
Obec Korolupy Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 3/2009

Zápis ze zasedání
Zastupitelstva obce Korolupy č. 3/2009

Datum a hodina zasedání: 12.7. 2009 v 17.00 hod.
Místo jednání: Myslivecká klubovna Korolupy

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

Omluveni: Kyprá Miroslava, Štykarová Hana
Neomluveni: -------------

Zapisovatelka: Křenková Andrea
Ověřovatelé: Borák Jiří, Ullreich Lukáš

Program jednání:
1. Zahájení,

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

2. Pasport dopravního značení obce Korolupy,
3. Návrh závěrečného účtu obce Korolupy za rok 2008,
4. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje – Rekonstrukce verandy 

a dvorku Mateřské školy,
5. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje – Příprava projektu pro 

výstavbu víceúčelového objektu,
6. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na zhotovení projektové 

dokumentace pro stavební řízení – Odkanalizování obce Korolupy,
7. Smlouva o dílo – Vodovod Korolupy – dokumentace pro stavební řízení,
8. Smlouva o dílo – Odkanalizování obce Korolupy – dokumentace pro stavební řízení,
9. Dohoda č. 1 o ručení a o převodech majetku dle smlouvy č. 08470121 o poskytnutí  

podpory,
10.Rozpočtové opatření č. 2 a 3/2009,
11.Návrh závěrečného účtu DSO Plynofikace obcí vratěnín a okolí za rok 2008
12.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 Borák Jiří, Ullreich 
Lukáš.

Usnesení č. 1/3/2009:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  za ověřovatele zápisu o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Korolupy Jiřího Boráka a 
Ullreicha Lukáše.
Hlasování č. 1: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Program jednání byl schválen všemi hlasy.

Usnesení č. 2/3/2009:
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.Pasport dopravního značení obce Korolupy,
3.Návrh závěrečného účtu obce Korolupy za rok 2008,
4.Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje – Rekonstrukce verandy 
a dvorku Mateřské školy,
5.Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje – Příprava projektu pro 
výstavbu víceúčelového objektu,
6.Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na zhotovení projektové 
dokumentace pro stavební řízení – Odkanalizování obce Korolupy,
7.Smlouva o dílo – Vodovod Korolupy – dokumentace pro stavební řízení,
8.Smlouva o dílo – Odkanalizování obce Korolupy – dokumentace pro stavební řízení,
9.Dohoda č. 1 o ručení a o převodech majetku dle smlouvy č. 08470121 o poskytnutí   
podpory,
10.Rozpočtové opatření č. 2 a 3/2009,
11.Návrh závěrečného účtu DSO Plynofikace obcí vratěnín a okolí za rok 2008
12.Závěr.

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

Bod č. 2:    Pasport dopravního značení obce Korolupy  
Starosta vysvětlil, že Pasport dopravního značení se týká obecních cest. Rozděluje cesty do tří skupin-
místní  komunikace,  což  jsou  cesty v  uličkách  od hlavní  silnice,  účelové  komunikace  např.  cesta  za 
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Černovými a Böhmovými a nezpevněné polnícesty. Řeší i dopravní značení, které bude potřeba změnit. 
Místo značek obytná zóna jsou vhodnější značky zóna s omezením rychlosti na 30km/h a pozor děti, 
upravuje značení pro vjezdy na hlavní silnici  atd. Na základě tohoto Pasportu by se dopravní značky 
vyměnili a doplnili příští rok. Pasport musí být projednán na odboru dopravy a policii, po jeho projednání 
a schválení budeme moci zažádat o uzavření části silnic např. při pouti, obecní zabíjačky atd. Tento bod 
byl schválen všemi hlasy 

Usnesení č. 3/3/2009:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  Pasport dopravního značení obce Korolupy.

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

Bod č. 3:   Návrh závěrečného účtu obce Korolupy za rok 2008  
V tomto bodě starosta přečetl hlavní položky z návrhu závěrečného účtu obce Korolupy za rok 2008, 
který byl vyvěšen na úřední desce od 7.5. do 25.5.2009. Obec hospodařila s příjmy 3 561 377,99 Kč, 
výdaji  3 195 321,55 Kč, financování-přebytek byl ve výši 366 056,44 Kč. Sdělil zůstatky na běžných 
účtech,  výši  dotací,  hospodářský výsledek  příspěvkové  organizace  MŠ,  v  jaké  výši  byl  nakoupen  a 
vyřazen majetek a jeho inventarizace.  Dále sdělil,  že byl proveden přezkum hospodaření auditorem z 
JMK dne 28.4.2009. Zpráva o výsledku  přezkoumání hospodaření v níž se píše, že nebyly zjištěny chyby 
a nedostatky je přílohou tohoto Návrhu závěrečného účtu.  Poté dal návrh zastupitelům,  schválit  tento 
závěrečný účet  bez výhrad. Závěrečný účet obce Korolupy za rok 2008 byl schválen bez výhrad všemi 
hlasy. 

Usnesení č. 4/3/2009:
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  Návrh závěrečného účtu obce Korolupy za rok 2008  BEZ VÝHRAD.

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

Bod č. 4:   Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje –   
Rekonstrukce verandy a dvorku Mateřské školy
Dále předložil  ke schválení Smlouvu o poskytnutí  investiční  dotace ve výši 200 000,- Kč z rozpočtu  
Jihomoravského kraje na rekonstrukci verandy a dvorku Mateřské školy.  K této dotaci  obec přidá ze 
svého rozpočtu 90 000,- Kč. Původní veranda se zbourá a postaví se nová, větší o půdorysu 4x4 m. Bude 
jinak dispozičně řešená, šatna bude ve verandě, čímž vznikne další prostor. Dále se na dvorku vybuduje 
nové pískoviště a jímka. tato Smlouva byla schválena všemi hlasy.  

Usnesení č. 5/3/2009:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje – Rekonstrukce 
verandy a dvorku Mateřské školy č.231/09/ORR/RVZ.

Hlasování č. 5: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
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Bod č. 5:    Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje –   
Příprava projektu pro výstavbu víceúčelového objektu
 V tomto bodě se jedná o schválení  stejné Smlouvy o poskytnutí  dotace z  Jihomoravského kraje  na 
přípravu projektu pro výstavbu víceúčelového objektu. Tato dotace je neinvestiční ve výši 100 000,- Kč. 
Obec k této dotaci přidá 50 000,- Kč. Tato víceúčelová budova by měla sloužit mládeži jako klubovna, 
byla by tam místnost s počítači,  dále pro matky s dětmi, seniory a další aktivity. Pro tento záměr by se 
hodil dům č.p. 11, ale k dnešnímu dni se nedaří domluvit s majitelem. 

Usnesení č. 6/3/2009:
Zastupitelstvo obce Korolupy 
s c h v a l u j e  Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje – Příprava 
projektu pro výstavbu víceúčelového objektu č. 232/09/ORR/RVZ.

Hlasování č. 6: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod č. 6:  Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na   
zhotovení projektové dokumentace pro stavební řízení – Odkanalizování 
obce Korolupy
Další  bod se opět  týkal  schválení  Smlouvy o poskytnutí  dotace z  rozpočtu  Jihomoravského kraje  na 
zhotovení projektové dokumentace pro stavební řízení -  Odkanalizování obce Korolupy. Obec obdrží 
investiční  dotaci  ve výši 500 000,-  Kč, za svého rozpočtu  uhradí částku ve výši 220 000,-  Kč. Poté 
starosta informoval, že podal žádost o dotaci i na projekt pro stavební řízení  na vodovod, ale tato žádost 
byla zamítnuta. Tato smlouva byla schválena všemi hlasy    

Usnesení č. 7/3/2009:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na zhotovení 
projektové dokumentace pro stavební řízení – Odkanalizování obce Korolupy č. 153/2009/OŽP.

Hlasování č. 7: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
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Bod č. 7:  Smlouva o dílo – Vodovod Korolupy – dokumentace pro stavební   
řízení a Bod č. 8: Smlouva o dílo – Odkanalizování obce Korolupy – 
dokumentace pro stavební řízení

Bod č. 7 a 8 se týká dvou smluv o dílo s firmou DUIS s.r.o, které se týkají vypracování projektové 
dokumentace pro stavební řízení na akce: Odkanalizování obce Korolupy a Vodovod Korolupy. 
Zastupitelé se pro tuto firmu rozhodli, protože pro nás již v minulosti zpracovala dokumentaci pro územní 
rozhodnutí. Dokumentaci pro Vodovod Korolupy si budeme hradit z vlastních zdrojů a tato dokumentace 
bude stát 288 000,- Kč s DPH. Projektová dokumentace by měla být předána do 10.10.2009. 
Dokumentace na Odkanalizování obce Korolupy bude stát 725 305,- Kč s DPH, z čehož 272 510,- Kč na 
kanalizaci jako takovou (roury v zemi) a 452 795,- Kč na čističku odpadních vod. Tato dokumentace by 
měla být vyhotovena do 30.9.2009. Poté by chtěl starosta podat žádost na dotační program z evropských 
fondů, který má být vyhlášen SFŽP v říjnu. Na zpracování této žádosti by si obec najala firmu, která by 
tuto žádost připravila. Tyto smlouvy byly schváleny všemi hlasy.   

Usnesení č. 8/3/2009:
Zastupitelstvo obce Korolupy 
s c h v a l u j e  Smlouvu o dílo – Vodovod Korolupy – dokumentace pro stavební řízení s firmou DUIS 
s.r.o. Brno.

Hlasování č. 8: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 9/3/2009:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  Smlouvu o dílo  – Odkanalizování  obce Korolupy – dokumentace pro stavební  řízení 
s firmou DUIS s.r.o. Brno.
Hlasování č. 9: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod  č.  9:    Dohoda  č.1  o  ručení  a  o  převodech  majetku  dle  smlouvy   
č.08470121 o poskytnutí podpory 
V tomto bodě starosta vysvětlil nutnost schválení dohody č.1 o ručení a o převodu majetku dle smlovy č. 
08470121 o poskytnutí podpory. Svazek plynofikace obcí Vratěnín a okolí obdržel dotaci na plynofikaci 
od SFŽP na základě smlouvy, v níž se stal svazek partnerem SFŽP. Po rozpadu svazku se partnerem stává 
každá jednotlivá obec. Schváleno všemi hlasy.

Usnesení č. 10/3/2009:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  Dohodu č.1  o  ručení  a  o  převodech majetku  dle  smlouvy č.  08470121 o  poskytnutí 
podpory se SFŽP ČR.

Hlasování č. 10: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod č. 10:   Rozpočtové opatření č. 2/2009 a 3/2009  
Další bod rozpočtové opatření č. 2/2009, které se převážně týká příjmů a výdajů spojené s konáním voleb 
do evropského parlamentu konané v červnu 2009. Oproti schválenému rozpočtu se příjmy zvýší o15 500,- 
Kč, výdaje o 29 200,- Kč, ve financování dojde ke změně ve výši  -28 700,- Kč. Rozpočtové opatření č 3 /
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2009 se převážně týká dotací, o nichž se dnes již jednalo a jejichž smlouvy byly dnes schvalovány. příjmy 
se zvýší o 867 400,- Kč, výdaje 846 800,- Kč, financování se změní o  20 600,- Kč. Tyto dvě rozpočtové 
opatření byly schváleny všemi hlasy.

Usnesení č. 11/3/2009:
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. 2/2009 a 3/2009.

Hlasování č. 11: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod č. 11: Návrh závěrečného účtu DSO Plynofikace Vratěnín a okolí

V posledním bodě starosta přečetl některé položky z Návrhu závěrečného účtu  DSO plynofikace obcí 
Vratěnín za rok 2008, který byl vyvěšen na úřední desce od 12.6. - 30.6.2009. Celkové příjmy svazku byly 
313 789,- Kč, výdaje 301 642,- Kč, financování 12 146,- Kč. Hospodaření svazku bylo přezkoumáno 
nezávislým auditorem se závěrem , nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zastupitelé vzali tuto informaci na 
vědomí.

Usnesení č. 12/3/2009:
Zastupitelstvo obce Korolupy
b e r e  n a  v ě d o m í  Návrh závěrečného účtu DSO Plynofikace obcí Vratěnín a okolí za rok 2008.

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