
Obec Korolupy Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 1/2012

Zápis ze  zasedání
Zastupitelstva obce Korolupy č. 1/2012

Datum a hodina zasedání: 25.1.2012 v 16.00 hod.

Místo jednání: Zasedací místnost obecního úřadu

Přítomni dle prezenční listiny:  Borák Jiří, Kyprý Luboš, Křivanová Jana,  Malcová Olga, Štykar 
Jiří, Vávra Antonín

Omluveni:  Švandová Květuše

Neomluveni: -------------

Zapisovatelka: Křenková Andrea

Ověřovatelé: Štykar Jiří, Kyprý Luboš

Program jednání:
1.  Zahájení,
2.  Přijetí nového člena zastupitelstva  
3.  Složení slibu člena zastupitelstva 
4.  Schválení programu zasedání zastupitelstva obce,
5.  Technický bod – určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu,
6.  Volba místostarosty  
7.  Volba předsedy finančního výboru a volba předsedy kontrolního výboru   
8.  Kupní smlouva na nákup nemovitosti č.p. 70
9.  Směnná smlouva 
10. Kupní smlouva na nákup pozemku p.č.660/4, 660/5,660/57,154/2 a 155/2
11. Kupní smlouva na nákup pozemku p.č. 649/2, 660/49,660/52 a 660/58
12. Kupní smlouva na nákup pozemku p.č. 1 404/4
13. Různé,

Závěr.

Průběh jednání:

Bod č. 1: Zahájení

Zasedání  Zastupitelstva  obce  Korolupy  zahájila  starostka  obce  paní  Olga  Malcová  („dále  jako 
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„předsedající“). Po přivítání všech přítomných, konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina všech 
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 zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 16.1.2012 do 25.1.2012. Současně byla 
zveřejněna  na elektronické úřední desce. Poté se předsedající zeptala, zda má někdo námitku k minulému 
zápisu ze zasedání.  Nikdo žádnou námitku neměl.  Předsedající  konstatovala,  že zápis  z   předchozího 
zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.

Bod č.2 : Přijetí nového člena zastupitelstva:

 Jelikož  paní  Kyprá Miroslava rezignovala  na svoji  funkci  člena zastupitelstva,  přivítala  předsedající 
nového člena pana Antonína Vávru. Poté ověřila, bylo panu Vávrovi 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.

Bod č.3 : Složení slibu člena zastupitelstva:

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomného člena zastupitelstva ke složení 
slibu. Před složením slibu předsedající upozornila přítomného člena zastupitelstva, že odmítnutí složit 
slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu.
Složení slibu proběhlo tak, že pan Vávra Antonín 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.“, pronesením slova 
„slibuji“  a  podpisem  na  připraveném archu  (  příloha  č.1).   Tím  byl  pan  Antonín  Vávra   přijat  za 
neuvolněného člena zastupitelstva a tudíž v souladu  s § 72 a  § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích mu 
náleží  odměna  ve  výši  250,-  Kč  měsíčně,  která  byla  shválena  na  zasedání  č.  4/2011  usnesením  č. 
20/4/2010.Odměna bude poskytována ode dne přijetí za člena tj. 25.1.2012.

Bod č.4 : Schválení programu:

Předsedající  přečetla program jednání.  Před hlasováním byla dána možnost  zastupitelům i přítomným 
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo a k návrhu nebyli vzneseny žádné další 
body jednání.

Usnesení č. 1/1/2012:

Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  následující program zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č.1/2012:

1.  Zahájení,
2.  Přijetí nového člena zastupitelstva  
3.  Složení slibu člena zastupitelstva
4.  Schválení programu zasedání zastupitelstva obce,
5.  Technický bod – určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu,
6.  Volba místostarosty  
7.  Volba předsedy finančního výboru a volba předsedy kontrolního výboru   
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8.  Kupní smlouva na nákup nemovitosti č.p. 70
9.  Směnná smlouva 
10.  Kupní smlouva na nákup pozemku p.č.660/4, 660/5,660/57,154/2 a 155/2
11.  Kupní smlouva na nákup pozemku p.č. 649/2, 660/49,660/52 a 660/58
12.  Kupní smlouva na nákup pozemku p.č. 1 404/4
13.  Různé,

Závěr.

Hlasování č. 1: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod č.5: Technický bod
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu pana Jiřího Štykara a pana Luboše Kyprého. Zapisovatelem 
paní Křenkovou Andreu. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit 
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo a k návrhu nebyli vzneseny žádné protinávrhy.

Usnesení č. 2/1/2012:

Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 1/2012, Jiřího 
Štykara a Luboše Kyprého,  zapisovatelkou Andreu Křenkovou.

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

Bod č.6: Volba místostarosty

a) Předsedající seznámil přítomné s tím, že pan Luboš Kyprý rezignoval na svou funkci místostarosty a 
proto se bude volit nový místostarosta. Dále konstatovala, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá 
volba místostarosty veřejně hlasováním.  Předsedající  navrhla,  aby byla volba veřejná.  Pokud by byla 
volba tajná, postupovalo by se  v souladu s platným jednacím řádem obce Korolupy. Předsedající vyzvala 
členy zastupitelstva  k přednesení  návrhů na  způsobu hlasování.  Sama podala návrh,  aby byla volba 
veřjená.  Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 
Žádné stanovisko sděleno nebylo a k návrhu nebyli vzneseny žádné protinávrhy. Schváleno všemi hlasy.  

Usnesení č. 3/1/2012:

Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  veřejný způsob volby místostarosty. 

Hlasování č. 3: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

b) Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byl podán jeden 
návrh  zvolit  do  funkce  místostarosty  pana  Jiřího  Štykara.  Před  hlasováním  byla  dána  možnost 
zastupitelům  i  přítomným  občanům  sdělit  své  stanovisko.  Žádné  stanovisko  sděleno  nebylo.  Poté 
proběhlo hlasování. Pro zvolení bylo 5 hlasů, 1 hlas se zdržel. 

Usnesení č. 4/1/2012:

Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e   do funkce místostarosty obce Jiřího Štykara.
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Hlasování č. 4: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 1

Bod č. 7: Volba předsedy finančního výboru a volba předsedy kontrolního 
výboru 

a) Jelikož paní Miroslava Kyprá byla předsedou finančního výboru , je potřeba zvolit předsedu nového. 
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Sama 
podala  návrh, aby předsedou finančního výboru byl zvolen pan Luboš Kyprý:
 Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.  Žádné 
stanovisko sděleno nebylo a k návrhu nebyli vzneseny žádné protinávrhy. Schváleno 5ti hlasy, jeden hlas 
se zdržel.

Usnesení č. 5/1/2012:

Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e   předsedu finančního výboru Luboše Kyprého a  v souladu  s § 72 a  § 84 odst. 2 písm. n) 
zákona o obcích  měsíční odměnu ve výši 450,- Kč , která byla shválena na zasedání č. 4/2011 usnesením 
č. 20/4/2010.Odměna bude poskytována ode dne schválení funkce tj. 25.1.2012.

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

b) Předsedou kontrolního výboru byl pan Jiří  Štykar, který byl nyní zvolen místostarostou a proto je 
potřeba zvolit  předsedu nového.  Předsedající  vyzvala  členy zastupitelstva  k podání  návrhů na funkci 
předsedy kontrolního výboru. Sama podala  návrh, aby předsedou kontrolního výboru byl zvolen pan Jiří 
Borák:
 Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.  Žádné 
stanovisko sděleno nebylo a k návrhu nebyli vzneseny žádné protinávrhy. Schváleno 5ti hlasy, jeden hlas 
se zdržel.

Usnesení č. 6/1/2012:

Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e   předsedu kontrolního výboru Jiřího Boráka a  v souladu  s § 72 a  § 84 odst. 2 písm. n) 
zákona o obcích  měsíční odměnu ve výši 450,- Kč , která byla shválena na zasedání č. 4/2011 usnesením 
č. 20/4/2010.Odměna bude poskytována ode dne schválení funkce tj. 25.1.2012.

Hlasování č.6: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 1
  

Bod č. 8: Kupní smlouva na nákup nemovitosti č.p. 70

V tomto bodě předsedající předložila návrh kupní smlouvy na nákup  budovy č.p. 70 stojící na p.č. st. 45 – 
zastavěn plocha a nádvoří o výměře 1236 m²,  pozemku parc. č. 7 – zahrada o výměře 1 024 m², jedná se o dům 
vedle obecního úřadu. My jsme pana Zíku oslovili, zda by neprodal část spadlé stodoly, která sousedí se sběrným 
dvorem, který je pro naši obec malý a je potřeba ho rozšířit. Pan Zíka by chtěl dům prodat celý. Po dohodě jsme se 
domluvili na kupní ceně za celou nemovitost ve výši 100 000,- Kč. Do budoucna by v části stodol byla uložena  
technika a písek na posyp, sekačka aj., dále by jsme po zbourání části rozpadlých chlévů opravili chodník podél zdi  
okolo silnice atd.   
 Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné 
stanovisko sděleno nebylo a k návrhu nebyli vzneseny žádné protinávrhy. Schváleno všemi hlasy.
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Usnesení č. 7/1/2012:

Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e , Kupní smlouvu na nákup nemovitosti č.p. 70  stojící na p.č. st. 45 – zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 1236 m², pozemku parc. č. 7 – zahrada o výměře 1 024 m² za cenu 100 000,- Kč s panem 
Zdeňkem  Zíkem ,bytem Vratěnín 35, 671 07 Uherčice

Hlasování č. 7: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod. č. 9 : Směnná smlouva
V tomto bodě se jedná  o uzavření Směnné smlouvy s paní Soňou Vákovou, bytem Načeratice 100. Záměr 
na směnu pozemků byl vyvěšen v době od 12.12.2011 do 28.12.2011.Obec vlastní nově vzniklé pozemky 
KN parc. č. 660/60 o výměře 866 m2 travní porost, parc. č. 660/61 o výměře 361 m2 travní porost a parc. 
č. 660/7 o výměře 3573 m2 ostatní plocha oddělené Geometrickým plánem  č. 144 – 714/2011 ze dne 30. 
11. 2011 a paní Váková vlastní pozemky KN parc. č. st. 151 o výměře 81 m2 zastavěná plocha, parc. č. st. 
152 o výměře 81 m2 zastavěná plocha, parc. č. st. 153 o výměře 82 m2 zastavěná plocha, parc. č. st. 154/1 
o výměře 80 m2 zastavěná plocha, parc. č. st. 155/1 o výměře 75 m2 zastavěná plocha, parc. č. 660/50 o 
výměře 2810 m2 travní porost, parc. č. 660/53 o výměře 1457 m2 travní porost, parc. č. 660/54 o výměře 
2 m2 a parc. č. 660/56 o výměře 132 m2 ostatní plocha. Paní Váková trvá na znaleckém posudku k výše 
jmenovaným pozemkům, které by měla hradit obec. Obec tyto posudky nepotřebuje ani k podání 
daňového přiznání.  Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko. Při hlasování byli všichni zastupitelé proti uzavření této Směnné smlouvy.    

Usnesení č. 8/1/2012:

Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e , Směnnou smlouvu - Obec Korolupy touto smlouvou směňuje do výlučného vlastnictví 
paní Vákové Soni, bytem Načeratice 100, 669 02 Znojmo nově vzniklé pozemky KN parc. č. 660/60 o 
výměře  866  m2,  parc.  č.  660/61  o  výměře  361  m2  a  parc.  č.  660/7  o  výměře  3573  m2  oddělené 
Geometrickým plánem  č. 144 – 714/2011 ze dne 30. 11. 2011 .
        Paní Váková Soňa, bytem Načeratice 100, 669 02 Znojmo směňuje do vlastnictví Obce Korolupy 
pozemky KN parc. č. st. 151 o výměře 81 m2 zastavěná plocha, parc. č. st. 152 o výměře 81 m2 zastavěná 
plocha, parc. č. st. 153 o výměře 82 m2 zastavěná plocha, parc. č. st. 154/1 o výměře 80 m2 zastavěná 
plocha, parc. č. st. 155/1 o výměře 75 m2 zastavěná plocha, parc. č. 660/50 o výměře 2810 m2 travní 
porost, parc. č. 660/53 o výměře 1457 m2 travní porost, parc. č. 660/54 o výměře 2 m2 a parc. č. 660/56 o 
výměře 132 m2 ostatní plocha.

Hlasování č. 7: Pro: Proti: 6 Zdržel se: 0

Usnesení č. 8/1/2012 nebylo schváleno.

Bod č. 10: Kupní smlouva na nákup pozemku p.č.660/4, 660/5,660/57,154/2 a  
155/2

V tomto bodě se jedná o koupi pozemků u okálů, které obec potřebuje,  par. č. 660/4 travní porost o 
výměře 2939  m2,par.č. 660/5 travní porost o výměře 2630 m2, par.č. 660/57 ostatní plocha o výměře 166 
m2,par.č. st. 154/2  zastavěná plocha o výměře 1 m2,par.č. st. 155/2  zastavěná plocha o výměře 7 m2, 
které vlastní paní Ullreichová Milada, bytem Korolupy 7 a paní Binderová Marie , bytem Oslnovice9. 
Jsou podílovými spoluvlastníky,  každá vlastní ideální ½. Cena za tyto pozemky byla dohodnuta na částku 
57 430,- Kč, každý vlastník obdrží ½ tj. 28 715,-Kč. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i 
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přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo a k návrhu nebyli vzneseny 
žádné protinávrhy. Schváleno všemi hlasy.

Usnesení č. 9/1/2012:

Zastupitelstvo obce Korolupy 
s c h v a l u j e ,  Kupní smlouvu na nákup pozemků par. č. 660/4 travní porost o výměře 2939  m2,par.č. 
660/5 travní porost o výměře 2630 m2, par.č. 660/57 ostatní plocha o výměře 166 m2,par.č. st. 154/2 
zastavěná plocha o výměře 1 m2,par.č. st. 155/2  zastavěná plocha o výměře 7 m2,s paní Marií Binderovou, 
bytem Oslnovice 9, 671 07 Uherčice, okres Znojmo a Miladou Ullreichovou, bytem Korolupy 7 , 671 07 Uherčice,  
okres Znojmo za cenu  57 430,-Kč.

Hlasování č. 9: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod č.  11: Kupní smlouva na nákup pozemku p.č.  649/2,  660/49,660/52 a  
660/58
 tento bod je stejný jako předešlý. Jde o kupní smlouvu na nákup pozemků  par. č. 649/2 zahrada o 
výměře 172  m2,par.č. 660/49 trvalý travní porost o výměře 1287 m2,par.č. 660/52 trvalý travní porost o 
výměře 553 m2,par.č.  660/58  ostatní komunikace o výměře 188 m2, které mají  ve společném jmění 
manželů pan Milan Čerstvý a paní Ivana Čerstvá, bytem Korolupy 37. Cena byla dohodnuta na částku 22 
000,- Kč.
 Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné 
stanovisko sděleno nebylo a k návrhu nebyli vzneseny žádné protinávrhy. Schváleno všemi hlasy.

Usnesení č. 10/1/2012:

Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e   Kupní smlouvu na nákup pozemků, par. č. 649/2 zahrada o výměře 172  m2,par.č. 
660/49 trvalý travní porost o výměře 1287 m2,par.č. 660/52 trvalý travní porost o výměře 553 m2,par.č.  
660/58  ostatní komunikace o výměře 188 m2, s manželipanem Milanem Čerstvým a paní Ivanou Čerstvou, 
bytem Korolupy 37, 671 07 Uherčice u Znojma za cenu 22 000,- Kč.

Hlasování č.10: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod č. 12:      Kupní smlouva na nákup pozemku p.č. 1 404/4  

Tato kupní smlouva řeší nákup pozemku par. č.1 404/4 o výměře 625  m2 
Před hlasováním byla dána možnost  zastupitelům i přítomným občanům sdělit  své stanovisko. Žádné 
stanovisko sděleno nebylo a k návrhu nebyli vzneseny žádné protinávrhy. Schváleno všemi hlasy.

Usnesení č. 11/1/2012:

Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e   Kupní smlouvu na nákup pozemku, par. č.1 404/4 o výměře 625  m2, S panem  
Milanem Jelínkem, bytem Korolupy 51, 671 07 Uherčice u Znojma, který je vlastníkem ¾ za cenu 18 750 
,-Kč a panem Zdeňkem Jelínkem, bytem Novodvorská 1041/8 ,Třebíč, Nové Dvory, 674 01, který je 
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vlastníkem ¼ za cenu 6 250,- Kč.

Hlasování č.11: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod. č. 9 : Různé
V tomto bodě  se předsedající  zeptala,  zda má někdo nějaký dotaz,  připomínku. Nikdo z přítomných 
žádný dotaz neměl.  Předsedající  poděkovala všem za účast a ukončila zasedání.

V Korolupech dne 30.1.2012.

Zapsala: Křenková Andrea
                           ..........................................

         Olga Malcová
                 starosta obce

        
Ov  ěřovatelé zápisu:  

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

Luboš Kyprý: .......................................................
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