
Obec Korolupy Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 8/2011

Zápis ze  zasedání
Zastupitelstva obce Korolupy č. 8/2011

Datum a hodina zasedání: 12.12.2011 v 17.00 hod.
Místo jednání: Zasedací místnost obecního úřadu

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

Zapisovatelka: Křenková Andrea
Ověřovatelé: Kyprý Luboš,  Štykar Jiří

Program jednání:
1.  Zahájení,
2.  Schválení programu zasedání zastupitelstva obce,
3.  Technický bod – určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu,
4.  Změna územního plánu
5. Určení zastupitele, který bude spolupracovat s úřadem územního plánování
6.  Záměr obce o směně pozemků
7.  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 
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 2.12.2011 do 12.12.2011. 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.
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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. 1/8/2011:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  následující program zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č.8/2011:

1. Zahájení,
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce,
3. Technický bod – určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu,
4.  Změna územního plánu
5. Určení zastupitele, který bude spolupracovat s úřadem územního plánování 
6. Záměr obce o směně pozemků
7.  Různé,

 Závěr.

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

Bod č.3: 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. 2/8/2011:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 8/2011,Jiřího 
Śtykara a Luboše Kyprého,  zapisovatelkou Andreu Křenkovou.

Hlasování č. 2: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod č. 4: Změna územního plánu

 V tomto bodě předsedající objasnila  proč je potřeba schválit změnu č. 1 územního plánu. Tato změna se 
týká  změny  umístění  ČOV,  vrtu  a  přečepávací  stanice  podle  projektu  na  stavbu  „Vodovod  a 
odkanalizování obce Korolupy“. Na tuto změnu obec využije ustanovení §6 odst. 1 písm. c) zákona č. 
183/2001 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon) a požádá tímto úřad územního 
plánování při MěÚ ve Znojmě o zajištění pořízení předmětné územně plánovací dokumentace. 
  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. 3/8/2011:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e  změnu č. 1 územního plánu  pro svoji obec a zároveň využije ustanovení §6 odst. 1 písm. 
c) zákona č. 183/2001 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon) a požádá tímto úřad 
územního plánování při MěÚ ve Znojmě o zajištění pořízení předmětné územně plánovací dokumentace.

Hlasování č. 3: Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

Bod č. 5: Určení zastupitele, který bude spolupracovat s úřadem územního 
plánování 
V tomto bobě předsedající obeznámila přítomné, že pokud obec  využije ustanovení §6 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 183/2001 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon) a požádá tímto úřad 
územního plánování při MěÚ ve Znojmě o zajištění pořízení předmětné územně plánovací dokumentace, 
která byla schválena v bodě předchozím je nutné určit jednoho zastupitele, který bude spolupracovat s 
úřadem územního plánování při pořizování předmětného územního plánu  §6 odst. 5 písm. f) stavebního 
zákona.  Předsedající  navrhla  sebe.  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  Olgu Malcovou, která bude spolupracovat s úřadem územního plánování při pořizování 
předmětného územního plánu  §6 odst. 5 písm. f) stavebního zákona.

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

Bod. č.6 : Záměr obce o směně pozemků

 Předsedající  přednesla  záměr  obce  o  směně  obecních  pozemků  mezi  Obcí  Korolupy a  paní  Soňou 
Vákovou. Směnou obec získá pozemky na kterých jsou postaveny okály a bez kterých by nešlo přivést 
vodovod  a  kanalizaci  cca  pro  deset  bytů.  Paní  Váková  žádá  směnu  1m2  za  1m2.  Na  základě 
geometrického plánu č.144-714/2011 bylo z  původní par.č. 660/7 o výměře 5 001 m2 ostatní  plocha 
oddělena část o výměře 3 573 m2, z par.č. 660/6 o celkové výměře  6 648 m2  byla odděla par. č. 660/60 o 
výměře 866 m2 travní porost a par.č. 660/1 o výměře 361 m2 travní porost v k.ú. Korolupy. Směna bude 
provedena za tyto pozemky: 660/53 o výměře 1 457 m2 travní porost, par.č. 660/56 o výměře 132 m2 
ostatní plocha a par.č. 660/50 o výměře 2 810 m2 travní porost, par.č. st. 151 o výměře 81 m2 zastavěná 
plocha, par.č. st. 152 o výměře 81 m2 zastavěná plocha, par.č. st. 153 o výměře 82 m2 zastavěná plocha, 
par.č. st. 154/1 o výměře 80 m2 zastavěná plocha,  par.č. st. 155/1 o výměře 75 m2 zastavěná plocha. 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. 5/8/2011:
Zastupitelstvo obce Korolupy
s c h v a l u j e , dle ust. § 39 odstavce č. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném 
znění  záměr Obce Korolupy o směně obecních pozemků mezi Obcí Korolupy a paní Soňou Vákovou:

Hlasování č. 5: Pro: 4 Proti: 0 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 13.12.2011.

Zapsala: Křenková Andrea.

                            ..........................................
         Olga Malcová

                 starosta obce  

Ov  ěřovatelé zápisu:  

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

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