
Obec Korolupy Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 4/2009

Zápis ze zasedání
Zastupitelstva obce Korolupy č. 4/2009

Datum a hodina zasedání: 4.10. 2009 v 16.00 hod.
Místo jednání: Myslivecká klubovna Korolupy

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

Omluveni: Strnad Vladislav
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. Dohoda o spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku s Policií 
ČR,

3. Program rozvoje obce Korolupy,
4. Zápis o výsledku kontroly Finančního výboru,
5. Zápis o výsledku kontroly Kontrolního výboru,
6. Rozpočtové opatření č. 4/2009,
7. Opatření k nedostatku z dílčího přezkoumání hospodaření obce Korolupy ze dne 24.9. 

2009,
8. Různé,
9. Závěr.

Průběh jednání:
Zasedání řídil Hanek Martin,  po přivítání všech přítomných, konstatoval,  že je přítomna nadpoloviční 
většina všech členů a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
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Obec Korolupy Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 4/2009

Bod č. 1: Technický bod
Zapisovatelkou zápisu byla určena Křenková Andrea, ověřovateli zápisu byli zvoleni Kyprá Miroslava, 
Štykarová Hana.

Usnesení č. 1/4/2009:
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 Štykarovou Hanu.
Hlasování č. 1: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Po přečtení programu jednání navrhl místostarosta Borák Jiří, aby byl bod č. 3 Program rozvoje obce 
Korolupy vyškrtnut. Jako důvod uvedl, že Program rozvoje obce Korolupy v této formě 
neměl  možnost  prostudovat  a  nebude  tedy schvalovat  co  nečetl.  Starosta  dal  o  tomto 
návrhu hlasovat. 
Hlasování č. 2: Pro: 1 Proti: 5 Zdržel se: 0 
Poté zastupitelé hlasovali o původním programu jednání.

Usnesení č. 2/4/2009:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  následující program 4. zasedání Zastupitelstva obce Korolupy:
1.Zahájení,

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

2.Dohoda o spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku s Policií 
   ČR
3.Program rozvoje obce Korolupy,
4.Zápis o výsledku kontroly Finančního výboru,
5.Zápis o výsledku kontroly Kontrolního výboru,
6.Rozpočtové opatření č. 4/2009,
7.Opatření k nedostatku z dílčího přezkoumání hospodaření obce Korolupy ze dne 24.9. 
   2009,
8.Různé,
9.Závěr.

Hlasování č. 3: Pro: 5 Proti: 1 Zdržel se: 0

Bod  č.  2:    Dohoda  o  spolupráci  při  zabezpečování  místních  záležitostí   
veřejného pořádku s Policií ČR
O tuto spolupráci nás požádala Policie ČR obvodní oddělení Vranov nad Dyjí. Účelem této smlouvy je 
společný postup při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku např. při ochraně majetku a 
bezpečnosti osob, ochrany veřejného pořádku, dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu, 
prevenci kriminality s důrazem na spolupráci s veřejností aj. Tato smlouva byla schválena všemi hlasy.
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Obec Korolupy Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 4/2009

Usnesení č. 3/4/2009:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  Dohodu o spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku s Policií 
ČR.
Hlasování č. 4: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod č 3.: Program rozvoje ob  ce Korolupy  
V tomto bodě starosta seznámil přítomné co znamená dokument  Program rozvoje obce Korolupy. Tento 
dokument obsahuje vizi, kam by měla obec směřovat. Od tohoto dokumentu se odvíjí strategie obce ,která 
bude daleko obšírnější. Hlavními body tohoto programu jsou: Péče o dokumenty – aktualizace územního 
plánu  atd.,  architektonická  studie  obce,  technické  zabezpečení-  zvyšování  kvalifikace  pracovníků, 
modernizace  technického  vybavení  obecního  úřadu,  rozvoj  občanské  vybavenosti  obce, 
infrastruktury,pořádání a rozvoj kulturních akcí, volno-časové aktivity, péče o kulturní památky, péče o 
zeleň aj. Realizace těchto plánů bude postupná a v rámci finančních možností obce. 

Usnesení č. 4/4/2009:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  Program rozvoje obce Korolupy.
Hlasování č. 5: Pro: 5 Proti: 1 Zdržel se: 0

Bod č. 4:   Zápis o výsledku kontroly Finančního výboru     
V tomto  bodě  starosta  starosta  předal  slovo  paní  Štykarové  Haně,  která  přečetla  Zápisy o  výsledku 
finanční  kontroly,  která  byla  provedena  finančním  výborem  dne  16.9.   na  obecním  úřadě.  Výbor 
kontroloval náležitosti  účetních dokladů, evidence a úhrada faktur, vnitřní doklady, kniha pohledávek, 
rozpočtové opatření aj. u obecního úřadu a u příspěvkové organizace mateřské školy Korolupy. Závěr 
těchto kontrol byl, že nebyly zjištěny nedostatky a nebyla vydána opatření k nápravě. Zastupitelé vzali tyto 
informace na vědomí.

Usnesení č. 5/4/2009:
Zastupitelstvo obce Korolupy
b e r e  n a  v ě d o m í  Zápis č.1/2009 a Zápis č.2/2009 o výsledku kontroly Finančního výboru obce 
Korolupy. 

Bod č. 5:   Zápis o výsledku kontroly Kontrolního výboru  
V tomto  bodě  starosta  starosta  předal  slovo  paní  Kypré  Miroslavě,  která  přečetla  Zápis  o  výsledku 
kontroly, která byla provedena kontrolním výborem dne 16.9.  na obecním úřadě. Rozsahem kontroly byla 
plnění usnesení zastupitelstva obce Korolupy číslo: 1/2009 ze dne 1.3.2009, 2/2009 ze dne 19.4.2009 a 
3/2009 ze dne 12.7.2009. Závěrem této kontroly bylo, že nebyly zjištěny žádné nedostatky. Schválené 
body jednotlivých zasedání jsou postupně plněny. Zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí.   

Usnesení č. 6/4/2009:
Zastupitelstvo obce Korolupy
b e r e  n a  v ě d o m í  Zápis č.1/2009  o výsledku kontroly Kontrolního výboru obce Korolupy. 
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Bod č. 6: Rozpočtové opatření č. 4/2009 
V tomto bodě starosta přečetl hlavní položky rozpočtového opatření č. 4/2009. V příjmech se převážně 
jedná o snížení daní podle daňové predikce k 31.7.2009. Podle této predikce dojde ke snížení daní cca o 
70tis. Kč. Dále se v příjmech a výdajích jedná o částky na dalšího zaměstnance VPP, který nastoupil v 
srpnu a skončí v listopadu, dotace na opravu Božích muk a kříže, dotaci na upgrade kontaktního místa 
Czech Point, obdržení pojistné náhrady za škodu v KD při dešti ze dne 29.6., zvýšení výdajů na práci v 
lesích, vybavení do KD, koupě křovinořezu aj. Celkem toto rozpočtové opatření změní financování o 
-273500 Kč. Toto rozpočtové opatření bylo schváleno všemi hlasy.   

Usnesení č. 7/4/2009:
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. 4/2009.

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

Bod č. 7:    Opatření k nedostatku z dílčího přezkoumání hospodaření obce   
Korolupy ze dne 24.9.2009
Dne 24.9.2009 provedl Krajský úřad Jihomoravského kraje dílčí přezkum hospodaření obce Korolupy za 
období od 1.1.- 31.8.2009. Při tomto přezkumu zjistil nedostatek, že závěrečný účet obce Korolupy za rok 
2008 byl schválen 12.7.2009. K tomuto nedostatku přijímá obec systémové opatření spočívající v tom, že 
v dalších obdobích bude závěrečný účet  obce Korolupy schválen vždy do 30.6.  následujícího roku v 
souladu s  §43, zákona  128/2000 Sb., o obcích.

Usnesení č. 8/4/2009:
Zastupitelstvo obce Korolupy
b e r e  n a  v ě d o m í  Opatření k nedostatku z dílčího přezkoumání hospodaření obce Korolupy ze dne 
24.9.2009.

Následoval diskuse v níž si jako první vzal slovo starosta, který pohovořil k jednotlivým projektům, které 
jsou   rozpracované.  Projekt  na  vodovod a  kanalizaci  obce  Korolupy je  nyní  na  stavebním úřadě  ve 
Vranově nad Dyjí. Koncem října by měl být vyhlášen dotační program na který by chtěl starosta podat 
žádost. Pokud by se to nestihlo podala by se žádost při další výzvě příští rok. Náklady od projektantů na 
tyto akce jsou zhruba 70 miliónů Kč. Starosta nechal udělat přibližné odhady od několika firem, které se 
shodli, že by tyto akce šly zrealizovat za 60%  této ceny. Dále si starosta zjistil nabídky od několika bank 
na zajištění úvěru na tuto akci. Nejschůdnější možnost je úvěr na 15 let, s tím ,že by obec splácela cca 1,2  
mil. ročně. dále informoval, že se již začaly opravovat Boží muka a kříž. Předseda ZD Korolupy slíbil 
příspěvek na opravu Božích muk nad rybníkem, které by se také opravily. Dále pohovořil o probíhající  
rekonstrukci verandy MŠ, která by měla být do měsíce ukončena. Dále starosta informoval, že by ještě 
letos chtěli  opravit  cestu k rybníku a nakonec pohovořil  o záměru zemědělského družstva vybudovat 
Bioplynovou stanici.

Nakonec starosta poděkoval všem za účast a ukončil zasedání.
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Zapsala: Křenková Andrea.

V Korolupech dne 6.10.2009.

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

Ověřovatelé zápisu:

Borák Jiří: .......................................................

Ullreich Lukáš: .......................................................
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