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č. j. 5/2021 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 24. 8. 2021 
 

Přítomni – dle prezenční listiny 

Zahájení jednání:   24. 8. 2021  v 19:08 hodin v zasedací místnosti OÚ v Korouhvi, č.p. 234 

Ukončení jednání: 24. 8. 2021  v 21:25 hodin 
 

Program: 

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

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

Pavla Macha a Justina Soukala 

                           - hlasování o návrhu: pro –  8 

                         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 – 8                  

                   proti –  0   

                                                   zdržel se – 0      

 

3. Informace o činnosti 

 Finanční výbor  –  stav fundwebu – zjistit aktuální stav nabídky ve spořitelně, 

Kontrolní výbor –  bez informací 

Kulturní komise – poděkování organizátorům pouťové zábavy, 29. 8. – Dětské 

odpoledne, 10. 9. Setkání harmonikářů – organizuje Klub žen, 14. 9. – Zájezd 

seniorů 

Komise ŽP  –   stížnost na sypání trávy do potoka – upozornění do zpravodaje 

místostarosta obce –  na web dány info o ČOV, 10. 9. svoz nebezpečného odpadu, 

starosta obce – informace o rekonstrukci silnice Polička – Jimramov, výběrové řízení 

kompostéry a kontejnery – obě zakázky byly vypsány v režimu zákona ve 

zjednodušeném podlimitním řízení 

 

4. Úkoly z minulých zastupitelstev – viz příloha 

 

5. Smlouva o poskytnutí dotace na projektovou dokumentaci k ČOV 

Návrh schválit Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtových prostředků 

Pardubického kraje na „Zpracování projektové dokumentace: Korouhev – splašková 

kanalizace a ČOV“ mezi Pardubickým krajem a obcí Korouhev ve výši 250 000,-Kč. 

Evidenční číslo této smlouvy je OŽPZ/21/73800 

  - hlasování o návrhu:     pro – 8 

                 proti – 0    

   zdržel se  – 0 

 

6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby okružní křižovatky 

Návrh schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o podmínkách provedení stavby 

S/OM/3812/19/DSK ze dne 7. 8. 2019 uzavřenou mezi Pardubickým krajem a obcí 

Korouhev. Evidenční číslo S/OM/3812/19/PH/dodatek č. 1. 

Obec Korouhev uhradí část nákladů za vybudovaný přidružený dopravní prostor (chodník) a 

to 154 734,84,-Kč s DPH do 31. 8. 2021 

  - hlasování o návrhu:     pro – 8 

                 proti – 0    

   zdržel se  – 0  
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7. Smlouvy o poskytnutí dotačního managementu 

a) Návrh schválit Smlouvu o poskytnutí dotačního managementu na projekt „Předcházení 

vzniku odpadů v obci Korouhev“ mezi obcí Korouhev a firmou ALNIO Group s.r.o., 

IČO: 29305497. Číslo této smlouvy je 99/21/42/JCh. 

Cena za poskytnutí dotačního managementu činí 49 000,- Kč bez DPH. 

 - hlasování o návrhu:      pro – 8 

                 proti – 0    

               zdržel se  – 0 

 

b) Návrh schválit Smlouvu o poskytnutí dotačního managementu na projekt „Obec 

Korouhev – Sběrná místa a kontejnery“ mezi obcí Korouhev a firmou ALNIO Group 

s.r.o., IČO: 29305497. Číslo této smlouvy je 99/21/43/JCh. 

Cena za poskytnutí dotačního managementu činí 40 000,- Kč bez DPH. 

 - hlasování o návrhu:      pro – 8 

                 proti – 0     

               zdržel se  – 0 

 

8. Žádost o pronájem části budovy čp. 265 

Starosta předložil nabídku pana Radka Jansty, IČO: 69652805 ze dne 3. 8. 2021, 

k pronájmu části budovy Korouhev čp. 265 (bývalý obchod) na parcele st. 377 

v katastrálním území Korouhev. (viz příloha tohoto zápisu). 

 Dle podmínek oznámení o pronájmu, které je součástí tohoto zápisu, byla doručena pouze 

jedna nabídka k pronájmu části budovy čp. 265. 

 

Starosta předložil návrh: pronajmout část budovy čp. 265 panu Radkovi Janstovi, IČ: 

696528085 k provozování prodejny ovoce a zeleniny. Pronájem 5000,- Kč / měsíc. Plus 

úhrada energií.  

 - hlasování o návrhu:      pro – 8 

                 proti – 0    

               zdržel se  – 0  

 

9. Pronájem bytu v budově OÚ Korouhev čp. 234 

Starosta předložil nabídky k pronájmu bytu 3+1, I. kategorie ve II. podlaží budovy Obecního 

úřadu v Korouhvi čp. 234 

Dle podmínek oznámení o pronájmu, které je součástí tohoto zápisu, byly doručeny dvě 

žádosti o pronájem bytu 3+1, I. kategorie ve II. podlaží budovy Obecního úřadu v Korouhvi 

čp. 234 

Starosta předložil návrh: pronajmout byt 3+1, I. kategorie ve II. podlaží budovy Obecního 

úřadu v Korouhvi čp. 234 manželům Jitce a Milanovi Cackovým, Korouhev 234 za 

podmínky uvolnění bytu 2+1 v 3NP Korouhev 234. 

. - hlasování o návrhu:      pro – 6 

                 proti – 2    

               zdržel se  – 0  

 

10. Kompenzační bonus pro obce ke zmírnění negativních dopadů pandemie  Covid-19 na 

daňové příjmy obcí od Pardubického kraje 

Návrh přijmout příspěvek 132 814,51 Kč dle Avíza pro změnu rozpočtu obce č. 21-65  

 - hlasování o návrhu:      pro – 8 

                 proti – 0    

               zdržel se  –  0 
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11. Návrh schválit příjem dotace 57 000,-Kč od Pardubického kraje z Programu obnovy 

venkova na akci „ Dovybavení inventáře kulturního domu v Korouhvi čp. 26“ 

 - hlasování o návrhu:      pro – 8 

                 proti –  0   

               zdržel se  – 0  

 

12. Návrh rozpočtového opatření č. 4 – viz příloha zápisu 

Návrh: schválit návrh rozpočtového opatření č. 4/2021 

 - hlasování o návrhu:      pro – 8 

  proti –  0   

      zdržel se  – 0   

  

 

13. Výběrové řízení  

a) Výběrové řízení mimo režim zákona o veřejných zakázkách na dodavatele zakázky 

„Předcházení vzniku odpadů v obci Korouhev“  - otevírání obálek 22.7.2021, nabídku 

podaly firmy – viz příloha. Výběrová komise provedla hodnocení dne 22.7.2021 dvou 

nabídek (pořadí dle ceny bez DPH) a doporučuje jako dodavatele zakázky „Předcházení 

vzniku odpadů v obci Korouhev“ firmu ELKOPLAST CZ, s.r.o. Štefánikova 2664, 760 

01 Zlín, IČ 25347942 s nejnižší nabídkovou cenou 1 828 000,- Kč bez DPH. Návrh - 

doporučení výběrové komise schválit a pověřit starostu obce uzavřením smlouvy 

s firmou ELKOPLAST CZ, s.r.o. Štefánikova 2664, 760 01 Zlín, IČ 25347942, dle 

parametrů uvedených v nabídce této firmy, za podmínky předložení všech dokumentů 

požadovaných k uzavření smlouvy. 

 - hlasování o návrhu:      pro – 8 

  proti –  0   

      zdržel se  – 0   

  

 

b) Výběrové řízení mimo režim zákona o veřejných zakázkách na dodavatele zakázky 

„Obec Korouhev - Kontejnery“  - otevírání obálek 22.7.2021, nabídku podaly firmy – 

viz příloha. Výběrová komise provedla hodnocení dne 22.7.2021 dvou nabídek (pořadí 

dle ceny bez DPH) a doporučuje jako dodavatele zakázky „Obec Korouhev - 

Kontejnery“ firmu NAODPAD s.r.o., Nádražní 158, 549 31 Hronov, IČ 05822726, 

s nejnižší nabídkovou cenou 334 285,- Kč bez DPH. Návrh - doporučení výběrové 

komise schválit a pověřit starostu obce uzavřením smlouvy s firmou NAODPAD s.r.o., 

Nádražní 158, 549 31 Hronov, IČ 05822726, dle parametrů uvedených v nabídce této 

firmy, za podmínky předložení všech dokumentů požadovaných k uzavření smlouvy. 

 - hlasování o návrhu:      pro – 8 

  proti –  0   

      zdržel se  – 0   

 

14. Různé a diskuze 
a) Žádost o pronájem bytu paní Leony Teplé, byt č. 4, Korouhev čp. 177 

Návrh: Pronajmout byt č. 4 paní Teplé a  uzavřít novou nájemní smlouvu 

 - hlasování o návrhu:      pro – 8 

  proti –  0   

      zdržel se  – 0   

  

b) Žádost pana Vraspíra Josefa, Korouhev čp. 266 o zpevnění pozemku pro parkovací 

plochu. Vzhledem k nedostatku podkladů (projekt, územní souhlas, geodézie atd) se 

nebude v tuto chvíli stavba realizovat. ZO bere žádost na vědomí.  

 

Poznámka: ZO……zastupitelstvo obce 
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č. j. 5/2021     

 

Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev ze dne 24. 8. 2021 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. Smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na 

„Zpracování projektové dokumentace: Korouhev – splašková kanalizace a ČOV“ mezi 

Pardubickým krajem a obcí Korouhev ve výši 250 000,-Kč. Evidenční číslo této smlouvy je 

OŽPZ/21/73800. 

 

2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o podmínkách provedení stavby S/OM/3812/19/DSK ze dne 7. 8. 

2019 uzavřenou mezi Pardubickým krajem a obcí Korouhev. Evidenční číslo 

S/OM/3812/19/PH/dodatek č. 1. 

Obec Korouhev uhradí část nákladů za vybudovaný přidružený dopravní prostor (chodník) a 

to 154 734,84,-Kč s DPH do 31. 8. 2021. 

 

3. Smlouvu o poskytnutí dotačního managementu na projekt „Předcházení vzniku odpadů 

v obci Korouhev“ mezi obcí Korouhev a firmou ALNIO Group s.r.o., IČO: 29305497. Číslo 

této smlouvy je 99/21/42/JCh. Cena za poskytnutí dotačního managementu činí 49 000,- Kč 

bez DPH. 

 

4. Smlouvu o poskytnutí dotačního managementu na projekt „Obec Korouhev – Sběrná místa a 

kontejnery“ mezi obcí Korouhev a firmou ALNIO Group s.r.o., IČO: 29305497. Číslo této 

smlouvy je 99/21/43/JCh. 

Cena za poskytnutí dotačního managementu činí 40 000,- Kč bez DPH. 

 

5. Pronájem části budovy Korouhev čp. 265 panu Radkovi Janstovi, IČ: 696528085 k 

provozování prodejny ovoce a zeleniny za nájem 5000,- Kč. V ceně nejsou zahrnuty energie.

  

6. Pronajmout byt 3+1, I. kategorie ve II. podlaží budovy Obecního úřadu v Korouhvi čp. 234  

manželům Jitce a Milanovi Cackovým, Korouhev 234 za podmínky uvolnění bytu 2+1 v 3NP 

Korouhev 234. 

 

7. Přijmout příspěvek 132 814,51 Kč dle Avíza pro změnu rozpočtu obce č. 21-65 na 

kompenzační bonus pro obce ke zmírnění negativních dopadů pandemie  Covid-19 na daňové 

příjmy obcí od Pardubického kraje. 

 

8. Příjem dotace 57 000,-Kč od Pardubického kraje z Programu obnovy venkova na akci    

„Dovybavení inventáře kulturního domu v Korouhvi čp. 26“ 

 

9. Návrh rozpočtového opatření č. 4/2021. 

 

10. Výběrové řízení mimo režim zákona o veřejných zakázkách na dodavatele zakázky 

„Předcházení vzniku odpadů v obci Korouhev“.  Dále schvaluje dodavatele firmu 

ELKOPLAST CZ, s.r.o. Štefánikova 2664, 760 01 Zlín, IČ 25347942 s nabídkovou cenou 

1 828 000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy s firmou ELKOPLAST 

CZ, s.r.o. Štefánikova 2664, 760 01 Zlín, IČ 25347942, dle parametrů uvedených v nabídce 

této firmy, za podmínky předložení všech dokumentů požadovaných k uzavření smlouvy. 

 

11. Výběrové řízení mimo režim zákona o veřejných zakázkách na dodavatele zakázky 

„Obec Korouhev - Kontejnery“. Dále schvaluje dodavatele firmu NAODPAD s.r.o., 

Nádražní 158, 549 31 Hronov, IČ 05822726, s nabídkovou cenou 334 285,- Kč bez DPH a 

pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy s firmou NAODPAD s.r.o., Nádražní 158, 549 31 

Hronov, IČ 05822726, dle parametrů uvedených v nabídce této firmy, za podmínky 
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předložení všech dokumentů požadovaných k uzavření smlouvy. 

 

12. Pronájem bytu č. 4, Korouhev čp. 177, paní Leoně Teplé  a pověřuje starostu k uzavření 

smlouvy. 

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1) Žádost pana Vraspíra Josefa, Korouhev čp. 266 o zpevnění pozemku pro parkovací plochu. 

Vzhledem k nedostatku podkladů (projekt, územní souhlas, geodézie atd) se nebude v tuto 

chvíli stavba realizovat. 

Návrh usnesení schválit 

-  hlasování o návrhu:   pro –  8 

                                proti –  0 

                                                           zdržel se –0      

 

Zápis byl vyhotoven v Korouhvi dne  27. 8. 2021 

 

 

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

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

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

Zápis ověřil:  Justin Soukal ……………………………………….………. 

 

 

Vyvěšeno dne 27. 8. 2021     Sejmuto dne 13. 9. 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  -  nutná konzultace 

s právníkem – trvá 

 

 

 

Zápis č. 6/2020 

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

dané křižovatce umístěno až po sundání zrcadla na Mýtě a bude použito toto zrcadlo 

 

 

Zápis č. 1/2021 

- 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 

 

Zápis č. 3/2021 

- Zařadit do pořadníku pro POV Pardubického kraje na rok 2022 – kompletní opravu plotu 

pod školou a ke škole - trvá 

 
 

 


