
Obec Korolupy Zápis ze zasedání zastupitelstva č.2/2010

Zápis ze zasedání
Zastupitelstva obce Korolupy č. 2/2010

Datum a hodina zasedání: 16.5.2010 v 16.00hod
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. Návrh závěrečného účtu obce Korolupy za rok 2009,
3. Integrovaný  dopravní  systém Jm.  kraje  – Konvence  IDS JMK, Smlouva  o  zajištění 

financování systému IDS JMK,
4. Kupní smlouva – pozemky p.č. KN30 a KN2859/14 v k.ú. Korolupy,
5. Nájemní smlouva – pozemek p.č. KN15 v k.ú. Korolupy,
6. Neinvestiční dotace 30 tis. Kč na opravu střechy kostela Sv. Vavřince v Korolupech,
7. Rozpočtové opatření č. 1/2010,
8. Různé,
9. Závěr.

Průběh jednání:
Zasedání řídil Hanek Martin,  po přivítání všech přítomných, konstatoval,  že je přítomna nadpoloviční 
většina všech zastupitelů a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
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Bod č. 1: Technický bod
Zapisovatelkou zápisu byla určena Křenková Andrea, ověřovateli zápisu byli zvoleni Borák Jiří a Ullreich 
Lukáš.

Usnesení č. 1/2/2010:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  za ověřovatele zápisu o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva obce Korolupy Boráka Jiřího a 
Ullreicha Lukáše.
Hlasování č. 1: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Program jednání byl schválen všemi hlasy

Usnesení č. 2/2/2010:
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,

1. Návrh závěrečného účtu obce Korolupy za rok 2009,
2. Integrovaný  dopravní  systém Jm.  kraje  – Konvence  IDS JMK, Smlouva  o  zajištění 

financování systému IDS JMK,
3. Kupní smlouva – pozemky p.č. KN30 a KN2859/14 v k.ú. Korolupy,
4. Nájemní smlouva – pozemek p.č. KN15 v k.ú. Korolupy,
5. Neinvestiční dotace 30 tis. Kč na opravu střechy kostela Sv. Vavřince v Korolupech,
6. Rozpočtové opatření č. 1/2010,
7. Různé,
Závěr..

Hlasování č. 2: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod č. 2:   Návrh závěrečného účtu obce Korolupy za rok 2009  

V tomto bodě starosta přečetl hlavní položky z návrhu závěrečného účtu obce Korolupy za rok 2009, 
který byl vyvěšen na úřední desce od 29.4. do 16.5.2010. Obec hospodařila s příjmy 4 640 383,70 Kč, 
výdaji  5 176 435,47 Kč, financování ve  výši -536 052,- Kč. Sdělil zůstatky na běžných účtech, výši 
obdržených dotací, hospodářský výsledek příspěvkové organizace MŠ, který činí 3 355,19 Kč a který žádá 
ředitelka MŠ převést do fondu rezerv na zlepšení hospodářského výsledku v příštích letech. Dále  v jaké 
výši  byl  nakoupen  a  vyřazen  majetek  a  jeho  inventarizace.  O  provedeném  přezkumu  hospodaření 
auditorem z JMK dne 24.3.2010. Zpráva o výsledku  přezkoumání hospodaření v níž se píše, že byly 
zjištěny chyby a nedostatky je přílohou tohoto Návrhu závěrečného účtu.  Zjištěný nedostatek se týká 
schválení závěrečného účtu za rok 2008  12.7.2009. Zákon ukládá schvalovat závěrečný účet nejpozději 
do 30.6.  následujícího  roku.  Poté  dal  návrh zastupitelům,  schválit  tento  závěrečný účet   s  výhradou. 
Závěrečný účet obce Korolupy za rok 2009 byl schválen s výhradou všemi hlasy.        
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Usnesení č. 3/2/2010:
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. 3: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod č.  3.:    Integrovaný dopravní  systém Jm.  kraje  –  Konvence IDS JMK,   
Smlouva o zajištění financování systému IDS JMK

V  tomto  bodě  starost  vysvětlil  co  znamená  integrovaný  dopravní  systém.  Jedná  se  o  propojení 
jednotlivých druhů  veřejné hromadné dopravy – vlakové, autobusové, městské.  Od 1.7.2010 se tento 
systém spustí  zde  na  Znojemsku.  Budou posíleny spoje  i  o  víkendech.  Spoje  by na  sebe  měly lépe 
navazovat, pokud si zakoupíme jízdenku v autobuse, měla by platit i na městkou a vlakovou dopravu. 
Tuto činnost bude vykonávat společnost KORDIS JMK, spol. s r.o. Od této společnosti jsme obdrželi  
konvenci, ve které se zavážeme, že tento  integrovaný dopravní  systém budeme sdílet. Součástí zapojení 
do tohoto systému je Smlouva o zajištění financování systému IDS JMK. Obec se zaváže, že poskytne 
příspěvek  ve  výši  50,-  Kč na  jednoho obyvatele  a  rok.  Od této  smlouvy nelze  odstoupit,  ale  lze  ji 
každoročně vypovědět s účinností k 31.12. kalendářního roku. Starosta dal nejprve hlasovat o konvenci a 
poté o smlouvě. Oba dokumenty byly schváleny všemi hlasy. 

Usnesení č. 4/2/2010:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  Konvenci  Integrovaného  dopravního  systému  Jihomoravského  kraje  se  společností 
KORDIS, spol. s.r.o. IČ 26298465  se sídlem Nové sady 30, 602 00 Brno.
Hlasování č. 4: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 5/2/2010:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  Smlouvu  o  zajištění  financování  systému  Integrovaného  dopravního  systému  JMK s 
Jihomoravským krajem, IČ 70888337, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
Hlasování č. 5: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod  č.  4.: Kupní smlouva – pozemky p.č. KN30 a KN2859/14 v k.ú. Korolupy
V tomto bodě starosta vysvětlil, že se jedná o pozemky, které vlastní paní Lyalikoffová a na kterých by 
obec  chtěla  postavit  víceúčelovou  budovu.  Tyto  pozemky  navazují  na  bývalý  „šroťák“,  který  obec 
odkoupila od ZD Korolupy, nyní obec jedná o bezúplatný převod pozemku od PF ČR na kterém tato 
budova stojí. Přečetl  některé údaje z této smlouvy. Cena byla dohodnuta na 30tis. Kč, daň z převodu 
nemovitostí bude hradit prodávající,  náklady na sepsání smlouvy za vypracování znaleckého posudku, 
správní poplatek za návrh na vklad bude hradit kupující. Dále uvedl, že pokud by obec v budoucnu tyto 
pozemky prodávala, je povinna jako první  nabídnout pozemky prodávající za stejnou cenu, za kterou je 
nyní obec kupuje. Další podmínkou je, že tyto pozemky budou výhradně použity k veřejným účelům. Na 
to reagoval pan Jiří Borák, že se mu tyto podmínky zdají být pro obec nevyhovující. starosta dal o této 
smlouvě hlasovat. Pět hlasů bylo pro, pan Jiří Borák byl proti.

Usnesení č. 6/2/2010:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  Kupní smlouvu na pozemky p.č. KN30 a KN 2859/14 v k.ú. Korolupy s paní Lenkou 
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Lyalikoffovou, Korolupy 13, 671 07 Uherčice.
Hlasování č. 6: Pro: 5 Proti: 1 Zdržel se: 0

Bod  č.  5.: Nájemní smlouva – pozemek p.č. KN15  v k.ú. Korolupy
Nájemní smlouva na pozemek p.č. KN15 v k.ú. Korolupy mezi obcí Korolupy a panem Jiřím Nevrklem 
jedná se o parcelu na které je kolková zahrada. Nájemní smlouva byla uzavřena již v roce 1992, kvůli 
žádosti o dotaci na herní prvky z MAS Jemnicko ji musíme aktualizovat. Podmínkou je, aby byla smlouva 
udržitelná minimálně pět let. Výše nájmu byla dohodnuta na ročním nájemném odpovídající výši daně z 
nemovitosti, která se váže k tomuto pronajímanému pozemku a činí cca 13,- Kč. Tato nájemní smlouva 
byla schválena všemi hlasy.

Usnesení č. 7/2/2010:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  Nájemní smlouvu na pozemek p.č KN15 v k.ú. Korolupy s panem Jiřím Nevrklem Větrná 
1073, 675 31 Jemnice
Hlasování č. 7: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod  č.   6.:  Neinvestiční dotace 30 tis.  Kč na opravu střechy kostela Sv. 
Vavřince v Korolupech
Pan Plíšek z farního úřadu ve Vranově nad Dyjí nás písemně požádal o neinvestiční  finanční příspěvek 
na opravu střechy kostela sv. Vavřince v Korolupech. Podařila se mu získat dotace ve výši 450tis. Kč. 
50tis. Kč musí uhradit ze svých zdrojů, proto nás o tuto částku požádal. Starosta navrhl zastupitelům 
darovat příspěvek ve výši 30tis. Kč, zbylou potřebnou částku si pan Plíšek zařídí od jiných sponzorů. 
Pokud by se mu tuto částku nepodařili sehnat, je zastupitelstvo ochotno o dalším příspěvku rozhodnout. 
Tento příspěvek byl schválen všemi hlasy.

Usnesení č. 8/2/2010:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  Neinvestiční  dotaci  ve  výši  30  000,-  Kč  na  opravu  střechy  kostela  sv  Vavřince  v 
Korolupech.
Hlasování č. 8: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod  č.  7.: Rozpočtové opatření č. 1/2010
Další  bod rozpočtové opatření  č.  1/2010,  které se týká příjmů a výdajů spojené s  konáním voleb do 
senátu parlamentu ČR konané ve dnech 28 a 29.5. 2010, dotací na veřejně prospěšné práce, dotace na 
rekonstrukci sociálního zařízení v MŠ, dotace na projekt rekonstrukce KD, doplatek za volby konané v 
roce 2009. Oproti schválenému rozpočtu se příjmy zvýší o 490 000,- Kč., výdaje se zvýší o 661 200,- Kč, 
Výdaje se týkají především výdajů spojené s obdrženými dotacemi, dále neinvestiční příspěvek na opravu 
kostela, výdaje spojené se školením strojníka a velitele JSDH, zvýšení výdajů na rekonstrukci dvorku MŠ, 
odvodnění  u třešňového sadu aj. Ve financování dojde ke změně ve výši  171 200,- Kč. Toto rozpočtové 
opatření bylo schváleno všemi hlasy.

Usnesení č. 9/2/2010:
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. 1/2010.
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Hlasování č. 9: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Poté následovala diskuse ve které starosta podrobněji  vysvětlil  dotace,  které nám byly schváleny. Na 
rekonstrukci sociálního zařízení v MŠ nám bylo schváleno 200tis., projekt je připravený, ale nevyhovuje 
krajské hygieně. Nynější dispozice školky nedovoluje přebudovat sociální zařízení, tak aby vyhovovalo 
hygienickým normám, musely by se veškeré prostory pře bourat a na to nejsou potřebné finance. Proto 
starosta zajde na hygienu osobně a bude se snažit vyjednat nějaké řešení. Pokud by to hygiena nepovolila,  
sociální zařízení by se nerekonstruovalo. Na projekt rekonstrukce KD nám byla schválena dotace ve výši 
70tis. Kč, ale nová podmínka pro obdržení je, že do konce roku musíme podat žádost o dotaci na realizaci  
projektu.  Proto se do příštího zasedání zastupitelstvo rozhodne, jestli tuto dotaci vůbec přijmou. Poté 
informoval, že jsme neuspěli s žádostí o dotaci na kanalizaci a vodovod podanou na OPŽP. Jsme zařazeni 
v tzv. „zásobníku“.Jsme první na řadě, pokud by se cokoli změnilo a někdo dotaci odmítl, nebo by projekt 
nemohl realizovat. Naše projektová manažerka paní Dušková sepisuje odvolání. Pokud by jsme nebyli 
úspěšní budeme podávat žádost při  další  výzvě, která bude vyhlášena na podzim 2010. Dále starosta 
informoval ,že v pondělí 17.5. pojede do Jemnice na MAS Jemnicko podat žádost o dotaci na osázení 
herních prvků na dvorek a zahradě MŠ. Jedná se o čtyři herní prvky, které by stáli cca. 330tis. Kč, výše 
dotace by měla být 90 %, zbylých 10 % by hradila obec ze svého rozpočtu.  

Nakonec starosta poděkoval všem za účast a ukončil zasedání.

Zapsala: Křenková Andrea.

V Korolupech dne 17.5.2010.

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

Ověřovatelé zápisu:

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

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