
Obec Korolupy Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 2/2012

Zápis ze  zasedání
Zastupitelstva obce Korolupy č. 2/2012

Datum a hodina zasedání: 22.2.2012 v 16.00 hod.
Místo jednání: Zasedací místnost obecního úřadu

Přítomni dle prezenční listiny:  Borák Jiří, Kyprý Luboš,  Malcová Olga, Štykar Jiří, Vávra 
Antonín, Švandová Květuše

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

Zapisovatelka: Borák Jiří
Ověřovatelé: Štykar Jiří, Švandová Květuše

Program jednání:
1.   Zahájení,
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce,
3. Technický bod – určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu,
4. Směnná smlouva 
5. Záměr obce na prodej pozemku p.č. 660/9 a GP 660, 
6. Odměna za výkon funkce starostky

Závěr.

Průběh jednání:

Bod č. 1: Zahájení
Zasedání  Zastupitelstva  obce  Korolupy  zahájila  starostka  obce  paní  Olga  Malcová  („dále  jako 
„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 13.2.2012 do 22.2.2012. 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.
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Bod č.2 : 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. 1/2/2012:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  následující program zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č.2/2012:

1.  Zahájení,
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce,
3. Technický bod – určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu,
4. Směnná smlouva 
5. Záměr obce na prodej pozemku p.č. 660/9 a GP 660, 
6. Odměna za výkon funkce starostky

Závěr.

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

Bod č.3: Technický bod
Předsedající  navrhla  určit  ověřovateli  zápisu  pana  Jiřího  Štykara  a  paní  Květuši  Švandovou. 
Zapisovatelem  pana  Jiřího  Boráka.  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. 2/2/2012:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 2/2012, Jiřího 
Štykara a Květuši Švndovou,  zapisovatelem Jiřího Boráka.

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

Bod č.4: Směnná smlouva

 Předsedající seznámila přítomné se směnnou smlouvou na výměnu pozemků mezi obcí Korolupy a paní 
Soňou Vákovou. Obec je vlastníkem pozemků KN parc. č. 660/6 trvalý travní porost  o výměře 6648 m2, 
pozemek KN parc. č. 660/7 ostatní plocha o výměře 5001 m2 a pozemku KN parc. č. 2934 ostatní plocha 
o výměře 183 m2. Geometrickým plánem zak. č. 144 – 714/2011 ze dne 30. 11. 2011 byl z pozemku KN 
parc. č.660/6 oddělen díl o výměře 866 m2, který obdržel parc. č. KN 660/60 a díl o výměře 361 m2, 
který obdržel parc. č. KN 660/61, dále byl z pozemku KN parc. č. 660/7 oddělen díl „a“ o výměře 3393 
m2 a z pozemku KN parc. č. 2934 oddělen díl „e“ o výměře 180 m2. Sloučením dílu „a“ a „e“ vznikl 
pozemek KN parc.  č.  660/7 o výměře 3573 m2.  Paní  Váková  vlastní  pozemek KN parc.  č.  st.  151 
zastavěná plocha o výměře 81 m2,  pozemek KN parc.  č.  st.  152 zastavěná plocha o výměře 81 m2, 
pozemek KN parc. č. st. 153 zastavěná plocha o výměře 82 m2, pozemek KN parc. č. st. 154/1 zastavěná 
plocha o výměře 80 m2, pozemek KN parc. č. st. 155/1 zastavěná plocha o výměře 75 m2, pozemek KN 
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parc. č. 660/50 trvalý travní porost o výměře 2810 m2, pozemek KN parc. č. 660/53 trvalý travní porost o  
výměře 1457 m2, pozemek KN parc. č. 660/54 trvalý travní porost o výměře 2 m2 a pozemek KN parc. č.  
660/56 ostatní plocha o výměře 132 m2. Obec tyto pozemky potřebuje  směnit, aby bylo možné dovést 
vodovod a kanalizaci k okálům č.p. 87 až 90. Tato směna bude bez vyrovnání finanční částky.  Před 
hlasováním  byla  dána  možnost  zastupitelům  i  přítomným  občanům  sdělit  své  stanovisko.  Žádné 
stanovisko sděleno nebylo a k návrhu nebyli vzneseny žádné protinávrhy. Schváleno pěti hlasy, jeden hlas 
se zdržel.  

Usnesení č. 3/2/2012:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  Směnnou smlouvu, kterou Obec Korolupy směňuje do výlučného vlastnictví paní Vákové 
Soni 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. Paní Váková Soňa směňuje do vlastnictví Obce Korolupy pozemky KN 
parc. č. st. 151 o výměře 81 m2, parc. č. st. 152 o výměře 81 m2, parc. č. st. 153 o výměře 82 m2, parc. č. 
st. 154/1 o výměře 80 m2, parc. č. st. 155/1 o výměře 75 m2, parc. č. 660/50 o výměře 2810 m2, parc. č. 
660/53 o výměře 1457 m2, parc. č. 660/54 o výměře 2 m2 a parc. č. 660/56 o výměře 132 m2. 

Hlasování č. 3: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 1

Bod č. 5: Záměr obce na prodej pozemku p.č. 660/9 a GP 660

V  tomto  bodě  předsedající  seznámila  se  záměrem  obce  na  prodej  pozemků.  Jedná  se  o  pozemky 
p.č.660/9, o výměře 77 m2ostatní plocha, GP 660 o výměře 216 m2, travní porost a GP 660 o výměře 94 
m2, ostatní plocha. Tento záměr se projednává na základě žádosti pana Luboše Kyprého, který vlastní 
pozemek vedle a který by tyto pozemky využíval jako zahradu. 
 Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné 
stanovisko sděleno nebylo a k návrhu nebyli vzneseny žádné protinávrhy. Schváleno čtyřmi hlasy, jeden 
hlas byl proti a jeden hlas se zdržel.

Usnesení č. 4/2/2012:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e ,Záměr obce Korolupy na prodej pozemků p.č.660/9, o výměře 77 m2ostatní plocha, GP 
660 o výměře 216 m2, travní porost a GP 660 o výměře 94. 

Hlasování č. 4: Pro: 4 Proti: 1 Zdržel se: 1

Bod. č. 6 : Odměna za výkon funkce starostky

V tomto bodě předsedající přednesla návrh na zvýšení odměny za funkci starostky. Jako důvod uvedla, 
navýšení práce a času. Sama přednesla návrh  zvýšení o 2 000,- Kč. Jednalo by se tedy  o zvýšení měsíční 
odměny z částky   4 500,- Kč na částku 6 500,- 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 čtyřmi hlasy, jeden 
hlas byl proti a jeden hlas se zdržel.
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Usnesení č. 5/2/2012:
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
 6 500,-Kč měsíčně.

Hlasování č.5: Pro: 4 Proti: 1 Zdržel se: 1

Bod. č. 7 : 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 1.3.2012.

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

         Olga Malcová
                 starosta obce

        
Ov  ěřovatelé zápisu:  

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

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