č. j. 5/2018
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 14. 5. 2018
Přítomni – dle prezenční listiny
Zahájení jednání: 14.5.2018 18:05 hodin v zasedací místnosti OÚ
Ukončení jednání. 14.5.2018 20:10 hodin
Program:
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
- starosta obce Petr Vondrovic navrhl zapisovatelem Marii Cackovou, ověřovateli
zápisu: Ladislava Filipi a Romana Michla
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce – návrh a změnu programu přednesl
starosta obce Petr Vondrovic
- hlasování o návrhu: pro – 9
proti - 0
zdržel se – 0
3. Informace o činnosti
Finanční výbor – informace o stavech účtů podílových fondů
Kontrolní výbory – souhrn následných kontrol o dotacích
Kulturní komise – informace o Noci kostelů a Dětském dnu. Doplnit do akcí Uctění památky obětí 1. sv. v. 28. 10. 2018
Komise ŽP – -Místostarosta obce – informace o geometrickém plánu Lačnov, Korouhev
Starosta obce P. Vondrovic- stav zajištění hasičského dopravního auta – provedena registrace akce GŘ HZS, poděkování Charity Polička za dar, provoz v obci při uzavírkách
komunikací, stav likvidace BRKO (kompostárna Borová nebere)
4. Úkoly z minulých jednání zastupitelstva obce – viz příloha zápisu
5.

Kulturní dům – rekonstrukce:
a) Plnění 03/2017 - 05/2018: 5 970 1512,- probíhá venkovní zateplení, dokončení
oprav omítek, betonáž podlah, sádrokartony, montáž elektro, voda,
topení, obklady a dlažby
b) Exteriéry – diskutována barva a provedení venkovní omítky a vstupů
c) Vícepráce a méněpráce – informace o jednání Staredo + obec+ technický dozor
d) Interiéry – zajištěna výroba nábytku do výčepů, baru a kuchyně od firmy TEKO
Polička, nabídka z 16. 4. 2018 cena 152 tis. Kč s DPH, navíc bar
2.NP dle návrhu Šafář CZ, s.r.o. z 9.5.2018
e) Čištění opon – zajištěno fa Frenk Staré Město, cena 65 tis. Kč
f) Vybavení WC a umýváren – zařízení dle návrhu Lyreco
g) Vybavení kuchyně Gastro Jindra
h) Vybavení výčepu pivo – Pivovar Polička

i) Ostatní: - stěhování knihovny 07/2018 (brigáda ZO!)
- věšení opon
- stěhování mobiliáře
g) Předběžný termín otevření 5. 10. 2018 – program a průběh zajistí kulturní komise
6. Schválení účetní závěrky hospodaření za r. 2017 obec Korouhev a ZŠ a MŠ Korouhev,
schválení závěrečného účtu obec Korouhev za r. 2017
a) Stav bankovního účtu k
1. 1. 2017:
15 420 614,10 Kč
Stav bankovního účtu k 31. 12. 2017:
16 635 146,43 Kč
ZO bere na vědomí
b) Předložen Závěrečný účet obce Korouhev za rok 2017 a navrhuje se vyjádřit souhlas
s celoročním hospodařením obce za rok 2017 a to bez výhrad.
- hlasování o návrhu: pro – 9
proti - 0
zdržel se – 0
c) Schválení účetní závěrky obce Korouhev - sestavena k 31. 12. 2017. 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. 2017 včetně
výsledku hospodaření ve výši 5 726 986,65 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 – 9
proti - 0
zdržel se – 0
d) Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Korouhev za rok 2017.
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. 2017.
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 – 9
proti - 0
zdržel se – 0
e) Předložena Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Korouhev za r. 2017 (viz
příloha) – ZO bere na vědomí
7.

Pronájem pohostinství v čp. 265
- zveřejněn záměr pronájmu od 19. 4. do 10. 5. 2018, došly tyto nabídky (dle pořadí
předání):
1) Veselka Jiří, Polička, č. j. OÚ 159/2018, nabídka 4 000 – 5 000,- Kč/měsíc
2) Aleš Malinský, Korouhev, č. j. OÚ 160/2018 – nabídka 5000,- Kč/měsíc
3) Daniel Pravda, Korouhev, č. j. OÚ 161/2018 – nabídka 4599,- Kč/měsíc
- návrh:
- vyhlásit toto pořadí uchazečů dle nabídnuté ceny nájmu pohostinství a pronájmu inventáře:
1. Aleš Malinský
2. Daniel Pravda

3. Jiří Veselka
- pověřit starostu obce uzavřením smlouvy o pronájmu dle pořadí kandidátů
s tím, pokud první smlouvu odmítne uzavřít do 17.5.2018, bude jednáno
s druhým, pokud i ten odmítne, bude jednáno se třetím. Parametry
smlouvy: Nájem pohostinství dle nabídek a), b), c), do zahájení provozu
nájem pohostinství a pronájem inventáře 0,- Kč, od zahájení provozu,
nejdéle však 2 měsíce od uzavření smlouvy, poté plný nájem pohostinství
a pronájem inventáře dle nabídky uchazeče.
- hlasování o návrhu: pro – 8
proti - 0
zdržel se – 1
8. GDPR (ochrana osobních údajů)
a) Předložena Směrnice obce Korouhev č. 1/2018 o ochraně osobních údajů - návrh směrnici schválit
- hlasování o návrhu: pro – 9
proti - 0
zdržel se – 0
b) Určení pověřence GDPR – návrh pověřit starostu obce výběrem pověřence, uzavřením
smlouvy s finančním limitem 20 tis. Kč/rok.
- hlasování o návrhu: pro – 9
proti - 0
zdržel se – 0
9. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s. č. IP-122009888/SOBS VB/02 na p. č. 2689/4 – návrh smlouvu schválit
- hlasování o návrhu: pro – 9
proti - 0
zdržel se – 0
10. Žádost o dar
a) Domov Bystré o.p.s – návrh schválit 5 000,- Kč (je v rozpočtu na r. 2018)
- hlasování o návrhu: pro – 9
proti- 0
zdržel se – 0
b) Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Prostějov – ZO bere na vědomí
c) Linka bezpečí, z.s. – žádost z 30.4.2018 – ZO bere na vědomí
11. Výsledky auditu EKO-KOM – odpadové hospodářství, předložena Závěrečná zpráva
z 26.4.2018,bez závad, ZO bere na vědomí
12. Kupní smlouva s ČEZ Distribuce, a.s. č. KSP/5010/2018 na 10 ks podpěrných bodů NN
(pro veřejné osvětlení Kateřinky, cena 5 700,- bez DPH – návrh smlouvu schválit
- hlasování o návrhu: pro – 9
proti - 0
zdržel se – 0
13. Žádost o prodej pozemků – nebylo předloženo

14. Plán rozvoje sportu dle dopisu Krajského úřadu Pardubického kraje – úkol pro kulturní komisi
15. Novela Obecně závazné vyhlášky o hospodaření s odpady
a) Záměr změnit kontejnery v Maksičkách a Kateřinkách vzhledem k enormnímu
nárůstu cizích odpadů (např. lednička plná shnilých potravin, autodíly, elektro…)
– takto:
I. standardní popelnice Maksičky
II. uzavíratelný kontejner Kateřinky – návrh vzhledem k situaci s BRKO použít
kontejner na BRKO (je v rozpočtu 2018)
- hlasování o návrhu: pro – 9
proti - 0
zdržel se – 0
b) Předložen návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Korouhev (zapracováno výše uvedená
změna) – po diskusi navrženo vyhlášku schválit
- hlasování o návrhu: pro – 9
proti - 0
zdržel se – 0
16.

Smlouvy o poskytnutí dotací obci Korouhev:
a) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na
nový dopravní automobil pro JSD obce rozpočtu Pardubického kraje pro r. 2018
ev. č. OKŘ/18/21839 ve výši 300 000,- Kč – návrh smlouvu schválit
- hlasování o návrhu: pro – 9
proti- 0
zdržel se – 0
b) Smlouva na opravu místních komunikací z rozpočtu Pardubického kraje pro r.
2018 ev.č. OŽPZ/18/22607 ve výši 120 000,- Kč – návrh smlouvu schválit
- hlasování o návrhu: pro – 9
proti- 0
zdržel se – 0

17.

Smlouva o dílo č. 593 218 na „Oprava místních komunikací v obci Korouhev v r.
2018“ s DS delta s.r.o. Lubná, cena 498 979,80 Kč s DPH – návrh smlouvu schválit
- hlasování o návrhu: pro – 9
proti- 0
zdržel se – 0

18.

Rozpočet 2018:
a) Žádost Základní školy a Mateřské školy Korouhev o zvýšení rozpočtu dle
specifikace (viz příloha) z důvodu kontroly Krajské hygienické stanice
Pardubického kraje – úpravy a inventář kuchyně – navýšení rozpočtu o 117 500,Kč – návrh schválit s tím, že financování bude z rezervního fondu Základní školy
a Mateřské školy Korouhev
- hlasování o návrhu: pro – 9
proti- 0
zdržel se – 0
b) Rozpočtové opatření č. 4 -viz příloha zápisu, návrh rozpočtové opatření schválit
- hlasování o návrhu: pro – 9

proti- 0
zdržel se – 0
19.

Různé a diskuse
a)
Příprava voleb 2018
b)
Zvážit zábradlí od MŠ dolů
c)
Místostarosta obce zajistí nákup a umístění cedulí „zákaz podomního prodeje“

Č. j. 5/2018
Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev ze dne 14. 5. 2018
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Závěrečný účet obce Korouhev za rok 2017 a vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením obce za rok 2017 a to bez výhrad.
2) Účetní závěrku obce Korouhev k 31. 12. 2017. 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 31.12.2017 včetně
výsledku hospodaření ve výši 5 726 986,65 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.
3) Účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Korouhev za rok 2017. 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.
2017. Předloženy: rozvaha, výkaz zisků a ztrát a přílohy. Protokol o schválení
účetní závěrky je přílohou tohoto zápisu.
4) Pořadí uchazečů dle nabídnuté ceny nájmu pohostinství a pronájmu inventáře č.p. 265:
1.
Aleš Malinský
2.
Daniel Pravda
3.
Jiří Veselka
a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o pronájmu dle pořadí kandidátů
s tím, pokud první smlouvu odmítne uzavřít do 17.5.2018, bude jednáno
s druhým, pokud i ten odmítne, bude jednáno se třetím. Parametry smlouvy:
Nájem pohostinství dle nabídek a), b), c), do zahájení provozu nájem pohostinství
a pronájem inventáře 0,- Kč, od zahájení provozu, nejdéle však 2 měsíce od
uzavření smlouvy, poté plný nájem pohostinství a pronájem inventáře dle nabídky
uchazeče.
5) Směrnici obce Korouhev č. 1/2018 o ochraně osobních údajů
6) Určení pověřence GDPR - pověřuje starostu obce výběrem pověřence a uzavřením
smlouvy s finančním limitem 20 tis. Kč/rok.
7) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., č. IP-122009888/SOBS VB/02, na p. č. 2689/4
8) Žádost o dar pro Domov Bystré o.p.s – 5 000,-. Kč
9) Kupní smlouvu s ČEZ Distribuce, a.s. č. KSP/5010/2018 na 10 ks podpěrných bodů NN
(pro veřejné osvětlení Kateřinky v ceně 5 700,- bez DPH
10) Záměr změnit kontejnery v Maksičkách a Kateřinkách vzhledem k enormnímu nárůstu
cizích odpadů (např. lednička plná shnilých potravin, autodíly, elektro…)) – takto:
standardní popelnice Maksičky a uzavíratelný kontejner Kateřinky
11) Návrh obecně závazné vyhlášky obce Korouhev č. 1/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Korouhev
12) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální účelové investiční dotace na nový
dopravní automobil pro JSD obce z rozpočtu Pardubického kraje pro r. 2018 ev.
č. OKŘ/18/21839 ve výši 300 000,- Kč
13) Smlouvu na opravu místních komunikací z rozpočtu Pardubického kraje pro r. 2018 ev.č.
OŽPZ/18/22607 ve výši 120 000,- Kč
14) Smlouvu o dílo č. 593 218 na „Oprava místních komunikací v obci Korouhev v r.
2018“ s DS delta s.r.o. Lubná, cena 498 979,80 Kč s DPH
15) Žádost Základní školy a Mateřské školy Korouhev o zvýšení rozpočtu dle specifikace

(viz příloha) z důvodu kontroly Krajské hygienické stanice Pardubického kraje –
úpravy a inventář kuchyně – navýšení rozpočtu o 117 500,- Kč s tím, že
financování bude z rezervního fondu Základní školy a Mateřské školy Korouhev
16) Rozpočtové opatření č. 4 -viz příloha zápisu,
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Stav bankovního účtu k 31.12.2017
2) Závěrečný účet obce Korouhev za r. 2017
3) Závěrečný účet obce Korouhev za r. 2017
4) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Korouhev za r. 2017 (viz příloha)
5) Žádost o dar od Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Prostějov
6) Žádost o příspěvek od Linky bezpečí, z.s. ze dne 30.4.2018
7) Výsledky auditu EKO-KOM – odpadové hospodářství z 26. 4. 2018, bez závad
Zastupitelstvo obce ukládá:
1 - 5/2018 Místostarostovi svolat schůzku projektanta a ZO na fotbalovém hřišti z důvodu zadání
projektu Zázemí fotbalového hřiště
2 - 5/2018 Kulturní komisi připravit program a průběh otevření Kulturního domu - Předběžné
termín otevření 5. 10. 2018
3 –5/2018 Kulturní komisi zpracovat Plán rozvoje sportu v obci dle dopisu Krajského úřadu
Pardubického kraje do 30. 6. 2018
4 -5/2018 Místostarostovi obce zajistit nákup a umístění cedulí „zákaz podomního prodeje“

Návrh usnesení schválit
- hlasování o návrhu: pro – 9
proti - 0
zdržel se – 0
Poznámka: ZO…..zastupitelstvo obce
Zápis byl vyhotoven v Korouhvi dne 14.5.2018
Zápis zapsala:

Marie Cacková.……………………………………...

Zápis ověřil starosta obce :

Petr Vondrovic ………………………………………

Zápis ověřil:

Ladislav Filipi ……..….……………………………

Zápis ověřil:

Roman Michl .…………………………………….

Vyvěšeno dne 17.5.2018

Sejmuto dne

5.6.2018

Příloha – úkoly z minulých jednání zastupitelstva obce
Zápis č. 7/2016
1 - 7/2016 V návaznosti na ukončení revize spisovny/archivu zpracovat Spisový a archivní
plán – účetní obce – dále probíhá revize dokumentů v kanceláři OÚ
Zápis č. 8/2016
1 – 8/2016 Kanalizace a ČOV: Recprojekt Pardubice, Ing. Falta - zpracována změna PRVKÚK
na tlakovou kanalizaci a Žádost o změnu (Recprojekt + OÚ) podána na KrÚ
Pardubice – návštěva Ing. Rece 27. 4. 2018 - vyjádření MZe ČR negativní, do
15.5.2018 bude řešit, následně v kladném stanovisku projednání na Radě
Pardubického kraje aktuálně během prázdnin – pokud souhlas, vydání změny a
možnost pokračování – dokumentace pro územní rozhodnutí
Zápis č. 4/2017
5 - 4/2017 Zajistit v ZŠ a MŠ Korouhev projekt archívu a studie třída MŠ + kuchyň + jídelna,
odborné učebny půda (starosta obce, zadání ZŠ a MŠ) – realizován archiv, je návrh
v PČR zrušit povinné přijímání dvouletých dětí
6 - 4/2017 Strategie obce – pozemky dokončeny (L. Filipi, J. Soukal) – trvá, dopracovat
Zápis č. 14/2017
2-14/2017 Ve věci zápachu Druporku, farma Korouhev:
a) Justinu Soukalovi a Marii Cackové převzít petici občanů proti zápachu včetně
podpisů a předložit ji na Obecní úřad - splněno
b) Starostovi obce – sjednat osobní jednání na Druporku Svitavy z důvodu
výrazného zápachu v okolí Druporku Svitavy, farma Korouhev - petice
předložena kompetentním orgánům: ČIŽP a OHES
a) 14. 2. 2018 kontrola ČIŽP – vše dle integrovaného povolení OK, bez
závad
b) 26. 2. 2018 a 28. 3. 2018 úvodní jednání OHES Svitavy – hluk, jednání
za přítomnosti ředitele Druporku Ing. Hájka – viz zápis z jednání,
plán investic – nové ventilátory, zateplení
Zápis č. 3/2018
2-3/2018 Starostovi obce zajistit pověřenou osobu pro zaznamenávání dat a časů zápachu v obci
– zajištěno, udělat tabulku
Zápis č. 4/2018
1 - 5/2018 Zajistit přepracování Pohřebního řádu dle nové legislativy do r. 2020 - starosta obce trvá.
2 - 4/2018 Projekt „Zázemí fotbalového hřiště“ na hřišti nad hřbitovem – předat starostovi obce
své představy na uspořádání zázemí (do dalšího ZO všichni zastupitelé),
zpracovat zadání pro projektanta, následně místostarosta připraví podklady a
projedná s projektantem – místostarosta svolá schůzku na hřišti pro projednání
zadání projektu Zázemí fotbalového hřiště.

