
Obec Korolupy Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 6/2011

Zápis ze  zasedání
Zastupitelstva obce Korolupy č. 6/2011

Datum a hodina zasedání: 14.9.2011 v 17.00 hod.
Místo jednání: Myslivecká klubovna

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

Omluveni:  Borák Jiří
Neomluveni: -------------

Zapisovatelka: Křenková Andrea
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. Dodatek č.1 ke Smlouvě o zajištění financování systému IDS JMK
5. Smlouva o dílo na zpracování projektu pro poskytnutí dotace SZIF 
6. Zpráva Kontrolního výboru zastupitelstva č. 1/2011
7. Zprávy Finančního výboru zastupitelstva č. 1/2011, č. 2/2011
8. Rozpočtové opatření č. 3/2011
9. Různé,
    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 
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zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 6.9.2011 do 14.9.2011. 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 myslivecké klubovně.

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. 1/6/2011:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  následující program zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č.5/2011:

1.  Zahájení,
2.   Schválení programu zasedání zastupitelstva obce,
3.   Technický bod – určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu,
4.   Dodatek č.1 ke Smlouvě o zajištění financování systému IDS JMK
5.   Smlouva o dílo na zpracování projektu pro poskytnutí dotace SZIF 
6.   Zpráva Kontrolního výboru zastupitelstva č. 1/2011
7.   Zprávy Finančního výboru zastupitelstva č. 1/2011, č. 2/2011
8.   Rozpočtové opatření č. 3/2011
9.   Různé,

  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 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. 2/6/2011:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 6/2011,Jiřího 
Štykara a Květuši Švandovou,  zapisovatelkou Andreu Křenkovou.

Hlasování č. 2: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
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Bod č. 4: Dodatek č.1 ke Smlouvě o zajištění financování systému IDS JMK

 V tomto  bodě předsedající  objasnila   proč  se  schvaluje  tento  dodatek  č.  1  ke  Smlouvě  o  zajištění 
financování systému IDS JMK. Jediná změna je v tom, že ve smlouvě byl příspěvek na občana 45,- Kč na 
dopravní obslužnost a 5,- Kč na reklamu.JMK o těchto rozdělených částkách muselo účtovat, proto nyní v 
dodatku je částka na občana celých 50,- 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. 3/6/2011:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e   Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění financování systému IDS JMK

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

Bod č. 5:  Smlouva o dílo na zpracování projektu pro poskytnutí dotace SZIF
Předsedající přítomné seznámila o možnosti obdržení dotace ze SZIFu Program rozvoje venkova,opatření 
III.2.1-Obnova  a  rozvoj  vesnic,  podopatření  III.2.1.1  Zlepšení  dopravní  a  technické  infrastruktury  a 
vzhledu  obcí-,  název  našeho  projektu  „Zlepšení  dopravní  a  technické  infrastruktury a  vzhledu  obce 
Korolupy.“Pro zažádání o tuto dotaci je nutné vypracovat projekt, který nám vypracuje, připraví podklady 
aj. pan Bc. Pavel Chudý na základě smlouvy o dílo. Tento projekt zahrnuje opravu kanalizace a cesty v 
uličce za Bohmovými a Černovými, dále zavedení elektřiny a osvětlení ke srubu a na hřiště, chodník 
kolem Zikových a úpravu prostranství u okálů. Navržené celkové výdaje na projekt jsou cca 582 000,- Kč. 
Obec by ze svého rozpočtu hradila částku cca 145 000,- 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. 4/6/2011:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e Smlouvu o dílo o projektové činnosti evidenční číslo smlouvy SOU01211 s Bc. Pavel Chudý,    

    Malá 295, Hradec Králové

Hlasování č. 4: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod. 6: Zpráva Kontrolního výboru zastupitelstva č. 1/2011

V tomto bodě předsedající předala slovo panu Jiřímu Štykarovi, který přečetl Zápis o výsledku  kontroly, 
která byla provedena kontrolním výborem dne 6.9.2011  na obecním úřadě.  Rozsahem kontroly byla 
plnění usnesení zastupitelstva obce Korolupy číslo: 1/2011 ze dne 15.2.2011, 2/2011 ze dne 24.3.2011, 
3/2011 ze dne 19.4.2011, 4/2011 ze dne 8.6.2011 a 5/2011 ze dne 30.6.2011. Závěrem této kontroly bylo, 
že nebyly zjištěny žádné nedostatky. Schválené body jednotlivých zasedání jsou postupně plněny.   Po 
přečtení byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko 
sděleno nebylo a k návrhu nebyli vzneseny žádné protinávrhy. Zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí. 
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Usnesení č. 5/6/2011:
Zastupitelstvo obce Korolupy
b e r e  n a  v ě d o m í  Zápis č.1/2011  o výsledku kontroly Kontrolního výboru obce Korolupy. 

Bod. 7:  Zprávy Finančního výboru zastupitelstva č. 1/2011, č. 2/2011

.V tomto bodě předsedající předala slovo paní Miroslavě Kypré, která přečetla Zápisy o výsledku finanční 
kontroly, která byla provedena finančním výborem dne 6.9.2011  na obecním úřadě. Výbor kontroloval 
náležitosti  účetních dokladů, evidence a úhrady faktur, vnitřní doklady, knihu pohledávek, rozpočtové 
opatření aj. u obecního úřadu a u příspěvkové organizace mateřské školy Korolupy. Závěr těchto kontrol 
byl, že nebyly zjištěny nedostatky a nebyla vydána opatření k nápravě. Po přečtení byla dána možnost 
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo a k návrhu 
nebyli vzneseny žádné protinávrhy. Zastupitelé vzali tyto informace na vědomí.

Usnesení č. 6/6/2011:
Zastupitelstvo obce Korolupy
b e r e  n a  v ě d o m í  Zápis č.1/2011 a Zápis č.2/2011 o výsledku kontroly Finančního výboru obce 
Korolupy.   Žádné stanovisko sděleno nebylo a k návrhu nebyli vzneseny žádné protinávrhy. Schváleno 
všemi hlasy.

 Bod č. 8: Rozpočtové opatření č. 3/2011
Předsedající přednesla největší položky RO3/11. Jedná se především o příjem dotací na veřejně prospěšné 
práce- dostali jsme jednoho dalšího pracovníka ve výši 99.tis.,ponížení dotací ze SZIFU na herní prvky v 
MŠ, ve výdajích se předevěím jedná o změny u veřejně prospěšných prací  53,5tis.příspěvek městysu 
vranov za projednávání přestupků aj.,. Tímto rozpočtovým opatřením dojde ke zvýšení příjmů o 85 600,- 
kč, zvýšení výdajů o 171 400,- Kč a ke změně financování ve výši -85 800,- 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. 7/6/2011:
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 optaření č. 3/2011  

Hlasování č. 4: Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod č. 9:   Různé  

V tomto bodě  se předsedající zeptala, zda má někdo nějaký dotaz.  Nikdo z přítomných žádný dotaz 
neměl.  Předsedající  poděkovala všem za účast a ukončila zasedání.
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V Korolupech dne 15.9.2011.

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

                 starosta obce  

Ov  ěřovatelé zápisu:  

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

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