
Obec Korolupy Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 4/2011

Zápis ze  zasedání
Zastupitelstva obce Korolupy č. 4/2011

Datum a hodina zasedání: 8.6.2011 v 19.00 hod.
Místo jednání: Zasedací místnost obecního úřadu

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

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

Zapisovatelka: Křenková Andrea
Ověřovatelé: Kyprý Luboš, Štykar Jiří

Program jednání:
1.   Zahájení,
2.   Schválení programu zasedání zastupitelstva obce,
3.   Technický bod – určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu,
4.    Přijetí dotace DT č. 1 ve výši 200 000,- Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje,
5.   Přijetí dotace DT č. 5 ve výši 200 000,- Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje,
6.   Návrh závěrečného účtu obce Korolupy za rok 2010,
7.   Ukončení investice částečné rekonstrukce vnitřních prostor MŠ
8.   Rozpočtové opatření č. 1/2011
9.   Různé,
10. 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  jsou  přítomni  všichni  členové 
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 31.5.2011 do 8.6.2011. Současně byla zveřejněna  na 
elektronické úřední desce. Poté se předsedající zeptala,  zda má někdo námitku k minulému zápisu ze 
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zasedání. Nikdo žádnou námitku neměl. Předsedající konstatovala, že zápis z  předchozího 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. 1/4/2011:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  následující program zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č.4/2011:

1.   Zahájení,
2.   Schválení programu zasedání zastupitelstva obce,
3.   Technický bod – určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu,
4.    Přijetí dotace DT č. 1 ve výši 200 000,- Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje,
5.   Přijetí dotace DT č. 5 ve výši 200 000,- Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje,
6.   Návrh závěrečného účtu obce Korolupy za rok 2010,
7.   Ukončení investice částečné rekonstrukce vnitřních prostor MŠ
8.   Rozpočtové opatření č. 1/2011
9.   Různé,
10.   Závěr.

Hlasování č. 1: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod č.3: Technický bod
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu pana Luboše Kyprého 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. 2/4/2011:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 4/2011,Luboše 
Kyprého a Jiřího Štykara,  zapisovatelkou Andreu Křenkovou.

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

Bod  č.  4:  Přijetí  dotace  DT  č.  1  ve  výši  200  000,-  Kč  z  rozpočtu 
Jihomoravského kraje

 Obec zažádala o dotaci ve výši 200tis. z Programu rozvoje venkova od Jihomoravského kraje na stavební 
úpravy Kulturního domu I.etapa. Tato dotace byla schválena. K jejímu obdržení je nutné, aby zastupitelé 
schválili  přijetí  této  dotace.  V této  první  etapě  se  jedná  o  výměnu oken a  dveří  v  kulturním domě. 
Předpokládaný rozpočet na tuto akci činí cca 300tis.
  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. 3/4/2011:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e   přijetí dotace DT č. 1 evidenční číslo: 28883/2011  ve výši 200 000,- Kč z rozpočtu 
Jihomoravského kraje.

Hlasování č. ´3: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod  č.  5:   Přijetí  dotace  DT  č.  5  ve  výši  200  000,-  Kč  z  rozpočtu  
Jihomoravského kraj  e  
V tomto bodě se jedná o stejné schválení  přijetí  dotace  z  Jihomoravského kraje ve výši 200tis.  Na 
stavební úpravy objektu č.p.66. Obec zažádala o dotaci na výměnu oken a dveří v obchodě a v hostinci 
ještě na vybudování vzduchotechniky v hostinci. Předpokládané výdaje na tuto akci jsou rovněž 300tis. 
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. 4/4/2011:
Zastupitelstvo obce Korolupy  
s c h v a l u j e ,  přijetí  dotace DT č5. evidenční číslo:  27552/2011 ve výši 200 000,- Kč z rozpočtu 
Jihomoravského kraje.

Hlasování č. 4: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod č. 6:     Návrh závěrečného účtu obce Korolupy za rok 2010  
 V tomto bodě předsedající přečetla hlavní položky z návrhu závěrečného účtu obce Korolupy za rok 
2010, který byl vyvěšen na úřední desce  a zároveň na elektronické desce od 11.5.2011. do 28.5.2011. 
Obec hospodařila s příjmy ve výši  4 182 460,73 Kč, výdaji  3 853 988,02 Kč, financování ve  výši 328 
472,71  Kč.  Sdělila  zůstatky  na  běžných  účtech,  výši  obdržených  dotací,  hospodářský  výsledek 
příspěvkové organizace MŠ, který činí -20 346,88 Kč. Dále  v jaké výši byl nakoupen a vyřazen majetek a 
jeho inventarizace.  O provedeném přezkumu  hospodaření  auditorem z  JMK dne 4.5.2011.  Zpráva  o 
výsledku  přezkoumání hospodaření v níž se píše, že byly zjištěny chyby a nedostatky je přílohou tohoto 
Návrhu závěrečného účtu. Zjištěné nedostatky se týkají vyvěšení návrhu závěrečného účtu za rok 2009, 
který nebyl  vyvěšen elektronicky a  rozpočet  obce na  rok  2010.  Před hlasováním byla dána  možnost 
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo a k návrhu 
nebyli vzneseny žádné protinávrhy. Předsedající dala hlasovat o schválení tohoto  závěrečného účtu  s 
výhradou. Závěrečný účet obce Korolupy za rok 2010 byl schválen s výhradou všemi hlasy.   

Usnesení č. 5/4/2011:
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  Návrh závěrečného účtu obce Korolupy za rok 2009 S VÝHRADOU.

Hlasování č. 5: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
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Bod č. 7:   Ukončení investice částečné rekonstrukce vnitřních prostor MŠ  
 Minulé zastupitelstvo započalo částečnou rekonstrukci vnitřních prostor MŠ. Tato akce jej již hotová a 
proto je nutné tuto investici schválit, aby mohla být zařazena do majetku. Celkem tato investice stála 404 
253,- Kč. Celkově byly zrekonstruovány sociálky jak pro děti, tak pro personál, byla v celé mš položena 
nová  podlaha,  přibyla  kancelář  pro  ředitelku,  nová  kuchyňská  linka  aj.  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. 6/4/2011:
Zastupitelstvo obce Korolupy  
s c h v a l u j e ,  uzavření  nedokončené investice č. 23/10 částečná rekonstrukce vnitřních prostor MŠ ve 
výši 404 253,- Kč 

Hlasování č. 5: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod č. 8:   Rozpočtové opatření č. 1/2011  

Další bod rozpočtové opatření č. 1/2011, které se týká především příjmů a výdajů spojené s dotací na 
veřejně prospěšné práce, dotace na sčítání lidu, daně za obec aj. Oproti schválenému rozpočtu se příjmy 
zvýší o 186 000,- Kč., výdaje se zvýší o 248 800,- Kč, financování se změní o – 62 800,- Kč. Výdaje se 
týkají především výdajů spojené s obdrženými dotacemi, opravy vapek v PZ, správní poplatek za povolení 
studny v KD, aj.  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. 7/4/2011:
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. 1/2011  

Hlasování č. 6: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod č. 9:   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 13.5.2011.

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

                 starosta obce  
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Ov  ěřovatelé zápisu:  

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

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