
Obec Korolupy Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 7/2011

Zápis ze  zasedání
Zastupitelstva obce Korolupy č. 7/2011

Datum a hodina zasedání: 14.11.2011 v 17.00 hod.
Místo jednání: Zasedací místnost obecního úřadu

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

Omluveni:  Křivanová Jana, Kyprý Luboš,
Neomluveni: -------------

Zapisovatelka: Křenková Andrea
Ověřovatelé: Borák Jiří, Kyprá Miroslava

Program jednání:
1.   Zahájení,
2.   Schválení programu zasedání zastupitelstva obce,
3.   Technický bod – určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
4.   Revokace usnesení č. 5/4/2011 ze dne 8.6.2011
5.   Darovací smlouva „Čistá voda dětem“
6.   Rozpočtové opatření č.4/2011
7.   Ukončení investice „ Víceúčelové hřiště“
8.   Ukončení investice „ rekonstrukce verandy a dvorku v MŠ“
9.   Vyjádření k realizaci projektu vodovod a odkanalizování obce Korolupy
10. Kupní smlouva – pozemek p.č. 365/2  v k.ú. Korolupy
11. Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o výkonu přenesené působnosti na úseku     

 projednávání přestupků
12. Různé,

 Závěr.
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Obec Korolupy Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 7/2011

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 4.11.2011 do 14.11.2011. 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 zasedací místnosti.

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. 1/7/2011:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  následující program zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č.7/2011:

1. Zahájení,
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce,
3. Technický bod – určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
4. Revokace usnesení č. 5/4/2011 ze dne 8.6.2011
5. Darovací smlouva „Čistá voda dětem“
6. Rozpočtové opatření č.4/2011
7. Ukončení investice „ Víceúčelové hřiště“
8. Ukončení investice „ rekonstrukce verandy a dvorku v MŠ“
9. Vyjádření k realizaci projektu vodovod a odkanalizování obce Korolupy
10.  Kupní smlouva – pozemek p.č. 365/2  v k.ú. Korolupy
11. Dodatek č.  1 k veřejnoprávní smlouvě o výkonu přenesené působnosti  na úseku projednávání 

přestupků
12.  Různé,

 Závěr.

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

Bod č.3: Technický bod
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu pana Jiřího Boráka a paní Miroslavu Kyprou. 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.
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Usnesení č. 2/7/2011:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 7/2011,Jiřího 
Boráka a Miroslavu Kyprou,  zapisovatelkou Andreu Křenkovou.

Hlasování č. 2: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod č. 4: Revokace usnesení č. 5/4/2011 ze dne 8.6.2011

 V tomto bodě předsedající objasnila  proč se schvaluje revokace usnesení č. 5/4/2011 ze dne 8.6.2011. 
Při schvalování návrhu závěrečného účtu za rok 2010 nebylo postupováno v osuladu s § 17 odst. 7. písm. 
b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, kde je uvedeno, že projednání 
závěrečného  účtu  se  uzavírá  vyjádřením  souhlasu  s  výhradami,  na  základě  nichž  přijme  územní 
samosprávný celek opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.  Tyto opatření  nebyly v 
usnesení popsány. Proto je nutné toto usnesení revokovat a schválit jej znovu.
  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. 3/7/2011:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e závěrečný účet obce Korolupy za rok 2010 s výhradou a přijímá tyto nápravné opatření:
V letošním roce obec zveřejnila návrh závěrečného účtu obce Korolupy za rok 2010 i v elektronické 
podobě způsobem umožňující dálkový přístup od 11.5.2011 do 28.5.2011, tím  postupovala v souladu s § 
17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Obec Korolupy bude 
takto postupovat i v příštích letech, dále v letošním roce obec zveřejnila návrh rozpočtu obce Korolupy za 
rok 2011 i v elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup od 17.3.2011 do 24.3.2011, 
postupovala v souladu s §11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů. Obec Korolupy bude takto postupovat i v příštích letech. Tímto považujeme tento nedostatek za 
odstraněný.

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

Bod č. 5: Darovací smlouva „Čistá voda dětem“ 
Předsedající přítomné seznámila s darovací smlouvou občanského sdružení Čistá voda dětem, ve které se 
zavazují, že do naší mateřské školky darují úpravnu vody pro potřeby zajištění pitného režimu. Naproti 
tomu se obec zavazuje, že zveřejní prezentaci filtrace vody na webových stránkách a v interiéru MŠ. Dále 
umožní zřídit na adrese obecního úřadu sídlo s viditelným označením u vstupu do OÚ.  
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. 4/7/2011:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  Darovací smlouvu Čistá voda dětem o.s., se sídlem Čajkovského 37, 586 01 Jihlava.

Hlasování č. 4: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
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Bod. 6: Rozpočtové opatření č.4/2011

 Předsedající přednesla největší položky RO4/11. Jedná se především o příjem dotací na JSDH ve výši 
14tis., ve výdajích navýšení za materiál v lesích,příspěvek MŠ, navýšení  za projekt a podání žádosti o 
dotaci „ Zlepšení infrastruktury v obci“, zvýšení za dokončení hřiště aj. Tímto rozpočtovým opatřením 
dojde ke zvýšení příjmů o 7 200,- Kč, zvýšení výdajů o 282 200,- Kč a ke změně financování ve výši

 -275 000,- 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. 5/7/2011:
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. 4/2011  

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

Bod. 7:  Ukončení investice „ Víceúčelové hřiště“ 

.V tomto bodě předsedající popsala průběh budování víceúčelového hřiště , vedeného na nedokončené 
investici č. 14/02. Toto hřiště se začalo budovat v roce 2002, začalo se přeložením kabelu ,projektovou 
dokumentací,odvodněním pozemku aj. V letošním roce se vybudovalo hřiště na volejbal a kolem hřiště 
jsou dány sítě, které brání úniku míče. Celkem tato investice stála 912 751,60 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. 6/7/2011:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e ,  ukončení nedokončené investice č.14/02 Víceúčelové hřiště v celkové výši 912 751,60 
Kč. 

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

 Bod č. 8:Ukončení investice „ Rekonstrukce verandy a dvorku v MŠ“ 
V tomto bodě předsedající jako v bodě předchozím popsala průběh rekonstrukce verandy a dvorku v MŠ, 
vedenou  jako  nedokončená  ivńvestice  č.  20/09.  S  reonstrukcí  se  začalo  v  roce  2009,  sbouráním  a 
výstavbou verandy. V letošním roce se dodělaly herní prvky. Celkem tato investice stála 1 033 655,15 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.  
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Usnesení č. 7/7/2011:
Zastupitelstvo obce Korolupy 
s c h v a l u j e , ukončení nedokončené investice č.20/09 Rekonstrukce verandy a dvorku MŠ v celkové 
výši 1 033 655,15 Kč.   

Hlasování č. 7: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod č.  9:   Vyjádření  k  realizaci  projektu  Vodovod a  odkanalizování  obce   
Korolupy

V tomto  bodě  předsedající  popsala  záměr  obce  vybudovat  v  naší  obci  vodovod a  kanalizaci,  které 
započalo minulé zastupitelstvo. Na státním fondu životního prostředí je podána žádost o dotaci. SFŽP 
nyní poslal dotazující dopis, zda tento záměr stále tvrá. Celá akce má stát cca 78mil., obec si bude muset 
vzít úvěr cca 13mil.. Předsedající proto požádala zastupitelé i přítomné o vyjádření, zda v tomto projektu 
pokračovat.  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. 8/7/2011:
Zastupitelstvo obce Korolupy 
s c h v a l u j e , pokračovat v realizaci projektu Vodovod a odkanalizování obce Korolupy  

Hlasování č. 8: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod č. 10:   Kupní smlouva – pozemek p.č. 365/2  v k.ú. Korolupy     

Tato kupní smlouva na pozemek p.č. 365/2 se vztahuje k realizaci projektu projednávaném v předešlém 
bodě. Pozemek p.č. 365/2 o výměře 857m2 byl vyměřen geometrickým plánem č.134-140/2009 z původní 
parcely p.č. 365. Na tomto pozemku  podle projektu má stát přečerpávací stanice k vodovodu. Vlastníkem 
je paní  Marie Škorpíková, Široká 849, Jemnice, která souhlasila s odprodejem za cenu 40,- Kč/1m2. 
Celkem tedy 34 280,- Kč. Náklady za sepsání smlouvy, náklady za vypracování znaleckého posudku a 
náklady správního poplatku za rozhodnutí o vkladu a zápisu do katastru nemovitostí a daň z převodu 
převáděných nemovitostí se zavazuje  uhradit kupující. 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. 9/7/2011:
Zastupitelstvo obce Korolupy 
s c h v a l u j e , Kupní smlouvu na pozemek p.č. 365/2 o výměře 857m2 v k.ú. Korolupy za cenu 40,-
Kčm2. za dohodnutou smluvní cenu 34 280,- Kč paní Marii Škorpíkové, Široká 849, Jemnice.     

Hlasování č. 9: Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
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Bodč.11: Do  datek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o výkonu přenesené   
působnosti na úseku   projednávání přestupků   

V tomto bodě přesedající  seznámila  s  Dodatkem č.  1  k veřejnosprávní  smlouvě o výkonu přenesené 
působnosti na úseku projednávání přestupků mezi obcí Korolupy a městysem Vranov nad Dyjí ze dne 
20.11.2006. Tento dodatek řeší zvýšení z částky 500,- kč za projednaný přestupek na částku 1 500,- Kč za 
projednaný přestupek. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko. Pan Štykar Jiří se vyjádřil, že by obec tyto přestupky mohla vykonávat sama.k tomuto  návrhu 
byli vzneseny  protinávrhy. Schváleno čtyřmi hlasy, jeden byl proti.

Usnesení č. 10/7/2011:
Zastupitelstvo obce Korolupy 
s c h v a l u j e , Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě ze dne 20.11.2006 o výkonu přenesené působnosti 
na úseku projednávání přestupků   

Hlasování č. 10: Pro: 4 Proti: 1 Zdržel se: 0

Bod č. 12:   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 16.11.2011.

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

                 starosta obce  

Ov  ěřovatelé zápisu:  

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

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