
Obec Korolupy Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 5/2010

Zápis ze  zasedání
Zastupitelstva obce Korolupy č. 5/2010

Datum a hodina zasedání: 1.12.2010 v 16.00 hod.
Místo jednání: Myslivecká klubovna Korolupy

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

Omluveni: Křivanová Jana
Neomluveni: -------------

Zapisovatelka: Křenková Andrea
Ověřovatelé: Švandová Květuše, Štykar Jiří

Program jednání:
1.Zahájení,

2.Technický bod – určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu,

3.Schválení programu zasedání zastupitelstva obce,

4.Volba starosty

5.Volba místostarosty

   Diskuse

   Závěr

Průběh jednání:

Bod č. 1: Zahájení
Zasedání  Zastupitelstva  obce  Korolupy zahájila  místostarostka  obce  paní  Olga  Malcová  („dále  jako 
„předsedající“).  Po přivítání všech přítomných , konstatovala, že je přítomno šest členů zastupitelstva a 
zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Informace o konání  zasedání  Zastupitelstva obce Korolupy podle 
§ 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Korolupy zveřejněna v souladu se 
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zákonem  po  dobu  nejméně  7  dní,  a  to  od  23.11.2010  do  1.12.2010.  Současně  byla  zveřejněna 
na elektronické úřední desce. Dále oznámila, že než přistoupí k samotnému průběhu zasedání, oznamuje 
tímto všem přítomným, že pokládá svoji funkci místostarosty a jako nejstarší člen zastupitelstva povede 
zasedání i nadále.

Bod č.2: Technický bod
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu pana Jiřího Štykara a paní Květuši Švndovou. Zapisovatelem 
paní Křenkovou Andreu. K návrhu nebyli vzneseny žádné protinávrhy.

Usnesení č. 1/5/2010:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 5/2010 Jiřího 
Štykara a Květuši Švandovou, zapisovatelkou Andreu Křenkovou.
Hlasování č. 1: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod č.3 : Schválení programu:

Usnesení č. 2/5/2010:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  následující program ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č.4:

1.Zahájení,

2.Technický bod – určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu,

3.Schválení programu zasedání zastupitelstva obce,

4.Volba starosty

5.Volba místostarosty

   Diskuse

   Závěr

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

Bod č. 4: Volba starosty 

Předsedající upozornila, 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 vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány 
následující návrhy: Člen zastupitelstva Květuše Švandová navrhla zvolit do funkce starosty Jiřího Boráka. 
Dále  člen  zastupitelstva  Luboš  Kyprý  navrhl  Olgu  Malcovou.  Před  hlasováním byla  dána  možnost 
zastupitelům  i  přítomným  občanům  sdělit  své  stanovisko.  Žádné  stanovisko  sděleno  nebylo.  Poté 
proběhlo hlasování o jednotlivých kandidátech. Jako první byl navržen Jiří Borák, který nebyl do funkce 
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starosty zvolen. Pro zvolení byli 2 hlasy, proti 3 hlasy, 1 hlas se zdržel. Druhý navržený kandidát Olga 
malcová byla do funkce zvolen. Hlasování proběhlo následovně: Pro zvolení byli 4 hlasy, proti 1 hlas a 1 
hlas se zdržel. . 

Usnesení č. 3/5/2010:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e   do funkce starosty obce Jiřího Boráka.
Hlasování č. 3: Pro: 2 Proti: 3 Zdržel se: 1
Usnesení nebylo schváleno.

Usnesení č. 4/5/2010:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e   do funkce starosty obce Olgu Malcovou. 
Hlasování č. 4: Pro: 4 Proti: 1 Zdržel se: 1

Bod č. 5:    Volba místostarosty  

Předsedající  vyzvala  členy  zastupitelstva  k  podávání  návrhů  na  funkci  místostarosty.  Byly  podány 
následující  návrhy:  Člen  zastupitelstva  Olga  Malcová navrhla  zvolit  do  funkce  místostarosty Luboše 
Kyprého. Dále člen zastupitelstva Květuše Švandová navrhla Jiřího Boráka. Před hlasováním byla dána 
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Poté 
proběhlo hlasování o jednotlivých kandidátech. Jako první byl navržen Luboš Kyprý, který byl do funkce 
místostarosty zvolen. Pro zvolení byli 4 hlasy, proti žádný hlas, 2 hlasy se zdržely. O dalším navrženém 
kandidátovi tedy již hlasováno nebylo. 

Usnesení č. 5/5/2010:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  do funkce místostarosty Luboše Kyprého. 
Hlasování č. 5: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 2

Poté následovala diskuse, ve které starostka obce poděkovala za vánoční výzdobu na návsi. 
Dále všechny přítomné pozvala na Mikulášskou besídku, která se uskuteční v pátek 3.12.2010 v KD.
Jako další si vzal slovo Jiří Borák, který poděkoval zastupitelům za to, že svým rozhodnutím o zvolení 
starostky úplně popřeli výsledky voleb v naší obci.  
Nakonec starostka  poděkovala všem za účast a ukončila zasedání.

V Korolupech dne 6.12.2010.

Zapsala: Křenková Andrea.                             ..........................................
       Olga Malcová

                 starosta obce  
Ov  ěřovatelé zápisu:  

Jiří Štykar: .......................................................

Květuše Švandová: .......................................................
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