
Obec Korolupy Zápis ze zasedání zastupitelstva č.1/2010

Zápis ze zasedání
Zastupitelstva obce Korolupy č. 1/2010

Datum a hodina zasedání: 7.3.2010 v 15.00hod
Místo jednání: Myslivecká klubovna Korolupy

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

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

Zapisovatelka: Křenková Andrea
Ověřovatelé: Kyprá Miroslava, Strnad Vladislav

Program jednání:
1. Zahájení,

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

2. Rozpočet obce Korolupy na rok 2010,
3. Souhlas zastupitelstva obce ve věci bezúplatného převodu pozemku p.č. KN st. 20 od 

Pozemkového fondu ČR,
4. Různé – dotace 2010, 
5. Závěr.

Průběh jednání:
Zasedání  řídil  Hanek  Martin,  po  přivítání  všech  přítomných,  konstatoval,  že  jsou  přítomni  všichni 
zastupitelé a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Bod č. 1: Technický bod
Zapisovatelkou zápisu byla určena Křenková Andrea, ověřovateli zápisu byli zvoleni Kyprá Miroslava a 
Strnad Vladislav.
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Usnesení č. 1/1/2010:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  za  ověřovatele  zápisu  o  průběhu  2.  zasedání  Zastupitelstva  obce  Korolupy  Kyprou 
Miroslavu a Strnada Vladislava.
Hlasování č. 1: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Program jednání byl schválen všemi hlasy

Usnesení č. 2/1/2010:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  následující program 1. zasedání Zastupitelstva obce Korolupy:
1. Zahájení,

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

2. Rozpočet obce Korolupy na rok 2010,
3. Souhlas zastupitelstva obce ve věci bezúplatného převodu pozemku p.č. KN st. 20 od  
    Pozemkového fondu ČR,
4. Různé – dotace 2010, 
5. Závěr.

Hlasování č. 2: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod č. 2:   Návrh rozpočtu obce Korolupy na rok 2010  

Druhým bodem programu byl návrh rozpočtu obce na rok 2010, který je vyvěšen na úřední desce od 
19.2.2010 do dneška. Tento návrh rozpočtu je navržený jako přebytkový. Příjmy ve výši 3 597 400,- Kč, 
výdaje ve výši 3 053 100,- Kč a financování -544 300,- Kč. Největší příjmy tvoří částky z daní a to cca  2  
575 8000,- Kč, předpokládané příjmy z výběru poplatků činí cca 79 800,- Kč,dále letos obdržíme 95 200,- 
kč dotaci za SR na výkon státní správy, počítáme z prodejem dřeva v částce 510 000,- Kč,13 000,- z 
prodeje  pověření  k  lovu  udicí  na  obecním rybníce,  120  000,-  Kč  z  kulturních  akcí,  88  000,-  Kč  z 
pronájmu  nebytových prostor  a  35  300,-  Kč za  pronájem pozemků.  Dále  obdržíme  46  700,-  Kč  za 
pronájem plynárenského zařízení, 10tis. od EKO-KOMu za tříděný odpad. Oproti tomu největší výdaje 
tvoří hospodaření v lesích 609tis., 60tis. výkon funkce lesního hospodáře, 13tis. se počítá na nákup ryb a 
rybářské soutěže, 50tis. na nákup dopravního značení v obci – toto značení bude provedeno dle pasportu 
místních komunikací, celkově vyjde asi na cca 100tis., letos se tedy vymění asi polovina značení, zbytek v 
příštím roce. Další paragraf 3639 obsahuje částky na veškerou údržbu po obci. V MŠ se počítá 60tis. na  
herní prvky na dvorku a v zahradě MŠ,20tis. na nátěr fasády,120tis. na provozní náklady – elektřina,plyn, 
doplatek na mzdy a další výdaje. 150tis. na rekonstrukci sociálních zařízení,výměnu podlahové krytiny a 
opravu kuchyňky. Na základní školy 87,30tis. Jedná se o ZŠ Lubnice a ZŠ Jemnice. V Lubnici se počítá 
cca 6tis. na žáka a v Jemnici cca 5tis. dále 20tis. na opravu božích muk u hřbitova a za rybníkem. 10tis. na 
opravu rozhlasu. Kulturní dům- 12tis. na nákup skla a ostatního drobného spotřebního materiálu, dále 
částka 10tis. na praní ubrusů a dalších drobných oprav. 30tis. na projekt rekonstrukci KD. Kulturní akce – 
10tis. odměna za práci, 64tis. za  vystoupení umělcům, 90tis. na pohoštění, 21,3tis. na věcné dary,jako 
jsou tombola,   jubilanti  atd. Dále dětské hřiště -30tis. na plochu na volejbal aj.,30tis. na nákup sítí  a 
zábran za branky. ZS Uherčice 13,9tis. příspěvek na jeho provoz. veřejné osvětlení-20tis. nákup nových 
svítidel  po  obci,  25tis.  za  spotřebu elektřiny za  svícení,  15tis.  na  výměnu svítidel,  plošina  atd.  dále 
příspěvky sdružením v nichž jsme členem tvoří částku cca 7,7tis. Dále běžné opravy a údržba po obci 
30tis.,  14tis.  nákup  budovy  od  ZD  Korolupy  na   vybudování  víceúčelové  budovy.50tis.  na  nákup 
pozemku pro víceúčelovou budovu a pozemků u okálů. 125tis. za odvoz odpadu,10tis. na velkoobjemový 
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odpad. Péče o veřejnou zeleň- odměna za sečení, benzín, nafta, dodělání mol a laviček u rybníka atd. 
celkem 80tis. JSDH 12tis. odměna veliteli zásahové jednotky je to doplatek od roku 2007, za rok tato 
odměna činí  3tis.  10tis.  dotace SDH Korolupy na jejich  běžnou činnost.  Zastupitelé  -8tis.  refundace 
mzdy,týká se především starosty,cestovné ,odměny a k tomu odvoz zdravotního pojištění  celkem cca 
138,5tis. Obecní úřad – platy zaměstnancům a k tomu povinné sociální náklady cca 526tis.,30tis. na nátěr 
fasády, 42tis. vytápění plynem a elektřina, 35tis. za telefony,internet a rozesílání SMS občanům. 40tis. na 
aktualizace softwaru,udržovací poplatky,posudky,revize, webové stránky atd. Dále dašlí různé poplatky 
bankám,pojištění obecního majetku aj. menší částky. Přebytek tohoto rozpočtu tedy činí 544 300,- Kč. 
poté starosta  zeptal  přítomných jestli  chce někdo k tomuto  návrhu něco podotknout.  přihlásil  se pan 
Borák, kterému se nelíbí nevyrovnané částky na lesy. Na to mu starosta odpověděl, že ve výdajích jsou 
zahrnuty dotace, které nemohou být zatím do rozpočtu zahrnuty. Pokud se dotace obdrží,projedná se tato 
situace s lesním hospodářem a rozpočet se upraví. Dále se mu nelíbí investice do MŠ, loni byl příspěvek 
na provoz 78tis., letos plánují 112tis. Poté se zeptal paní Štykarové kolik dětí z Korolup nyní navštěvuje 
školku a zda tyto částky nejsou příliš vysoké pro tak malý počet dětí. Rozpoutala se debata, která skončila  
tím,  že zastupitelé se i  nadále budou snažit  školku zachovat.  S tímto souhlasila i  většina přítomných 
občanů . dále se p. Borákovi nelíbí odměna ve výši 10tis. paní Lyallikoffové za kulturní akce. Na to mu 
starosta  odpověděl,  že  tato odměna bude za letošní  práci  a bude vyplacena dle práce ke konci  roku. 
Nakonec dal hlasovat o návrhu tohoto rozpočtu. Rozpočet byl schválen 6ti hlasy, pan Borák byl proti.       

Usnesení č. 3/1/2010:
Zastupitelstvo obce Korolupy
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 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočet obce Korolupy na rok 2010 ve výši 
        PŘÍJMY: 3 597 400,- Kč,        VÝDAJE: 3 053 100,- Kč,      FINANCOVÁNÍ: -544 300,- 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 2010.
Hlasování č. 3: Pro: 6 Proti: 1 Zdržel se: 0

Bod  č.  3.:    Souhlas  zastupitelstva  obce  Korolupy  ve  věci  bezúplatného   
převodu pozemku p.č. KN st. 20 od Pozemkového fondu ČR

V tomto bodě starosta vysvětlil,  že se jedná o pozemek pod budovou bývalého šroťáku, kterou obec 
koupila od ZD Korolupy za cenu 14tis. Kč. Jako majitelé budovy máme nárok na bezúplatný převod 
tohoto pozemku od Pozemkového fondu ČR. K této žádosti je potřeba souhlas zastupitelstva. Schváleno 
všemi hlasy.

Usnesení č. 4/1/2010:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  souhlas o bezúplatný převod pozemku p.č. KN st. 20 od Pozemkového fondu ČR.
Hlasování č. 4: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod  č.  4.: Různé – dotace 2010
V tomto bodě starosta informoval přítomné o jaké dotační tituly by chtěli letos požádat. Jako první podal 
informaci o žádosti o dotaci na vodovod a kanalizaci v obci, která byla podána na OPŽP v listopadu 2009. 
během měsíce dubna bychom se měli dozvědět jestli bude žádosti vyhověno. Pokud nebudeme úspěšní 
podá žádost znovu při další výzvě, která by měla být vyhlášena v měsících říjen – listopad 2010. pokud 
dotaci  obdržíme,  začne se řešit  stavební povolení,což  je práce cca na ½ roku. Souběžně s tím by se 
vypracovávaly dokumentace pro výběrové řízení a další potřebné dokumenty. Vlastní stavba by mohla 
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začít v polovině roku 2011. Na rekonstrukci sociálního zařízení MŠ byla podána žádost o dotaci na JMK 
ve výši 120tis.  Jedná se o rekonstrukci  záchodků,  kuchyňky a výměnu podlahové krytiny.  Na stejný 
program JMK byla podána žádost o dotaci na projekt rekonstrukce kulturního domu  ve výši 70tis. Třetí  
žádost na JMK byla podána na pořádání kulturních akcí v obci ve výši 32tis. Dále v dubnu 2010 bude 
Místní akční skupina Jemnicko vypisovat dotační titul, kde bychom chtěli požádat o dotaci na herní prvky 
na dvorek a zahradu MŠ. Na přelomu srpna a září bude OPŽP vyhlašovat výzvu na zlepšování sběrných 
míst a dvorů. Pokud to bude možné, tak bychom chtěli v této výzvě také podat žádost o dotaci. Sběrné 
místo, které je ve  dvoře obecního úřadu  nevyhovuje velikostí. Vytvořil by se nový sběrný dvůr v části 
budovy bývalého šroťáku. 

Poté následoval diskuse ve které vystoupil pan farář Plíšek, který informoval, že se mu podařilo získat 
dotaci z  evropských fondů ve výši 420tis. na opravu střechy kostela. Stavební firma, která byla oslovena 
již dělá rozpočet a poté by se již mělo začít opravovat. Památkový ústav nedovolil vyměnit veškeré tašky, 
takže nové budou vyměněny ze strany od návsi, v zadní části se použijí některé stávající ještě zachovalé. 
Dále pan Plíšek  uvedl,  že  ke stávající  dotaci  bude muset  uhradit  ze  svých prostředků 10%. Při  této 
příležitosti by chtěl poprosit obecní úřad o symbolický příspěvek. Na to starosta odpověděl, že jistě obec 
přispěje a bude-li potřebovat pomoci i fyzicky, že se může na obec obrátit.

Nakonec starosta poděkoval všem za účast a ukončil zasedání.

Zapsala: Křenková Andrea.

V Korolupech dne 8.3.2010.

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

Ověřovatelé zápisu:

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

Strnad Vladislav: .......................................................
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