
Obec Korolupy Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 5/2009

Zápis ze zasedání
Zastupitelstva obce Korolupy č. 5/2009

Datum a hodina zasedání: 27.12.2009 v 15.00hod
Místo jednání: Myslivecká klubovna Korolupy

Přítomni dle prezenční listiny: Borák Jiří,  Hanek Martin,  Lyalikoffová Lenka, Kyprá Miroslava, 
Štykarová Hana, Ullreich Lukáš,

Omluveni: Strnad Vladislav
Neomluveni: -------------

Zapisovatelka: Křenková Andrea
Ověřovatelé: Štykarová Hana, Ullreich Lukáš

Program jednání:
1. Zahájení,

Schválení programu zasedání zastupitelstva obce,
Technický bod – určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu,

2. Kupní smlouva – budova bez čp/če, zemědělské stavení na parcele p.č. KN st.20,
3. Rozpočtové provizorium obce Korolupy na rok 2010,
4. Rozpočtové opatření obce Korolupy č. 5/2009,
5. Různé 

– přehled dotačních titulů v roce 2009,
– vodovod a kanalizace – žádost o dotaci OPŽP, projekty pro stavební povolení,
– projekt obchod a hospoda,
– projekt víceúčelové budovy,
– veranda MŠ,
– oprava božích muk a kříže.

6. Závěr.
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Průběh jednání:
Zasedání řídil Hanek Martin,  po přivítání všech přítomných, konstatoval,  že je přítomna nadpoloviční 
většina všech členů a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Bod č. 1: Technický bod
Zapisovatelkou  zápisu  byla  určena  Křenková  Andrea,  ověřovateli  zápisu  byli  zvoleni  Štykarová 
Hana,Ullreich Lukáš.

Usnesení č. 1/5/2009:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  za ověřovatele zápisu o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva obce Korolupy Štykarovou 
Hanu a Lukáše Ullreicha.
Hlasování č. 1: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Program jednání byl schválen všemi hlasy

Usnesení č. 2/5/2009:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  následující program 5. zasedání Zastupitelstva obce Korolupy:
1.Zahájení,

Schválení programu zasedání zastupitelstva obce,
Technický bod – určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu,

1. Kupní smlouva – budova bez čp/če, zemědělské stavení na parcele p.č. KN st.20,
2. Rozpočtové provizorium obce Korolupy na rok 2010,
3. Rozpočtové opatření obce Korolupy č. 5/2009,
4. Různé 

– přehled dotačních titulů v roce 2009,
– vodovod a kanalizace – žádost o dotaci OPŽP, projekty pro stavební povolení,
– projekt obchod a hospoda,
– projekt víceúčelové budovy,
– veranda MŠ,
– oprava božích muk a kříže.

Závěr.

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

Bod č. 2:   Kupní smlouva – budova bez čp/če, zemědělské stavení na parcele   
p.č. KN st.20
Starosta seznámil přítomné, že se jedná o budovu bývalého šroťáku. Tato budova poslouží k vybudování 
tzv. víceúčelové budovy na kterou bude navazovat. Tato část poslouží jako garáž na traktor, na sběrné 
místo odpadů  a ve třetí části bude vybudovaná dílna. ZD Korolupy nabízí k odprodeji tuto budovu za 
cenu 14000,-Kč. Pozemek pod touto budovou je ve vlastnictví  pozemkového fondu ČR. Po uzavření 
kupní smlouvy by starosta požádal o bezúplatný převod tohoto pozemku na obec Korolupy. Tato smlouva 
byla schválena všemi hlasy.
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Usnesení č. 3/5/2009:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  Kupní smlouvu na koupi budovy bez čp/če, zemědělské stavení na parcele p.č. KN st.20 
v obci Korolupy, uzavřenou se Zemědělským družstvem Korolupy, okres Znojmo. Kupní cena uvedené 
nemovitosti je 14 000,- Kč.
Hlasování č. 3: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod č 3.:   Rozpočtové provizorium obce Korolupy na rok 2010  
V  tomto  bodě  starosta  přečetl  pravidla  rozpočtového  provizoria  pro  rok  2010:  příjmy  a  výdaje 
uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení, běžné 
výdaje obce budou čerpány podle schváleného rozpočtu předchozího roku. Schváleno všemi hlasy.  

Usnesení č. 4/5/2009:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  podle  § 44  zákona  č.  128/200  Sb.,  o  obcích  a  § 13  zákona  č.  250/2000  Sb.,  o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
v y h l a š u j e  na období od 1.1.2010 do doby schválení rozpočtu obce, rozpočtové provizorium.
Hlasování č. 4: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod č. 4:   Rozpočtové opatření obce Korolupy č. 5/2009  
V tomto bodě starosta popsal některé největší  položky rozpočtového opatření č.5/2009, které obsahuje 
cca 100 položek. V příjmech se jedná o navýšení dotace na lesy, zvýšení příjmu některých daní, příjmy z 
prodeje dřeva, snížení dotací podle skutečnosti aj. Ve výdajích jsou největšími položkami zvýšení výdajů 
na rekonstrukci MŠ, práce v lesích a další  přesuny mezi položkami. Celkem se v tomto rozpočtovém 
opatření jedná o změnu příjmů ve výši 213 200,- Kč, výdaji183 000,-  Kč, financování 30 200,-Kč. od 
počátku roku by mělo být hospodaření se schodkem 397 000,- Kč. Poté si vzal slovo místostarosta p.  
Borák,  kterému  se  v  tomto  rozpočtovém  opatření  nelíbí  výše  schodku,  navýšení  rekonstrukce  MŠ, 
příspěvek  občanskému  sdružení  MC  Perlička  a  odměna  zastupitelce  za  konzultační  a  poradenskou 
činnost. Podle jeho mínění, by se členky sdružení měly zdržet hlasování o tomto rozpočtovém opatření a 
tudíž by toto rozpočtové opatření nemělo být schváleno. Poté dal o tomto rozpočtovém opatření starosta 
hlasovat. Pět zastupitelů bylo pro, pan Borák byl proti, nikdo se nezdržel hlasování.   

       

Usnesení č. 5/5/2009:
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 opatření č. 5/2009.
Hlasování č. 5: Pro: 5 Proti: 1 Zdržel se: 0

Poté následovala diskuse ve které jako první vystoupil starosta, který si připravil přehled o všech dotacích, 
které  byly letos  obdrženy a  na  jaký účel.  Na rekonstrukci  verandy obec  obdržela  200tis.,  k  tomu  k 
dnešnímu dni  náklady obce činí cca 272tis., dotace ve výši 100tis. na projekt víceúčelové budovy, projekt 
je již hotový, celkové náklady činily 136tis., cca 5tis. z dotace se bude vracet. Projekt pro stavební řízení  
na odkanalizování  obce Korolupy,  na tuto  akci  jsme obdrželi  500tis.,  tento  projekt  je  také  hotový a 
celkem stál 725 305,- Kč. Dále informoval, že obec neobdržela dotaci na projekt pro stavební řízení – 
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Vodovod Korolupy, i tento projekt je již hotový a celý uhradila obec ze svých zdrojů částkou 287 980,- 
Kč. Dále byly z obdržené dotace ve výši 52tis. opraveny Boží muka a kříž za celkovou cenu 76tis. Další 
žádostí, kterou obec podala byl projekt Veselá procházka, na tuto akci dotace obdržena nebyla a projekt 
tedy nebyl realizován. Poté ještě informoval o ostatních dotacích, které obec letos obdržela: dotace na 
hospodaření v lesích ve výši 116tis., na veřejně prospěšné práce ve výši 266tis., rozšíření kontaktního 
místa  CzechPoint  ve výši 58 259,-Kč- tato dotace byla vyčerpána ve výši 25 654,-  Kč, nedočerpané 
prostředky již  byly vráceny a dotace na volby do EP ve výši 15 500,-Kč.  celkem jsme během roku 
obdrželi  dotace  ve  výši  1  342  774,-  Kč,  k  tomu  byl  podíl  obce  909  622,-  Kč  a  celkové  náklady 
realizovaných projektů činí 2 136 396,- Kč.
Dále informoval, že 2.11.2009 byla podána žádost o dotaci na OPŽP na realizaci výstavby Vodovod a 
kanalizaci obce Korolupy. V únoru 2010 by jsme měli vědět, zda tuto dotaci obdržíme. Celkový rozpočet 
na tyto akce činí cca 72mil. Kč.
Dále obeznámil  přítomné  s  projektem víceúčelové budovy.  Tato budova by sloužila  mládeži,  je  tam 
řešena počítačová místnost, zasedací místnost, prostory pro občanské podnikání ad.
Dále zmínil, že rekonstrukce verandy MŠ je již hotová, jsou nutné už jen  malé dodělávky.

      

Nakonec starosta poděkoval všem za účast a ukončil zasedání.

Zapsala: Křenková Andrea.

V Korolupech dne 5.1.2010.

.......................................... ..........................................
           Jiří Borák        ing. Martin Hanek
     místostarosta obce            starosta obce

Ověřovatelé zápisu:

Ullreich Lukáš: .......................................................

Štykarová Hana: .......................................................
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