
Obec Korolupy Zápis ze zasedání zastupitelstva č.  4/2010

Zápis z ustavujícího  zasedání
Zastupitelstva obce Korolupy č.  4/2010

Datum a hodina zasedání: 17.11.2010 v 16.00 hod.
Místo jednání: Myslivecká klubovna Korolupy

Přítomni dle prezenční listiny: Borák  Jiří,  Křivanová  Jana,  Kyprá  Miroslava,  Kyprý  Luboš, 
Malcová Olga, Štykar Jiří, Švandová Květuše

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

Zapisovatelka: Křenková Andrea
Ověřovatelé: Borák Jiří, Kyprá Miroslava

Program jednání:
1. Zahájení
2. Složení slibu členy zastupitelstva obce
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích)
4. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce
5. Volba starosty s místostarosty

a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění 
(§ 71 zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty

6. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru

7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
8. Diskuse
9. Závěr, ukončení zasedání.
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Obec Korolupy Zápis ze zasedání zastupitelstva č.  4/2010

Průběh jednání:

Bod č. 1: Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Korolupy zahájil dosavadní starosta obce pan ing. Hanek Martin („dále jako 
„předsedající“).  Před  zahájením  zasedání  ověřil,  že  bylo  všem  členům  zastupitelstva  obce  předáno 
osvědčení  o  zvolení  členem  zastupitelstva  obce  podle  §  53  zákona  č.  49/2001  Sb.,  o  volbách 
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění. Dále konstatoval, že zasedání bylo 
řádně svoláno tak, aby se v souladu s  § 91 odst.1 zákona o obcích č.128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění,  konalo  do  15  dnů  ode  dne  právní  moci  rozhodnutí  soudu  o  posledním  z  podaných  návrhů 
na neplatnost volby kandidáta, pokud žádnému z podaných návrhů nebylo vyhověno. Byl podán jeden 
návrh na neplatnost volby kandidáta, který Krajský soud v Brně zamítl. Rozsudek nabyl právní moci dne 
5.11.2010. Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Korolupy podle 
§ 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Korolupy zveřejněna v souladu se 
zákonem  po  dobu  nejméně  7  dní,  a  to  od  8.11.2010  do  17.11.2010.  Současně  byla  zveřejněna 
na  elektronické  úřední  desce.  Dále  konstatoval,  že  jsou  přítomni  všichni  členové  zastupitelstva  a 
zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Bod č. 2: Složení slibu členy zastupitelstva obce
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení  
slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib 
nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu.
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst.2 zákona o obcích „ Slibuji 
věrnost  České republice.  Slibuji  na svou čest  a svědomí,  že svoji  funkci  budu vykonávat svědomitě,  
v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné 
členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu( příloha 
č.1). Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
  

Bod č. 3: Technický bod
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Jiřího Boráka a paní Kyprou Miroslavu. Zapisovatelem 
paní Křenkovou Andreu. K návrhu nebyli vzneseny žádné protinávrhy.

Usnesení č. 1/4/2010:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  za  ověřovatele  zápisu  o  průběhu ustavujícího  zasedání  Zastupitelstva  obce  Korolupy 
č. 4/2010 Jiřího Boráka a Miroslavu Kyprou a zapisovatelkou Andreu Křenkovou.
Hlasování č. 1: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
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Bod č. 4: Schválení programu:

Usnesení č. 2/4/2010:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  následující program ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č.4:
1. Zahájení,
2. Složení slibu členy zastupitelstva obce
3. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích)
4. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce
5. Volba starosty s místostarosty
    a) určení počtu místostarostů
    b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona 
     o obcích)

c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
6.Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru

7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
8. Diskuse
9. Závěr, ukončení zasedání.
Hlasování č. 2: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod č. 5: Volba starosty a místostarosty

a) Určení počtu místostarostů: 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny, 
proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Usnesení č. 3/4/2010:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  zvolení jednoho místostarosty 
Hlasování č. 3: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

b) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako 
dlouhodobě uvolnění:     

Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty i místostarosty obce nebyla vykonávána jako uvolněná ve 
smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost 
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
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Usnesení č. 4/4/2010:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  v souladu s  § 84 odst. 2. písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty a 
místostarosty obce budou členové zastupitelstva neuvolněni.
Hlasování č. 4: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty
Předsedající  konstatoval,  že  nestanoví-li  zastupitelstvo  jinak,  probíhá  volba  starosty  a  místostarosty 
veřejně hlasováním. Doposud byla u nás volba veřejná. Pokud by byla volba tajná, postupovalo by se 
v souladu s platným jednacím řádem obce Korolupy. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení 
návrhů na změnu způsobu hlasování. Člen zastupitelstva  Olga Malecová podala návrh na tajné hlasování. 
Předsedající dal o tomto návrhu hlasovat.

Usnesení č. 5/4/2010:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  tajný způsob volby starosty a místostarosty. 
Hlasování č. 5: Pro: 1 Proti: 6 Zdržel se: 0

d)   Volba starosty  
Předsedající  dále upozornil,  že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení,  případně po nezvolení 
žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno 
v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude hlasování 
pokračováno.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující 
návrhy. Člen zastupitelstva Olga Malecová navrhla zvolit do funkce starosty sebe. Další návrh podal člen 
zastupitelstva  Luboš  Kyprý  zvolit  do  funkce  starosty  sebe.  Před  hlasováním  byla  dána  možnost 
zastupitelům  i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Ke stanovisku se vyjádřil Martin Hanek jako 
občan Korolup, že funkce starosty není lehká (zodpovědnost,   plno povinností,  atd.).  V této chvíli  si 
myslí, že na funkci starosty má po dvouleté práci v zastupitelstvu zkušenosti dosavadní místostarosta pan 
Jiří Borák.
Poté proběhlo  hlasování  o  jednotlivých kandidátech.  Jako první  byla  navržena  Olga Malecová,  která 
nebyla do funkce zvolena. Pro zvolení byli 2 hlasy, proti 5 hlasů. Další navržený člen Luboš Kyprý nebyl 
do funkce zvolen. Pro zvolení byli 3 hlasy, proti 2 hlasy a 2 se zdrželi hlasování. V této volbě starosta 
nebyl zvolen. Předsedající tedy upozornil, že jako starosta pokračuje ve své funkci i nadále do příští volby 
starosty, která bude na dalším zasedání Zastupitelstva obce Korolupy. Nadále povede i průběh tohoto 
zasedání. 

Usnesení č. 6/4/2010:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e   do funkce starosty obce Olgu Malecovou.
Hlasování č. 6: Pro: 2 Proti: 5 Zdržel se: 0
Usnesení nebylo schváleno.

Usnesení č. 7/4/2010:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e   do funkce starosty obce Luboše Kyprého.
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Hlasování č. 7: Pro: 3 Proti: 2 Zdržel se: 2
Usnesení nebylo schváleno.

e)   Volba místostarosty  

Předsedající  vyzval  členy  zastupitelstva  k  podávání  návrhů  na  funkci  místostarosty.  Byly  podány 
následující  návrhy:  Člen  zastupitelstva  Miroslava  Kyprá navrhla  zvolit  do funkce místostarosty Olgu 
Malecovou. Dále člen zastupitelstva Květuše Švandová navrhla sebe. Před hlasováním byla dána možnost 
zastupitelům  i  přítomným  občanům  sdělit  své  stanovisko.  Žádné  stanovisko  sděleno  nebylo.  Poté 
proběhlo hlasování o jednotlivých kandidátech. Jako první byla navržena paní Olga Malecová, která byla 
do funkce místostarosty zvolena.  Pro zvolení  byli  4  hlasy,  proti  2  hlasy,  1  hlas  se  zdržel.  O dalším 
navrženém kandidátovi tedy již hlasováno nebylo. 

Usnesení č. 8/4/2010:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e   do funkce místostarosty obce Olgu Malecovou.
Hlasování č. 8: Pro: 4 Proti: 2 Zdržel se: 1

Bod č. 6: Zřízení finančního a kontrolního výboru

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor ( §117 odst. 2. 
a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích), neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo 
spolu se zánikem původního zastupitelstva.  Zastupitelstvo  určuje počet  členů výboru,  který musí  být 
lichý( §117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mýt nejméně 3 členy ( §119 
odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou 
výboru  může  být  jen  člen  zastupitelstva  (  §117  odst.  4  zákona  o  obcích).  Členy kontrolního  nebo 
finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta a osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na 
obecním úřadu ( §119 odst. 1  zákona o obcích).

a) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

Předsedající  navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo tříčlenný finanční a kontrolní výbor. Člen zastupitelstva 
Olga Malecová navrhla zřídit pětičlenný kontrolní výbor. Poté dal předsedající o tomto návrhu hlasovat.

Usnesení č. 9/4/2010:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e   pětičlenný kontrolní výbor.
Hlasování č. 9: Pro: 1 Proti: 6 Zdržel se: 0
Usnesení nebylo schváleno.

Usnesení č. 10/4/2010:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  zřízení finančního a kontrolního výboru. Oba výbory budou tříčlenné.  
Hlasování č. 10: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1
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b) Volba předsedy finančního výboru

Předsedající  vyzval  členy zastupitelstva  k  podání  návrhů na  funkci  předsedy finančního výboru.  Byl 
podán následující návrh:
Člen zastupitelstva Luboš Kyprý navrhl zvolit do  funkce předsedy finančního výboru Miroslavu Kyprou.

Usnesení č. 11/4/2010:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  předsedu finančního výboru Miroslavu Kyprou  
Hlasování č. 11: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

c) Volba předsedy kontrolního výboru

Předsedající  vyzval  členy zastupitelstva k podání  návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru.  Byl 
podán následující návrh:
Člen zastupitelstva Olga Malecová navrhla zvolit do  funkce předsedy kontrolního výboru Jiřího Štykara.

Usnesení č. 12/4/2010:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  předsedu kontrolního výboru Jiřího Štykara.  
Hlasování č. 12: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

d) Volba členů finančního výboru

Předsedající  vyzval  členy zastupitelstva  k  podání  návrhů  na  členy finančního  výboru.  Byly podány 
následující návrhy:
Člen  zastupitelstva  Olga  Malecová  navrhla  zvolit  členem finančního  výboru  Janu  Křivanovou.  Člen 
zastupitelstva Miroslava Kyprá navrhla Hanu Benovou a Janu Šavrdovou. 
Předsedající dal o těchto návrzích hlasovat. Jako první byla navržena Jana Křivanová, která nebyla za 
člena zvolena. Pro zvolení byli 2 hlasy, proti 5 hlasů. Další navržený člen Hana Benová byla za člena 
zvolena. Pro zvolení bylo 7 hlasů, proti 0 hlasů. Další navržený člen Jana Šavrdová byla za člena zvolena. 
Pro zvolení bylo 7 hlasů, proti 0 hlasů.

Usnesení č. 13/4/2010:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e   člena finančního  výboru Janu Křivanovou.
Hlasování č. 13: Pro: 2 Proti: 5 Zdržel se: 0

Usnesení nebylo schváleno.

Usnesení č. 14/4/2010:
Zastupitelstvo obce Korolupy
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s c h v a l u j e  člena finančního  výboru Hanu Benovou.
Hlasování č. 14: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení č. 15/4/2010:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  člena finančního výboru Janu Šavrdovou.
Hlasování č. 15: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

e) Volba členů kontrolního výboru

Předsedající  vyzval  členy zastupitelstva  k  podání  návrhů  na  členy kontrolního  výboru.  Byly podány 
následující návrhy:
Člen zastupitelstva Olga Malecová navrhla zvolit členem kontrolního výboru Miluši Karáskovou. Člen 
zastupitelstva Miroslava Kyprá navrhla Květuši Švandovou a Janu Křivanovou. 
Předsedající  dal o těchto návrzích hlasovat. Jako první byla navržena Miluše Karásková, která nebyla 
za člena zvolena. Pro zvolení byli 2 hlasy, proti 4 hlasy a 1 hlas se zdržel. Další navržený člen Květuše 
Švandová byla za člena zvolena.  Pro zvolení bylo 6hlasů, 1 hlas se zdržel.  Další  navržený člen Jana 
Křivanová byla za člena zvolena. Pro zvolení bylo 6 hlasů, 1 hlas se zdržel.

Usnesení č. 16/4/2010:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  člena kontrolního výboru Miluši Karáskovou.
Hlasování č. 16: Pro: 2 Proti: 4 Zdržel se: 1

Usnesení nebylo schváleno.

Usnesení č. 17/4/2010:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  člena kontrolního výboru Květuši Švandovou.
Hlasování č. 17: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1

Usnesení č. 18/4/2010:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  člena kontrolního výboru Janu Křivanovou.
Hlasování č. 18: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1

Bod č.  7:  Rozhodnutí  o  odměnách za  výkon funkcí  neuvolněných členů  
zastupitelstva (  §   72 zákona o obcích)   

Předsedající seznámil přítomné členy zastupitelstva v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády 
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění. Přítomným vysvětlil 
možnost  odměňování  neuvolněných zastupitelů  ve  výši  starosta  0  až  11  739,-Kč,  místostarosta  0  až 
10 117,-Kč, člen zastupitelstva 0 až 460,-Kč, předseda výboru 0 až 1 060,-Kč, člen výboru 0 až 750,-Kč. 
Poté vyzval zastupitele, aby podali návrhy na výši měsíčních odměn za výkon funkce.
Člen  zastupitelstva  Olga  Malecová  navrhla  výši  odměn:  starosta  5.500,-Kč,  místostarosta  3.700,-Kč, 
předseda výboru 700,-Kč, člen výboru 500,-Kč, člen zastupitelstva 400,-Kč.
Člen zastupitelstva  Jiří  Borák navrhl,  aby výše odměn za výkon funkcí  zůstala  stejná tak jak ji  měli 
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předešlí zastupitelé v minulém funkčním období.

Usnesení č. 19/4/2010:
Zastupitelstvo obce Korolupy  v souladu s § 72 a  § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
s c h v a l u j e   odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 
5.500,-Kč měsíčně, odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce 
ve výši 3.700,-Kč měsíčně,  odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 700,-Kč 
měsíčně,odměnu  za  výkon funkce  člena  výboru  ve  výši  500,-Kč měsíčně,  odměnu  za  výkon funkce 
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 400,-Kč měsíčně.  Odměna bude poskytována ode dne 
přijetí tohoto usnesení tj. 17.11.2010. 
Hlasování č. 19: Pro: 2 Proti: 5 Zdržel se: 0
Usnesení nebylo schváleno.

Usnesení č. 20/4/2010:
Zastupitelstvo obce Korolupy  v souladu s § 72 a  § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
s c h v a l u j e   odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 
4.500,-Kč měsíčně, odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce 
ve výši 3.200,-Kč měsíčně,  odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 450,-Kč 
měsíčně,odměnu  za  výkon funkce  člena  výboru  ve  výši  300,-Kč měsíčně,  odměnu  za  výkon funkce 
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 250,-Kč měsíčně.  Odměna bude poskytována ode dne 
přijetí tohoto usnesení tj. 17.11.2010. 
Hlasování č. 19: Pro: 5 Proti: 2 Zdržel se: 0

Poté předsedající poděkoval všem za účast a ukončil zasedání.

V Korolupech dne 23.11.2010.

Zapsala: Křenková Andrea.

..........................................
                  Olga Malecová  
         místostarosta obce  

Ověřovatelé zápisu:

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

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