  Znojmo,  
příspěvková organizace

V tomto  bodě předsedající  vysvětlila  nutnost  schválení  nové zřizovací  listiny.  Především se  jedná  o 
změny zákonů,  je  nutné,  aby zřizovací  listina  byla v jejich souladu.Dále se v této ZL změní  způsob 
nakládání  s  majetekem.Nemovitý  majetek  zapisovaný  do  katastru  nemovitostí  jsou  příspěvkové 
organizaci  poskytnuty  zřizovatelem  formou  smlouvy  o  výpůjčce  a  zůstávají  v majetku  obce.  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. 5/5/2011:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e   Zřizovací listinu Mateřské školy Korolupy, okres Znojmo, příspěvková organizace, 
Korolupy 72, 671 07 Uherčice 

Hlasování č. 5: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
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Bod. 7: Smlouva o výpůjčce nebytových prostor – budova MŠ Korolupy 

Tato  smlouva  upravuje  výpůjčku  budovy  č.p.  72,  která  je  ve  vlastnictví  obce  Mateřské  školy 
Korolupy.Nutnost této smlouvy vyplývá ze změny v zřizovací listiny, jak už bylo řečeno v předešlém 
bodě.  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. 6/5/2011:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e   Smlouvu  o  výpůjčce  s  Mateřskou  školou  Korolupy,  okres  Znojmo,  příspěvková 
organizace, se sídlem Korolupy 72, 671 07 Uherčice, IČ 70993149

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

Bod č. 8:   Různé  

V tomto bodě  se předsedající zeptala, zda má někdo nějaký dotaz.  Nikdo z přítomných žádný dotaz 
neměl.  Předsedající  poděkovala všem za účast a ukončila zasedání.

V Korolupech dne 30.6.2011.

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

                 starosta obce  

Ov  ěřovatelé zápisu:  

Luboš Kyprý: .......................................................

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