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č. j. 4/2022 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 29. 6. 2022 
 

Přítomni – dle prezenční listiny 

Zahájení jednání:   29. 6. 2022  v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Korouhev, č.p. 234 

Ukončení jednání: 29. 6. 2022  v 20:10 hodin 
 

Program: 

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

- starosta obce Ladislav Filipi navrhl zapisovatelku Veroniku Jílkovou, ověřovateli zápisu 

Petra Vondrovice a Tomáše Cacka 

                           - hlasování o návrhu: pro –  7 

                         proti –  0 

                         zdržel se – 0   

 

2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce – návrh programu a jeho doplnění 

přednesl starosta obce Ladislav Filipi 

     - hlasování o návrhu: pro –   7             

                   proti –    0 

                                                   zdržel se –    0    

 

3. Informace o činnosti 

Finanční výbor – bez informací 

Kontrolní výbor –  vytvořen zápis 

Kulturní komise – Dětský den 29. 5.-zhodnocení, Noc kostelů, Pouťová zábava 1. 7. , 

Komise ŽP  –  žádosti o kácení 

Místostarosta obce – bez informací 

Starosta obce - volby do zastupitelstva 23. 9. - 24. 9. 2022, informace o prodeji č.p. 256, 

informace o kanalizaci, peníze na terminovaný vklad, informace od EKOKOM – tříděný 

odpad, za rok 2021 vytříděno 11 tun odpadu 

 

4. Úkoly z minulých zastupitelstev – viz příloha 

 

5. Závěrečný účet za rok 2021 Mikroregionu Poličsko 

ZO bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření 

svazku obcí Mikroregion Poličsko za rok 2021. 

 

6. Závěrečný účet za rok 2021 Svazku obcí AZASS 
ZO bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření 

Svazku obcí AZASS za rok 2021. 

 

7. Žádost Mikroregionu Poličsko o poskytnutí dotace ve výši 6 781,- Kč na rozšíření 

velkoprostorového stanu o kompletní stan s čely 10x10 m pro potřeby členských obcí 

Mikroregionu Poličsko – Návrh schválit dotaci ve výši 6 781,- Kč pro Mikroregion Poličsko 

a uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace. 

   - hlasování o návrhu: pro –  7 

            proti – 0      

           zdržel se – 0   

 

8. Žádost o prodloužení nájmu bytu v čp. 177 – předložena žádost Jany Obrové, Korouhev 

177, o prodloužení nájemní smlouvy na byt 1+1 v budově čp. 177 – návrh schválit na 

dobu určitou od 1. 7. 2022 do  30. 6. 2024 za předpokladu doručení potvrzení příjmů za 

období 6/2021 – 5/2022 a dodržení podmínek dotovaných bytů SFRB. Návrh žádost 

s podmínkou schválit. 

   - hlasování o návrhu: pro –  7 
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           proti – 0      

           zdržel se – 0   

   

9. Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi obcí 

Korouhev a Povodí Moravy, s.p., v rámci stavby „Korouhev – ČOV a splašková 

kanalizace“ o nájmu a budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemku parc. č. 2919/1, 

vodní plocha, v katastrálním území Korouhev, obec Korouhev, zapsaným v katastru 

nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, na 

listu vlastnictví č. 698 a se stavbou ev. č. HM905232, K BOŘINÁM Sr I 2a, která je součástí 

předmětného pozemku. Smlouva je součástí tohoto zápisu. 

  Návrh – schválit nájemní smlouvu a smlouvu budoucí o zřízení služebnosti 

    - hlasování o návrhu: pro –  7 

          proti – 0  

                                            zdržel se – 0   

  

 

10. Prodej pozemku lokalita Pustina – starosta předložil seznam nabídek k prodeji pozemkové 

parcely  p.č. 1923/9, s věcným břemenem, za cenu 300,- Kč/m
2
, která je vedena u 

Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, okres Svitavy, katastrální území Korouhev, obec 

Korouhev, lokalita „Pustina“, na LV číslo 10001, a to ve znění předloženého Záměru obce o 

prodeji nemovitosti, odsouhlaseného zastupitelstvem obce Korouhev dne 18. 5. 2022 a 

zveřejněného na úřední desce obce od 25. 5. 2022 do 10. 6. 2022 

Dle podmínek Záměru obce o prodeji, byly doručeny tři nabídky o zakoupení pozemku.  

Byl sestaven seznam zájemců, který je součástí tohoto zápisu. 

Starosta předložil návrh prodat pozemek p.č. 1923/9 o výměře 1195 m
2
 pro výstavbu RD do 

spoluvlastnického podílu ½ Ing. Veronice Přívětivé, bytem Korouhev-Lačnov 43, 572 01 

Polička a do spoluvlastnického podílu 1/2 Bc. Viktoru Pejchalovi, bytem Pražského 1687, 

560 02 Česká Třebová za cenu 358 500,- Kč, dle Záměru obce o prodeji nemovitostí, 

odsouhlaseného zastupitelstvem obce Korouhev dne 18. 5. 2022 a zveřejněného na úřední 

desce obce od 25. 5. 2022 do 10. 6. 2022.  

Zastupitel obce Korouhev pan Miroslav Přívětivý oznamuje v souladu s ustanovením § 83, 

odst.2, zák.č. 128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení), že budoucí spoluvlastník pozemku je 

jeho dcera, a proto se nebude z vlastního rozhodnutí účastnit hlasování o této věci. 

 

    - hlasování o návrhu: pro –  6 

          proti – 0  

                                            zdržel se – 0   

  

 

ZO ukládá starostovi podepsat smlouvu s Ing. Veronikou Přívětivou a s Bc. Viktorem 

Pejchalem dle Záměru obce o prodeji nemovitostí, odsouhlaseného zastupitelstvem obce 

Korouhev dne 18. 5. 2022 a zveřejněného na úřední desce obce od 25. 5. 2022 do 10. 6. 

2022  

 

11. Komunální volby 2022 – informace o volbách do obecního zastupitelstva konaných 23. a 

24. září. Do 19. července je nutné podat kandidátní listinu na MěÚ Polička. 

 

12. Podmínky pronájmu KD 

a) Smlouva KD – provedena úprava – ZO bere na vědomí 

b) Ceník pronájmu kulturního domu v Korouhvi od 1. 7. 2022 – provedena úprava.  

Návrh ceník schválit: 

- hlasování o návrhu:   pro – 7 

     proti – 0    

   zdržel se  – 0   
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13. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnost užívacího práva ke stavbě  Korouhev – 

ČOV a splašková kanalizace mezi Pardubickým krajem  zastoupeným Správou a údržbou 

silnic Pk a obcí Korouhev. Číslo smlouvy: SMLM-736/1191/MS/87/2022. Smlouva je 

součástí tohoto zápisu. 

Návrh schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnost užívacího práva ke stavbě  

„Korouhev – ČOV a splašková kanalizace“ mezi Pardubickým krajem  zastoupeným 

Správou a údržbou silnic Pk a obcí Korouhev číslo  SMLM-736/1191/MS/87/2022  

    - hlasování o návrhu: pro –  7 

          proti – 0  

                                            zdržel se – 0   

  

 

14. Návrh rozpočtové opatření č. 3 – viz příloha zápisu 

Návrh: schválit návrh rozpočtového opatření č. 3 

   - hlasování o návrhu:  pro – 7 

  proti – 0    

      zdržel se  – 0  

 

15. Různé a diskuze 

a) Plynofikace v lokalitě Pustina 

b) Konve na hřbitově 

 

 

Poznámka: ZO……zastupitelstvo obce 
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č. j. 4/2022     

 

Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev ze dne 29. 6. 2022 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1) Poskytnutí dotace Mikroregionu Poličsko ve výši 6 781,- Kč na rozšíření 

velkoprostorového stanu o kompletní stan s čely 10x10 m pro potřeby členských obcí 

Mikroregionu Poličsko a uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace. 

2) Prodloužení nájemní smlouvy Jany Obrové, Korouhev 177, na byt 1+1 v budově čp. 

177 na dobu určitou od 1. 7. 2022 do  30. 6. 2024 za předpokladu doručení potvrzení 

příjmů za období 6/2021 – 5/2022 a dodržení podmínek dotovaných bytů SFRB.  

3) Nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi obcí 

Korouhev a Povodí Moravy, s.p., v rámci stavby „Korouhev – ČOV a splašková 

kanalizace“ o nájmu a budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemku parc. č. 

2919/1, vodní plocha, v katastrálním území Korouhev, obec Korouhev, zapsaným 

v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální 

pracoviště Svitavy, na listu vlastnictví č. 698 a se stavbou ev. č. HM905232, 

K BOŘINÁM Sr I 2a, která je součástí předmětného pozemku.  

4) Prodej pozemku p.č. 1923/9 o výměře 1195 m
2
 určeného pro výstavbu RD, který je 

veden u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, okres Svitavy, katastrální území 

Korouhev, obec Korouhev, lokalita „Pustina“, na LV číslo 10001, do spoluvlastnické 

ho podílu ½ Ing. Veronice Přívětivé, bytem Korouhev Lačnov 43, 572 01 Polička a 

do spoluvlastnického podílu ½ Bc. Viktoru Pejchalovi, bytem Pražského 1687, 560 

02 Česká Třebová za cenu 358 500,- Kč, dle Záměru obce o prodeji nemovitostí, 

odsouhlaseného zastupitelstvem obce Korouhev dne 18. 5. 2022 a zveřejněného na 

úřední desce obce od 25. 5. 2022 do 10. 6. 2022.  

5) Ceník pronájmu Kulturního domu v Korouhvi, č.p. 26 od 1. 7. 2022 

6) Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnost užívacího práva ke stavbě  

„Korouhev – ČOV a splašková kanalizace“ mezi Pardubickým krajem  zastoupeným 

Správou a údržbou silnic Pk a obcí Korouhev číslo  SMLM-736/1191/MS/87/2022.  

7) Návrh rozpočtového opatření č. 3 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1) Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí 

Mikroregion Poličsko za rok 2021. 

2) Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí 

AZASS za rok 2021. 

Zastupitelstvo ukládá 

1) Starostovi, poptat se na zájem o plynofikaci v lokalitě Pustina. V případě nezájmů 

vlastníků plynofikaci odvolat. 

Návrh usnesení schválit 

 - hlasování o návrhu:      pro – 7 

  proti – 0    

      zdržel se  – 0  

  Zápis byl vyhotoven v Korouhvi dne  29. 6. 2022 

 

Zápis zapsala:      Veronika Jílková…..……………………………………...  

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

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

Zápis ověřil:  Tomáš Cacek ……………………………………….. 

Vyvěšeno dne 1. 7. 2022     Sejmuto dne 20. 7. 2022 
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Příloha – úkoly z minulých jednání zastupitelstva obce  

 

7/2021 

- starostovi zjistit možné varianty a ceny vytápění v budově č.p. 265 

- starostovi zjistit ceny rekonstrukce sociálního zařízení 

       trvá 

 


