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č. j. 2/2021 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25. 2. 2021 
 

Přítomni – dle prezenční listiny 

Zahájení jednání:   25. 2. 2021  v 18:08 hodin v Kulturním domě v Korouhvi čp. 26 

Ukončení jednání: 25. 2. 2021  v  19:05 hodin 
 

Program: 

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

- starosta obce Ladislav Filipi navrhl zapisovatelkou Marii Cackovou, ověřovateli zápisu 

Petra Vondrovice a Pavla Macha 

                           - hlasování o návrhu: pro –  6 

                         proti –  0 

                         zdržel se – 0 

 

2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce – návrh programu s úpravami přednesl 

starosta obce Ladislav Filipi 

     - hlasování o návrhu: pro –      6            

                   proti –    0 

                                                   zdržel se –  0   

 

3. Informace o činnosti 

 Finanční výbor  –  stav fundwebu, proběhla kontrola pokladny a dokladová kontrola 

Kontrolní výbor –   bez informací 

Kulturní komise – bez informací 

Komise ŽP  –  nové žádosti o kácení stromů  

místostarosta obce –  nový zákon o odpadech, nové vyhlášky 

starosta obce – informace od EKOKOM, mapy, sčítání obyvatel, uzavírka silnice na 

Poličku od dubna 2021 – prvotní fáze oprava mostu v Poličce 

 

4. Úkoly z minulých zastupitelstev – viz příloha 

 

5. Účetní závěrka obce Korouhev za rok 2020 

Schválení účetní závěrky obce Korouhev -  sestavena k 31. 12. 2020. Zastupitelstvo obce 

Korouhev na základě předložených podkladů nezjistilo, že schvalovaná účetní závěrka 

neposkytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace Obce Korouhev a 

schvaluje účetní závěrku obce Korouhev sestavenou k 31. 12. 2020 včetně výsledku 

hospodaření ve výši 5 866 605,72 Kč a schvaluje převedení tohoto výsledku hospodaření 

z účtu 431 – výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 – výsledek 

hospodaření minulých účetních období. Protokol o schválení viz příloha zápisu ZO. Návrh 

schválit s výše uvedeným vyjádřením. 

    - hlasování o návrhu: pro –  6 

           proti – 0      

           zdržel se – 0   

 

6. Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Korouhev za rok 2020.  

Zastupitelstvo obce na základě předložených podkladů nezjistilo, že schvalovaná účetní 

závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace ZŠ a MŠ 

Korouhev a schvalují účetní závěrku ZŠ a MŠ Korouhev sestavenou k 31. 12. 2020. 

Předloženy: rozvaha, výkaz zisků a ztrát a přílohy. Protokol o schválení účetní závěrky je 

přílohou tohoto zápisu. Návrh schválit s výše uvedeným vyjádřením. 

    - hlasování o návrhu: pro –  6 

          proti – 0  

                                            zdržel se – 0   
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7. Inventarizační zpráva rok 2020 

ZO bere na vědomí 

 

8. Návrh rozpočtového opatření č. 1 – viz příloha zápisu 

Návrh: schválit návrh rozpočtového opatření č. 1/2021 

 - hlasování o návrhu:      pro – 6 

  proti – 0    

      zdržel se  – 0  

  
            

9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 obce Korouhev 
Přezkoumání hospodaření obce za r. 2020 – předložen Zápis z přezkoumání hospodaření 

obce (1. 1. – 31. 12. 2020) z 8. 2. 2021 – závěr: „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky“  

  ZO bere na vědomí a vyslovuje pochvalu účetní obce Ludmile Uhliarikové 

      

    

10. LIKO – dodatek č. 19 
Návrh schválit Dodatek č. 19 ke smlouvě č. 12/2001/O o nakládání s komunálním odpadem  

včetně separace a nebezpečného odpadu uzavřený Obcí Korouhev a LIKO SVITAVY a.s. 

 - hlasování o návrhu: pro – 6 

                 proti – 0     

               zdržel se  – 0 

 

 

11.  Zmocnění LIKA SVITAVY, a.s. 
Obec Korouhev zmocňuje svozovou společnost LIKO SVITAVY a.s., aby jejím jménem 

jednala s provozovatelem skládky v rámci uplatnění nároku dle § 157 odst. 1 zákona č. 

541/2020 Sb. 

Návrh schválit Zmocnění k uplatnění nároku dle § 157 odst. 1 zákona 541/202 Sb. o 

odpadech.  

 - hlasování o návrhu:      pro – 6 

                 proti –    0 

                zdržel se  – 0 

 

 

12. Smlouva o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu 

Pardubice mezi obcí Korouhev a Městskou knihovnou ve Svitavách    
Návrh smlouvu schválit a poskytnout 2000,- Kč 

 - hlasování o návrhu:      pro – 6 

                 proti –    0 

                zdržel se  – 0 

 

13. Darovací smlouva č. SMLM-88/1228/MS/87/2021 

Návrh schválit darovací smlouvu č. SMLM-88/1228/MS/87/2021 - bezúplatný převod 

pozemku, který byl oddělen dle geometrického plánu č. 1035-076/2020 pro k. ú. Korouhev, 

pozemku nově označeného jako p. p. č. 276/2 ostatní plocha – silnice o výměře 476 

m
2
 v obci a k. ú. Korouhev, a to se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví obce 

Korouhev do vlastnictví Pardubického kraje v zastoupení Správy a údržby silnic 

Pardubického kraje. 

 - hlasování o návrhu:      pro – 6 

                 proti – 0    

                zdržel se  – 0  

 

14. Darovací smlouva č. S/OM/4102/20/BP 
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Návrh schválit darovací smlouvu č. S/OM/4102/20/BP  Pardubického kraje obci Korouhev  

- bezúplatný převod pozemku, který byl oddělen dle geometrického plánu č. 1035-076/2020 

pro k. ú. Korouhev, pozemku nově označeného jako p. p. č. 2760/4 ostatní plocha – ostatní 

dopravní plocha o výměře 389 m
2
 v obci a k. ú. Korouhev, a to se všemi součástmi a 

příslušenstvím, z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví obce Korouhev. 

 - hlasování o návrhu:      pro – 6 

                 proti –    0 

                zdržel se  – 0 

 

15. Prodej pozemku p.č. 399/1, k.ú. Korouhev o výměře 8 m
2
 

Návrh – prodat pozemek 399/1, k.ú. Korouhev, o výměře 8 m
2
 zastavěná plocha a nádvoří p. 

Romanu Michlovi, Korouhev č.p. 220 za cenu 47 Kč/ m
2
 

 - hlasování o návrhu:     pro – 6 

                 proti – 0     

               zdržel se  – 0 

 

 

16. Věcné břemeno s ČEZ Distribuce, a.s. 

Návrh schválit smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-2019847/VB/3, 

Korouhev p.č.372, SS100, kNN za úhradu 9 180,- Kč 

 - hlasování o návrhu:     pro – 6 

                 proti – 0                 

  zdržel se  – 0  

 

 

17. Smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s. o uzavření budoucí smlouvy o připojení 

a) Návrh schválit smlouvu č. 21_SOBS01_4121748931 s ČEZ Distribuce, a.s. o uzavření 

budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do 

napěťové hladiny 0,4kV . Odběrné místo: parcela č. 1923/8, k.ú. Korouhev 

 - hlasování o návrhu:     pro – 6 

                 proti – 0                 

  zdržel se  – 0 

 

b) Návrh schválit smlouvu č. 21_SOBS01_4121748926 s ČEZ Distribuce, a.s. o uzavření 

budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do 

napěťové hladiny 0,4kV . Odběrné místo: parcela č. 1923/9, k.ú. Korouhev 

 - hlasování o návrhu:      pro – 6 

                 proti – 0    

               zdržel se  – 0  

 

c) Návrh schválit smlouvu č. 21_SOBS01_4121748929 s ČEZ Distribuce, a.s. o uzavření 

budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do 

napěťové hladiny 0,4kV . Odběrné místo: parcela č. 1923/10, k.ú. Korouhev 

 - hlasování o návrhu:      pro – 6 

                 proti – 0    

               zdržel se  – 0  

 

 

18. Různé a diskuze 

a) Návrh schválit Smlouvu o zajištění organizace výběrového řízení  na akci „Předcházení 

vzniku odpadů v obci Korouhev“ (kompostéry) s firmou ALNIO Group s.r.o. za cenu 

30.000,- bez DPH dle schválené nabídky z 22. 1. 2021 

 - hlasování o návrhu:     pro – 5 

                 proti – 1     



4 

 

               zdržel se  – 0 

 

b) Návrh schválit Smlouvu o zajištění organizace výběrového řízení  na akci „Obec 

Korouhev – sběrná místa a kontejnery“ s firmou ALNIO Group s.r.o. za cenu 39.000,- 

bez DPH dle schválené nabídky z 22. 1. 2021 

 - hlasování o návrhu:     pro – 5 

                 proti – 0    

               zdržel se  – 1 

 

  

 

Poznámka: ZO……zastupitelstvo obce 
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č. j. 2/2021     

 

Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev ze dne 25. 2. 2021 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1) Účetní závěrku obce Korouhev sestavenou k 31. 12. 2020. Zastupitelstvo obce Korouhev na 

základě předložených podkladů nezjistilo, že schvalovaná účetní závěrka neposkytuje věrný 

a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace Obce Korouhev a schvaluje účetní 

závěrku obce Korouhev sestavenou k 31. 12. 2020 včetně výsledku hospodaření ve výši 

5 866 605,72 Kč a schvaluje převedení tohoto výsledku hospodaření z účtu 431 – výsledek 

hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 – výsledek hospodaření minulých účetních 

období. Protokol o schválení viz příloha zápisu ZO.  

2) Účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Korouhev za rok 2020. Zastupitelstvo 

obce na základě předložených podkladů nezjistilo, že schvalovaná účetní závěrka 

neposkytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace ZŠ a MŠ 

Korouhev a schvalují účetní závěrku ZŠ a MŠ Korouhev sestavenou k 31. 12. 2020. 

Předloženy: rozvaha, výkaz zisků a ztrát a přílohy. Protokol o schválení účetní závěrky je 

přílohou tohoto zápisu.  

3) Návrh rozpočtového opatření č. 1 – viz příloha zápisu 

4) Dodatek č. 19 ke smlouvě č. 12/2001/O o nakládání s komunálním odpadem včetně 

separace a nebezpečného odpadu uzavřený Obcí Korouhev a LIKO SVITAVY a.s. 

5) Zmocnění svozové společnosti LIKO SVITAVY a.s., aby jejím jménem jednala 

s provozovatelem skládky v rámci uplatnění nároku dle § 157 odst. 1 zákona č. 541/2020 

Sb. 

6) Smlouvu o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu 

Pardubice mezi obcí Korouhev a Městskou knihovnou ve Svitavách ve výší 2000,- Kč 

7) Darovací smlouvu č. SMLM-88/1228/MS/87/2021 - bezúplatný převod pozemku, který byl 

oddělen dle geometrického plánu č. 1035-076/2020 pro k. ú. Korouhev, pozemku nově 

označeného jako p. p. č. 276/2 ostatní plocha – silnice o výměře 476 m
2
 v obci a k. ú. 

Korouhev, a to se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví obce Korouhev do 

vlastnictví Pardubického kraje v zastoupení Správy a údržby silnic Pardubického kraje. 

8) Bezúplatný převod pozemku, který byl oddělen dle geometrického plánu č. 1035-076/2020 

pro k. ú. Korouhev, pozemku nově označeného jako p. p. č. 2760/4 ostatní plocha – ostatní 

dopravní plocha o výměře 389 m
2
 v obci a k. ú. Korouhev, a to se všemi součástmi a 

příslušenstvím, z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví obce Korouhev. 

9) Prodej pozemku p.č. 399/1, k.ú. Korouhev, o výměře 8 m
2 

Romanu Michlovi, Korouhev 

č.p. 220 za cenu 47Kč/ m
2
 

10) Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-2019847/VB/3, Korouhev p.č.372, 

SS100, kNN za úhradu 9 180,- Kč 

11) Smlouvu  č. 21_SOBS01_4121748931 s ČEZ Distribuce, a.s. o uzavření budoucí smlouvy o 

připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 

0,4kV . Odběrné místo: parcela č. 1923/8, k.ú. Korouhev 

12) Smlouvu č. 21_SOBS01_4121748926 s ČEZ Distribuce, a.s. o uzavření budoucí smlouvy o 

připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 

0,4kV . Odběrné místo: parcela č. 1923/9, k.ú. Korouhev 

13) Smlouvu č. 21_SOBS01_4121748929 s ČEZ Distribuce, a.s. o uzavření budoucí smlouvy o 

připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 

0,4kV. Odběrné místo: parcela č. 1923/10, k.ú. Korouhev 

14) Smlouvu o zajištění organizace výběrového řízení  na akci „Předcházení vzniku odpadů 

v obci Korouhev“ (kompostéry) s firmou ALNIO Group s.r.o. za cenu 30.000,- bez DPH dle 

schválené nabídky z 22. 1. 2021 

15) Smlouvu o zajištění organizace výběrového řízení  na akci „Obec Korouhev – sběrná místa 

a kontejnery“ s firmou ALNIO Group s.r.o. za cenu 39.000,- bez DPH dle schválené 

nabídky z 22. 1. 2021 
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1) Inventarizační zprávu rok 2020 

2) Přezkoumání hospodaření obce za r. 2020 – předložen Zápis z přezkoumání hospodaření 

obce (1. 1. – 31. 12. 2020) z 8. 2. 2021 – závěr: „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky“ a 

vyslovuje pochvalu účetní obce Ludmile Uhliarikové 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

1) Starostovi uzavřít darovací smlouvu č. SMLM-88/1228/MS/87/2021 o bezúplatném 

převodu pozemku nově označeného jako p. p. č. 276/2  z vlastnictví obce Korouhev do 

vlastnictví Pardubického kraje v zastoupení Správy a údržby silnic Pardubického kraje 

2) Uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu pozemku, který byl oddělen dle geometrického 

plánu č. 1035-076/2020 pro k. ú. Korouhev, pozemku nově označeného jako p. p. č. 

2760/4 ostatní plocha – ostatní dopravní plocha o výměře 389 m
2
 v obci a k. ú. 

Korouhev, a to se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví Pardubického kraje do 

vlastnictví obce Korouhev. Zodpovědnou osobou stanovuje starostu obce pana Mgr. 

Ladislava Filipi. 

3) Starostovi uzavřít smlouvu o prodeji pozemku p.č. 399/1, k.ú. Korouhev 

4) Starostovi uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-

2019847/VB/3, Korouhev p.č.372, SS100, kNN za úhradu 9 180,-Kč 

5) Starostovi uzavřít smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s. o uzavření budoucích smluv o 

připojení - smlouvu č. 21_SOBS01_4121748931 s ČEZ Distribuce, a.s. pro parcelu č. 

1923/8, k.ú. Korouhev, smlouvu č. 21_SOBS01_4121748926 s ČEZ Distribuce, a.s pro 

parcelu č. 1923/9, k.ú. Korouhev a smlouvu č. 21_SOBS01_4121748929 s ČEZ 

Distribuce, a.s. pro parcelu č. 1923/10, k.ú. Korouhev 

6) Starostovi uzavřít smlouvu o zajištění organizace výběrového řízení  na akci 

„Předcházení vzniku odpadů v obci Korouhev“ (kompostéry) s firmou ALNIO Group 

s.r.o.  

7) Starostovi uzavřít smlouvu o zajištění organizace výběrového řízení  na akci „Obec 

Korouhev – sběrná místa a kontejnery“ s firmou ALNIO Group s.r.o.  

 

Návrh usnesení schválit 

-  hlasování o návrhu:   pro – 6 

                                proti - 0    

                                                           zdržel se – 0    

 

 

Zápis byl vyhotoven v Korouhvi dne  1. 3. 2021 

 

Zápis zapsala:      Marie Cacková…..……………………………………...  

Zápis ověřil starosta obce : Ladislav Filipi ….……………………………………… 

Zápis ověřil:  Petr Vondrovic……....………… ………………..…….. 

Zápis ověřil:  Pavel Mach ……………………………………….………. 

 

Vyvěšeno dne 1. 3. 2021     Sejmuto dne 17. 3. 2021 
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Příloha – úkoly z minulých jednání zastupitelstva obce  

 

5-2/2019 Stavební parcely lokalita Pustina – 3 parcely  

  - realizace dle tohoto postupu (starosta a místostarosta): zpracovat možné 

podmínky prodeje a zaslat ZO na mail 

a) Podat výpověď z pachtovní smlouvy M. Michl, Korouhev čp. 285 -  části p. č. 

1923/1 určené pro výstavbu za předpokladu dodržení dotačního období a 

zápůjčky  p.č. 1923/1 část – po dohodě zatím nebude pachtovní smlouva 

vypovězena  

 

b) Promyslet podmínky prodeje a návrhu na prodej  - předložena informace ze 

školení KrÚ Pardubice, pro informaci, nutná konzultace s právníkem – trvá 

 

 

Zápis č. 8/2019 

3 - 8/2019 Připravit projekt na opravu chodníku a plotu hřiště pod školou - trvá 

 

 

Zápis č. 6/2020 

Žádost o zřízení zrcadla na křižovatku u Lánských – trvá, podána na SUS  

 

Zápis č. 9/2020 

- Starostovi nákup, instalaci a zajištění úhrady od p. Šimka - trvá 

 

 

- Podílové fondy – jednání o výpovědi a dalším naložením s fin. prostředky – trvá 

 

 

Zápis č. 1/2021 

- Vyzvat Lesy ČR k přezkoumání koryta potoka - splněno 

- Zařadit do pořadníku pro POV Pardubického kraje požadavek školy – sporák a 

konvektomat - trvá 

- Realizaci odvodňovacího koryta s betonovými žlaby na současné p.č. 535, p.č. 522/1, p. 

č. 522/2, p.č. 2699/1, p.č. 524/3, p.č. 3249 (po rozdělení novým geometrickým plánem 

na pozemku pana Šindelky), na náklady obce za podmínky písemného souhlasu majitelů 

pozemků - trvá 

 
 
 

 


