
Obec Korolupy Zápis ze zasedání zastupitelstva č.3/2010

Zápis ze zasedání
Zastupitelstva obce Korolupy č. 3/2010

Datum a hodina zasedání: 23.7.2010 v 18.00hod
Místo jednání: Myslivecká klubovna Korolupy

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

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

Zapisovatelka: Křenková Andrea
Ověřovatelé: Lyalikoffová Lenka, Strnad Vladislav

Program jednání:
1. Zahájení,

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

2. Přijetí dotace DT č. 1 ve výši 200 000,- Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje,
3. Přijetí dotace DT č. 2 ve výši 70 000,- Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje,
4. Neinvestiční  dotace  Farnosti  Korolupy ve  výši  3938,-  Kč jako dar  do  věže  kostela 

Sv. Vavřince v Korolupech,
5. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o poplatku za likvidaci odpadů,
6. Rozpočtové opatření č. 2/2010,
7. Určení počtu zastupitelů obce Korolupy pro volební období 2010 – 2014,
8. Různé,
9. Závěr.

Průběh jednání:
Zasedání  řídil  Hanek  Martin,  po  přivítání  všech  přítomných,  konstatoval,  že  jsou  přítomni  všichni 
zastupitelé a zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
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Bod č. 1: Technický bod
Zapisovatelkou zápisu byla určena Křenková Andrea, ověřovateli zápisu byli zvoleni Lyalikoffová Lenka 
a Strnad Vladislav.

Usnesení č. 1/3/2010:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  za ověřovatele zápisu o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Korolupy Lyalikoffovou 
Lenku a Strnada Vladislava.
Hlasování č. 1: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 2

Program jednání byl schválen všemi hlasy

Usnesení č. 2/3/2010:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  následující program 3. zasedání Zastupitelstva obce Korolupy:
1. Zahájení,

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

2. Přijetí dotace DT č. 1 ve výši 200 000,- Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje,
3. Přijetí dotace DT č. 2 ve výši 70 000,- Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje,
4. Neinvestiční dotace Farnosti Korolupy ve výši 3938,- Kč jako dar do věže kostela      
    Sv. Vavřince v Korolupech,
5. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o poplatku za likvidaci odpadů,
6. Rozpočtové opatření č. 2/2010,
7. Určení počtu zastupitelů obce Korolupy pro volební období 2010 – 2014,
8. Různé,
9. Závěr.

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

Bod  č.  2:  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 
částečnou  rekonstrukci  sociálního  zařízení  v  mateřské  škole.  Tato  dotace  byla  schválena.  K  jejímu 
obdržení je nutné, aby zastupitelé schválili přijetí této dotace. Rekonstrukce již probíhá, kompletně se 
rekonstruují toalety, bude vystavena sprcha, v celé MŠ bude nová podlahová krytina, vznikne kancelář 
pro ředitelku. Předpokládaný rozpočet na tuto akci činí cca 350tis. Přijetí této dotace bylo schváleno šesti 
hlasy, jeden se zdržel.

Usnesení č. 3/3/2010:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  přijetí  dotace DT č.  1  ve výši  200 000,-  Kč z rozpočtu  Jihomoravského 
kraje.
Hlasování č. 3: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1
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Bod  č.  3.:  Přijetí  dotace  DT  č.  2  ve  výši  70  000,-  Kč  z  rozpočtu   
Jihomoravského kraje

V tomto bodě se jedná o stejné schválení přijetí dotace  z Jihomoravského kraje ve výši 70tis. na projekt 
opravy kulturního domu.  S projektantem jsme již  v kontaktu.  Projekt by měl  řešit  opravu sociálního 
zařízení, elektroinstalace, šatny, baru, výměnu oken a dveří. Zároveň se souhlasem přijetí této dotace se 
zavazujeme, že do konce roku 2010 začneme projekt, nebo jeho část realizovat. Tyto opravy bychom 
chtěli realizovat opět z některého vhodného dotačního titulu např. přes MAS Jemnicko. Tento bod byl 
schválen všemi hlasy.

Usnesení č. 4/3/2010:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  přijetí dotace DT č. 2 ve výši 70 000,- Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje,
Hlasování č. 4: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod  č.  4.: Neinvestiční dotace Farnosti Korolupy ve výši 3938,- Kč jako dar 
do věže kostela Sv.     Vavřince v     Korolupech,  

V tomto bodě starosta popsal co představuje výše daru farnosti Korolupy. Tato částka představuje dnes 
používané mince a bankovky do hodnoty 2 000,- Kč. Při opravě střechy kostela, byli v kopuli nalezeny 
mince  z  období  1780  –  1926  a  psaný dokument  z  roku  1929.  Tyto  mince  jsme  nechali  ohodnotit  
numismatikem a očistit. Mince i se současnými penězi budou vráceny zpět do kopule. Dokument je psaný 
německy, již je přeložen, musí se ještě stylizovat. Za obec kromě mincí, bude též sepsán dokument a 
vložen spolu s ostatními do kopule. S panem farářem Plíškem je předběžně domluveno, že uložení do 
kopule bude mít slavnostní ráz a proběhne při naší pouti 6.8. Tento bod byl schválen všemi hlasy.

Usnesení č. 5/3/2010:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  neinvestiční dotaci Farnosti Korolupy ve výši 3938,- Kč jako dar do věže 
kostela Sv. Vavřince v Korolupech,
Hlasování č. 5: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod  č.   5.:  Obecně  závazná  vyhláška  č.  1/2010  o  poplatku  za  likvidaci  
odpadů
V tomto  bodě  starosta  seznámil  přítomné,  proč  by chtěl  schválit  vyhlášku  č.  1/2010  o  poplatku  za 
likvidaci odpadu. Poplatek za svoz je 3 roky stejný, navzdory tomu, že se výdaje za odvoz odpadu stále  
zvyšují. Na poplatcích za rok 2009 bylo vybráno 74 814,- Kč, úleva na děti do 15let  byla ve výši 5 000,-  
Kč, dále prominutí poplatku na žádost občanů bylo ve výši 1 786,-Kč. Od EKO-KOMu jsme obdrželi za 
třídění  odpadů částku 4 364,-  Kč. Odvoz odpadů za obec,  MŠ, KD, HZ a hřbitov činí  odhadem asi  
10tis.Kč. Celkem příjmy tvoří asi 95 000,-Kč. Odvoz za rok 2009 nás stál cca 134tis. Kč. Z toho důvodu 
starosta navrhuje novou vyhlášku, která by zvedla poplatek za občana staršího 15let ,žijícího trvale v obci 
z částky 450,- Kč na 500,- Kč za rok. Děti do 15 let by platili místo 200,-Kč částku 250,- Kč a rok. 
Celkem by se vybralo asi o 8tis. Kč více. Poté se o slovo přihlásil pan Borák, který s touto vyhláškou 
nesouhlasí. Poplatek za odvoz by nezvyšoval. Lidem se od letošního roku zvedla daň z nemovitosti a tím 
každý občan platí více než doposud a i ostatní životní náklady se stále zcyšují. Obec by mohla ušetřit tím, 
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že by nerealizovala ukvapené rekonstrukce a četné kulturní akce, které jsou prodělečné. Na to mu starosta 
odpověděl, že si to nemyslí, že ples a pouť jsou výdělečné akce. Dále se přihlásil o slovo pan Drobilík, 
který se ptal  starostu, zda nejednal s jinou svozovou firmou, která by nabídla lepší podmínky. Na to 
starosta odpověděl, že zatím s žádnou další firmou nejednal, ale že se zeptá. Poté dal o této vyhlášce 
hlasovat. Pět zastupitelů bylo pro, dva byli proti této vyhlášce.

Usnesení č. 6/3/2010:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o poplatku za likvidaci odpadů
Hlasování č. 6: Pro: 5 Proti: 2 Zdržel se: 0

Bod  č.  6.: Rozpočtové opatření č. 2/2010
RO2/2010 řeší zvýšení příjmů o částku 4 000,- Kč - neinvestiční příspěvky na pořádání kulturní akce od 
ZD Korolupy a paní Dejmkové.  Ve výdajích dojde ke zvýšení výdajů o částku 35 900,-Kč. Největší 
položkou 26 800,- Kč je neinvestiční příspěvek obci Police za obědy odebrané MŠ Korolupy. 4 000,- Kč 
činí příspěvek farnímu úřadu o kterém starosta hovořil v předchozím bodě. Dále dochází k posunu mezi 
položkami  u paragrafu na kulturní akce. Dalšími výdaji jsou např. za školení hasičů, vybavení lékárničky 
pro zaměstnance VPP aj. Ve financování dojde ke změně o 31 900,- Kč. O slovo se přihlásil pan Borák,  
který se  tázal,  proč  doplácíme  na  obědy za  děti  navštěvující  naší  MŠ z  jiných obcí.  Na to  starosta 
odpověděl, že obci Polici poslal dopis ve kterém žádá o vysvětlení, proč a jak k této částce dospěli. Pokud 
nedostane dostatečné vysvětlení bude část tohoto příspěvku, nebo celý žádat zpět.  Poté dal starosta o 
tomto rozpočtovém opatření hlasovat. Schváleno všemi hlasy 

Usnesení č. 7/3/2010:
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. 2/2010
Hlasování č. 7: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod  č.  7.:   Určení počtu zastupitelů obce Korolupy pro volební období 2010   
– 2014
V dalším bodě starosta pospal, že na základě harmonogramu k uskutečnění voleb do zastupitelstva obcí, 
které  se  uskuteční  15  a  16.  října  2010,  by mělo  zastupitelstvo  do  24.7.2010  určit  počet  členů  pro 
následující volební období na roky 2010-2014. Navrhl 7 členů zastupitelstva, tak jak tomu bylo doposud. 
Minimální počet je 5 členů, ale potom když by některý ze zastupitelů odstoupil, muselo by skončit celé 
zastupitelstvo. Schváleno všemi hlasy.

Usnesení č. 8/3/2010:
Zastupitelstvo  obce  Korolupy v  souladu  s  §67  zákona  128/2000  Sb.,  o  obcích  ve  znění  pozdějších 
předpisů
s c h v a l u j e   7 členů  zastupitelstva obce Korolupy pro volební období 2010 – 2014
Hlasování č. 8: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Poté následovala diskuse ve které si jako první vzal slovo starosta, který nás seznámil s tím, jak vypadá 
naše žádost na OPŽP o dotaci na kanalizaci a vodovod. Sice jsme dotaci neobdrželi, ale naše žádost je 
zařazená v tzv. Zásobníku. V zásobníku jsme na prvním místě v pořadí. To znamená, že pokud by někdo,  
kdo  dotaci  obdržel  nesplnil  podmínky  a  musel  dotaci  vrátit,  nebo  by nevyčerpal  veškeré  obdržené 
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prostředky, obdrželi bychom je my. Pokud se tak nestane, na podzim bude vyhlášena další výzva do které 
budeme po aktualizaci žádosti přesunuti. Dále nás seznámil, že pokud bude na podzim vyhlášena vhodná 
dotační výzva, chtěli by zažádat o dotaci na vybudování sběrného dvora a také začít s opravou kulturního 
domu, nejprve výměnou oken a dveří.
Poté se o slovo přihlásil pan Drobilík, který se představil jako člen výboru občanského sdružení Astacus. 
Nejdříve poděkoval za dopuštění hladiny rybníka, které má za následek, že je voda čistější a břehy tolik 
nezarůstají rákosím. Nelíbí se mu, že někteří řidiči jezdí k rybníku moc rychle a že kolem břehů jsou 
odpadky. Žádal starostu jestli by mohl dělat větší osvětu např. apelovat na rodiče dětí, aby si odpadky po 
sobě uklízely, pořídit  odpadkové koše, požádat řidiče, aby jezdili  ohleduplněji aj. Dále žádal jestli  by 
zastupitelé nechtěli schválit vyhlášku o omezení používání travních sekaček, motorových pil, cirkulárek 
atd. v neděli. Na to mu starosta odpověděl, že se o tom již v zastupitelstvu bavili a v nynějším složení 
zastupitelstva by taková vyhláška nebyla schválena. Poté se rozpoutala bouřlivá diskuse, ve které ostatní 
občané napadali  pana Drobilíka, že on sám také sekal trávu a stavěl garáž v neděli. Pan Drobilík se dále 
ptal  jestli  zastupitelé  souhlasí  s  výstavbou bioplynové stanice v ZD Korolupy. Největší  problém pan 
Drobilík vidí v tom, že bioplynová stanice je umístěna velmi nedaleko 140m od zastavěného území obce 
a že lidé v obci jsou o provozu bioplynové stanice velmi málo informováni. Na to mu starosta odpověděl, 
že se přiznává, že sám je málo informován.
Poté  vystoupila  paní  Švandová,  které  se  nelíbí  popíjení  alkoholu  a  sezení  některých  jedinců  před 
obchodem, močení u kostela a nepravidelné zvonění pana nevěčného. Starosta ji odpověděl, že promluví s 
majitelem obchodu i s panem Nevěčným. 
Nakonec  starosta  oznámil  všem  přítomným,  že  v  podzimních  volbách  do  zastupitelstva  již  nebude 
kandidovat.  Neví  zda  bude  další  zasedání  zastupitelstva  a  proto  poděkoval  všem  členům  za  jejich 
spolupráci. Poté poděkoval všem za účast a ukončil zasedání.

Zapsala: Křenková Andrea.

V Korolupech dne 27.7.2010.

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

Ověřovatelé zápisu:

Lyalikoffová Lenka: .......................................................

Strnad Vladislav: .......................................................
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