
Obec Korolupy Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 2/2009

Zápis ze zasedání
Zastupitelstva obce Korolupy č. 2/2009

Datum a hodina zasedání: 19.4. 2009 v 15.00 hod.
Místo jednání: Myslivecká klubovna Korolupy

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

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

Zapisovatelka: Křenková Andrea
Ověřovatelé: Štykarová Hana, Kyprá Miroslava

Program jednání:
1. Zahájení,

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

2. Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace – rozšíření Czech POINT,
3. Bezúplatný převod studny na parcele č. 1815 a vodárny na parcele č. st. 209 do majetku 

obce,
4. Návrh rozpočtu svazku Plynofikace obcí Vratěnín a okolí,
5. Ukončení činnosti svazku Plynofikace obcí Vratěnín a okolí,
6. Kronika obce Korolupy – určení kronikáře a jeho odměny,
7. Rozpočtové opatření č. 1/2009,
8. Záměr vybudování kempu v bývalém mlýně – Korolupy č.p. 1,
9. Různé,
10.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 
a Kyprá Miroslava.

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

Program jednání byl schválen všemi hlasy.

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

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

2. Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace – rozšíření Czech POINT,
3. Bezúplatný převod studny na parcele č. 1815 a vodárny na parcele č. st. 209 do majetku 

obce,
4. Návrh rozpočtu svazku Plynofikace obcí Vratěnín a okolí,
5. Ukončení činnosti svazku Plynofikace obcí Vratěnín a okolí,
6. Kronika obce Korolupy – určení kronikáře a jeho odměny,
7. Rozpočtové opatření č. 1/2009,
8. Záměr vybudování kempu v bývalém mlýně – Korolupy č.p. 1,
9. Různé,
10.Závěr.
Hlasování č. 2: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod č. 2: Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace – rozšíření Czech POINT
Ve druhém bodě starosta seznámil přítomné s možností získání dotace ve výši 58 259,- Kč  a podmínkami 
rozhodnutí  na rozšíření kontaktního místa Czechpointu. Výše dotace činí 85%, zbytek 15% uhradí obec. 
U nás se jedná převážně o pořízení čteček čipových karet, zřízení elektronického podpisu, certifikátů atd. 
Zastupitelé všemi hlasy schválili tyto podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 3/2/2009:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  znění  Podmínek  rozhodnutí  o  poskytnutí  dotace  na  rozšíření  kontaktního  místa 
Czech POINT.
Hlasování č. 3: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
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Bod č. 3: Bezúplatný převod studny na parcele č. 1815 a vodárny na parcele 
č. st. 209 do majetku obce
Ve třetím bodě starosta přednesl nabídku od pozemkového fondu, který bezúplatně nabízí  studnu na par. 
č. 1815 a vodárnu na par. č. st 209 do majetku obce. Tyto dvě stavby si obec před několika lety na přání 
občanů, které tyto zdroje vody využívají vzala do pronájmu. Tato studna a vodárna slouží lidem bydlících 
v okálech a  několika  dalších přilehlých domech.  Zastupitelé  tento  bezúplatný převod schválili  všemi 
hlasy.

Usnesení č. 4/2/2009:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  záměr bezúplatného převodu studny na parcele č. 1815 a vodárny na parcele č. st. 209 do 
majetku obce od Pozemkového fondu ČR.
Hlasování č. 4: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod č. 4: Návrh rozpočtu svazku Plynofikace obcí Vratěnín a okolí
V tomto bodě starosta přečetl návrh rozpočtu  DSO Plynofikace obcí Vratěnín a okolí na rok 2009, který 
byl  vyvěšen na úřední  desce v době od 26.2.2009 – 17.3.2009. Největšími  příjmy jsou  z  pronájmu 
plynárenského zařízení, celkem výše příjmů činí 316 000,- Kč. Výdaje činí 299 400,- Kč z čehož největší 
položku tvoří výdaje na údržbu plynárenských zařízení. tento rozpočet je přebytkový ve výši financování -
16 600,- Kč. Zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí.

Usnesení č. 5/2/2009:
Zastupitelstvo obce Korolupy
b e r e  n a  v ě d o m í  návrh  rozpočtu  DSO  Plynofikace  obcí  Vratěnín  a  okolí  na  rok  2009  s 
následujícími ukazateli: Příjmy: 316 000,- Kč Výdaje: 299 400,- Kč Financování: 16 600,- Kč.
Hlasování č. 5: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod č. 5: Ukončení činnosti svazku Plynofikace obcí Vratěnín a okolí
V pátém bodě starosta  popsal  vznik  a  účel  svazku Plynofikace  obcí  Vratěnín  a  okolí.  Tento  svazek 
funguje od 30.8.2000 a byl zřízen za účelem plynofikovat 6 okolních obcí. Svazek svůj účel splnil a v 
předešlých měsících proběhlo závěrečné vyúčtování se státním fondem  životního prostředí. Proto není 
nutné dál jej držet v provozu. Na poslední valné hromadě tedy zástupci obcí odsouhlasily jeho zrušení. 
Starosta tedy navrhl zastupitelům, aby v souladu s § 84, písm. e) zákona 128/2000 Sb., o obcích ve znění 
pozdějších doplňků schválili likvidaci DSO plynofikace obcí Vratěnín a okolí. Tento bod byl schválen 
všemi hlasy.

Usnesení č. 6/2/2009:
Zastupitelstvo  obce  Korolupy  v  souladu  s  §84,  písm.  e)  zákona  128/2000  Sb.,  o  obcích  ve  znění 
pozdějších předpisů
s c h v a l u j e  likvidaci DSO Plynofikace obcí Vratěnín a okolí.
Hlasování č. 6: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod č. 6: Kronika obce Korolupy – určení kronikáře a jeho odměny
V šestém bodě starosta objasnil situaci kolem kroniky obce. Kronika, jejíž kopii nyní obdržel ze státního 
okresního archívu ve Znojmě se v naší obci psala do roku 1979. Tato kronika nebyla psaná chronologicky, 
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zápisy  jsou  obsahově  nezajímavé,  nejčastější  zápisy  se  týkají  převážně  zemědělského  družstva  a 
každoročně se opakují. Zastupitelé se tedy dohodli, že by bylo vhodné kroniku obnovit. Starosta požádal 
paní  Lyalikoffovou Lenku,  aby nás   seznámila  s  tím,  co  se  dozvěděla  na  školení  kronikářů.  Hlavní 
podmínkou  k  zavedení  kroniky obce  je  dopsat  posledních  30let,  dále  je  nutné  řídit  se  metodickým 
materiálem pro potřeby obecních kronikářů. V posledním informačním bulletinu starosta vybízel občany, 
kteří by měli zájem stát se kronikářem, aby se přihlásili na obecním úřadě. Oficiálně se nikdo nepřihlásil a 
proto starosta navrhl jako kronikářku paní Lyalikoffovou Lenku, která by o tuto činnost měla zájem a dále 
navrhl odměnu  kronikáře ve výši 2000,- - 2500,-Kč měsíčně. Tento návrh strhl mezi občany i zastupitely 
bouřlivou diskusi, která nikam nevedla a proto požádal místostarosta o hlasování o odsunutí tohoto bodu 
na příští zasedání. Pro tento návrh byli čtyři zastupitelé, dva byli proti tomuto návrhu.

Usnesení č. 7/2/2009:
Zastupitelstvo obce Korolupy
a ) s c h v a l u j e  přesun projednávaného bodu na příští zasedání zastupitelstva,
b ) u k l á d á  zastupitelům řádně prodiskutovat určení kronikáře a výši jeho odměny.
Hlasování č. 7: Pro: 4 Proti: 2 Zdržel se: 0

Bod č. 7: Rozpočtové opatření č. 1/2009
Další bod rozpočtové opatření č. 1/2009, které se převážně týká snížení příjmů podle změny predikce daní 
k březnu 2009. Oproti schválenému rozpočtu se daňové příjmy sníží o 343 500,- Kč, což je o 15,4 % 
méně. Dále toto rozpočtové opatření obsahuje dotaci na VPP a to jak v příjmech, tak i ve výdajích, dále se 
zvyšuje příspěvek MŠ na platy učitelky o 25 000,- Kč, výdaje spojené s kulturními akcemi pro děti, matky 
a seniory o 27 000,- Kč. Celkem toto rozpočtové opatření sníží příjmy o 115 500,- Kč, navýší náklady o 
207 200,-, financování se změní o 322 700,- Kč. Schváleno všemi hlasy.

Usnesení č. 8/2/2009:
Zastupitelstvo  obce  Korolupy  v  souladu  s  §84,  písm.  b)  zákona  128/2000  Sb.,  o  obcích  ve  znění 
pozdějších předpisů
s c h v a l u j e  rozpočtové opatření č. 1/2009.
Hlasování č. 8: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod č. 8: Záměr vybudování kempu v bývalém mlýně – Korolupy č.p. 1
V posledním bodě starosta přečetl  záměr vybudování campingu v nemovitosti  bývalého mlýna č.p. 1, 
který poslali manželé Van Vliet z Holandska prostřednictvím realitní kanceláře Hájek z Dačic. Ve svém 
záměru popisují, že by chtěli z této nemovitosti  vybudovat camping rodinného typu s bazénem a nudisty 
především  pro  návštěvníky z  Holandska.  Po  přečtení  záměru  starosta  oznámil,  že  v  současné  době 
nevyplývají  žádné  přínosy pro obec z  tohoto  zařízení.  Musel  by se  měnit  územní  plán  obce,  což  je 
několikaměsíční proces vyžadující nemalé náklady, v blízkosti je louka u Floriána na které obec plánuje 
akce pro občany a kterou dělí pouze potok od navrženého kempu, což by nebylo vhodné a využití této 
louky by bylo ohroženo. Starosta dal hlasovat, kdo je pro záměr vybudování kempu. Dva byli pro, tři proti 
návrhu a jeden se zdržel hlasování.

Usnesení č. 9/2/2009:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  záměr vybudování kempu v bývalém mlýně – Korolupy č.p. 1 podle předložené žádosti.
Hlasování č. 9: Pro: 2 Proti: 3 Zdržel se: 1
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Následovala  diskuse,  v  níž  vystoupil  starosta  Martin  Hanek  obeznámil  přítomné  s  výsledky čerpací 
zkoušky, která dopadla velmi dobře. Voda ve vrtu obsahuje 19ml dusičnanů, norma je 50ml, dále zde byly 
kolimorfní  bakterie,  které nejsou nebezpečné a dají  se lehce odstranit.  Dále nás obeznámil  se situací 
kolem podaných dotací na projekt pro kanalizaci a vodovod o kterých se bude rozhodovat na JMK v 
příštích týdnech. Poté se ptal pan Drobilík, zda se bude upravovat požerák, aby nevytékala voda z rybníka. 
Na to mu starosta odpověděl, že tento týden naši zaměstnanci tento požerák budou opravovat – utěsní se 
koňskou mrvou. Dále paní Lyalikoffová Lenka rozdala propagační materiály z Dolnorakouské zemské 
výstavy, která probíhá ve třech městech – v Telči, Hornu a Raabsu a všem doporučila její návštěvu. 

Nakonec starosta poděkoval všem za účast a ukončil zasedání.

Zapsala: Křenková Andrea.
V Korolupech dne 20.4. 2009.

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

Ověřovatelé zápisu:

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

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