
Obec Korolupy Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 6/2010

Zápis ze  zasedání
Zastupitelstva obce Korolupy č. 3/2011

Datum a hodina zasedání: 19.4.2011 v 16.00 hod.
Místo jednání: Zasedací místnost obecního úřadu

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

Omluveni: Borák Jiří, Křivanová Jana
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. Kupní smlouva o prodeji studny na p.č. 1815 a vodárny na p.č. st.209,
5. Hospodářský výsledek MŠ Korolupy za rok 2010,
6. Inventarizace majetku obce ke dni 31.12.2010,
7. Různé,
8. 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 12.4.2011 do 19.4.2011. 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 zasedací místnosti.
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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. 1/3/2011:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  následující program zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č.3/2011:

1. Zahájení,
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce,
3. Technický bod – určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu,
4. Kupní smlouva o prodeji studny na p.č. 1815 a vodárny na p.č. st.209,
5. Hospodářský výsledek MŠ Korolupy za rok 2010,
6. Inventarizace majetku obce ke dni 31.12.2010,
7. Různé,
8. Závěr.

Hlasování č. 1: Pro: 5 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. 2/3/2011:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  za  ověřovatele  zápisu  o  průběhu  zasedání  Zastupitelstva  obce  Korolupy  č.  3/2011, 
Miroslavu Kyprou a Květuši Švandovou, zapisovatelkou Andreu Křenkovou.

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

Bod č. 4: Kupní smlouva o prodeji studny na p.č. 1815 a vodárny na p.č. st.209 

V tomto bodě předsedající seznámila přítomné s kupní smlouvou na prodej studny na p.č. 1815 a vodárny 
na p.č. st.  209. Tyto stavby obec bezplatně obdržela od pozemkového fondu v minulém roce.Na tuto 
studnu jsou napojeni občané bydlící v okálech a další okolní domy. Záměr o prodeji těchto staveb byl 
vyvěšen v době od 8.2 do 6.3. Kupní cena byla stanovena na základě znaleckého posudku ato ve výši 
40tis. Žádost o koupi si podali tito žadatelé: Drobilík Štěpán,PaeDr., bytem Slezákova 1028/63, Brno, 
Manželé Stanislav a Zděňka Hepilovi, Korolupy 86, manželé Petr a Růžena Koutní, Korolupy 87, Kyprá 
Miroslava, Korolupy 88, Plaček Roman, Korolupy 89, Křivanová Jana, Korolupy 90 a Podsklan Dušan, 
Korolupy 73. Kupní cena byla rozpočítána na osminy, tedy každý žádající zaplatí částku  5 000,- 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.  
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Usnesení č. 3/3/2011:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e   kupní smlouvu o prodeji studny na p.č. 1815 a vodárny na p.č. st. 209 těmto kupujícím: 
D r o b i l í k   Štěpán, PaeDr.,bytem Slezákova 1028/63, 613 00 Brno, …...ideální 1/8  za cenu 5 000,- Kč
Manželé H e p i l   Stanislav, He p i l o v á   Zdeňka, bytem  Korolupy 86, 671 07 Uherčice,…...ideální 1/8  za cenu 
5 000,- Kč

Manželé K o u t n ý   Petr., K o u t n á   Růžena, bytem Korolupy 87, 67107 Uherčice,  …...ideální 1/8 za cenu 

5 000,- Kč

K y p r á   Miroslava.,bytem Korolupy 88, 671 07 Uherčice, …...ideální 1/8  za cenu 5 000,- Kč

P l a č e k   Roman, bytem Korolupy 89, 671 07 Uherčice,  …...ideální 1/8 za cenu 5 000,- Kč

K ř i v a n o v á   Jana.,bytem Korolupy 90, 67107 Uherčice, …...ideální 1/8  za cenu 5 000,- Kč

P o d s k l a n   Dušan.,bytem Korolupy 73, 671 07 Uherčice, …...ideální 1/8  za cenu 5 000,- Kč

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

Bod č. 5:   Hospodářský výsledek MŠ Korolupy za rok 2010  
v  tomto  bodě  předsdající  přečetla  výsledek  hospodaření  mš  Korolupy za  rok  2010.  Celkové  příjmy 
organizace činily 609 817,52 Kč, z toho 172tis. Činil příspěvek od obce. Výdaje organizace byly ve výši 
630  164,40,  z  čehož  největší  výdaje  tvoří  platy  zaměsnanců  a  k  tomu  povinné  placené  pojištění.  
Hospodářský  výsledek  je  tedy  ztráta  ve  výši  -20  346,88Kč.  Ředitelka  žádá  o  schválení  převedení 
hospodářského  výsledku  na  účet  432  –  nerozdělený zisk,  neuhrazená  ztráta  z  předchozích  let.  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. 4/3/2011:
Zastupitelstvo obce Korolupy  
s c h v a l u j e ,  hospodářský výsledek MŠ Korolupy za rok 2010 ve výši ztráty -20 346, 88Kč a převod 
hospodářského  výsledku na účet 432.

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

Bod č. 6:   Inventarizace majetku ke dni 31.12.2010  
  V tomto bodě předsedající přečetla zápis inventarizační komise o výsledku řádné inventarizace majetku , 
pohledávek a závazků Obce Korolupy podle stavu ke dni 31.12.2010, ve které se píše, že při inventarizaci 
nebyly zjištěny manka a škody. Zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí

Zastupitelstvo obce Korolupy  
b e r e  n a  v ě d o m í ,  inventarizaci majetku ke dni 31.12.2010

Bod č. 7:   Různé  
V tomto bodě  se předsedající zeptala, zda má někdo nějaký dotaz.  Nikdo z přítomných žádný dotaz 
neměl. Předsedající tedy obeznámila přítomné, že v sadě byly vytrženy dva suché stromy třešní. Povolení 
ke kácení dřevin nebylo vydáno.Vyhláška 395/1992 Sb.,§8, odst. 2 -  povolení ke kácení dřevin zákon 
nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80cm měřeného ve výšce 130cm nad zemí, což ani jeden 
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strom nesplňoval. Byly vysázeny čtyři nové stromky třešní.
Poté starostka poděkovala všem za účast a ukončila zasedání.

V Korolupech dne 20.4.2011.

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

                 starosta obce  

Ov  ěřovatelé zápisu:  

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

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