
1 

 

                                                                                                                      č. j. 1/2019       

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 16. 1. 2019 
 

Přítomni – dle prezenční listiny 

Zahájení jednání:  16. 1. 2019  18:05 hodin v zasedací místnosti OÚ 

Ukončení jednání. 16. 1. 2019  19:45 hodin 
 

Program: 

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 - starosta obce Petr Vondrovic navrhl zapisovatelkou Marii Cackovou, ověřovateli 

zápisu: Tomáše Hrnčíře a Miroslava Přívětivého 

 hlasování o návrhu: pro – 9 

      proti - 0   

                         zdržel se – 0         
 

2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce – návrh a změnu programu přednesl 

starosta obce Petr Vondrovic 

   - hlasování o návrhu: pro –  

                                       proti - 0   

                                          zdržel se – 0 
 

3. Informace o činnosti 

 Finanční výbor – informace o stavu podílových listů,  

Kontrolní výbory – stav kontroly vyúčtování dotací 

Kulturní komise – informace o tříkrálové sbírce a nadcházejících akcích 

Komise ŽP – povolení na kácení stromů 

místostarosta obce  

starosta obce – KD: vyčištěny opony, 22. 1. 13:00 měření akustiky Akusting Brno, téměř 

dokončeno čištění potoka, zpracování podkladů pro žádost o dotaci kaplička Lačnov, 

ČIŽP Hradec Králové – informace, Tříkrálová sbírka 34 164,- Kč    
 

4. Úkoly z minulých jednání zastupitelstva obce – viz příloha zápisu 
 

 

5. ČOV a kanalizace Korouhev 

a) Diskuse o systému odkanalizování a harmonogramu zajištění kanalizace a čistírny 

odpadních vod:   

- informace starosty obce: 

-  jednání s Krajským úřadem Pardubického kraje – změnu Plánu rozvoje 

kanalizací (tzv. PRVKÚK) v obci Korouhev musí projednat a doporučit 

rada kraje a poté odsouhlasit zastupitelstvo kraje.  

- dotace na projekt se podávají každý rok v lednu a červnu, podmínkou je na 

projekt dle schváleného PRVÚK a vysoutěžená firma na projekt 

- jednání s poradcem – možný termín informativní schůzky setkání s občany 20. 

2. nebo 6. 3. 2019, připraví prezentaci 

- informace o postupu činností (harmonogram) 

-  vyjádření členů zastupitelstva obce o nejhodnější řešení nakládání s odpadními 

vodami pro obec Korouhev dle úkolu 1-11/2018 –každý zastupitel k uvedené 

problematice vyjádřil   

 

b) Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce po diskusi preferuje tlakovou kanalizaci, která 

byla doporučena MZE ČR. Před schválením tohoto to typu kanalizace požaduje 

zastupitelstvo obce informativní schůzku pro občany. Předběžný termín schůzky 

20. 2. 2019. 

hlasování o návrhu:    pro – 6 

       proti - 0   

                zdržel se – 3        
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Odešel zastupitel obce Ladislav Filipi. 

 

6. Žádost Mysliveckého spolku Korouhev z.s. - osvobození poplatku ze psů dle seznamu psů 

v příloze – návrh žádost schválit 

 - hlasování o návrhu: pro – 8 

                                       proti - 0   

                                          zdržel se – 0 

 

7. Žádost o spolupráci při akci Filmové léto 2019 – Kinematograf bratří Čadíků, nabídka 

promítání 4 dny, cena 25 000,-. Kč 

Návrh zastupitelstvo obce bere na vědomí.   

 

8. Nabídka zpracování publikace obce FRZ Agency s.r.o. Brno, orientační cena za 500 ks knih 

243.100,- Kč – na vědomí, možnost využití pro setkání rodáků 

 

9. Rekonstrukce komunikace II/360 – předložen návrh projektu k vyjádření zpracovatel 

PRODIN Pardubice, informace starosty o připomínkách k řešení kruhového objezdu, starosta 

obce zašle připomínky – ZO bere na vědomí 

 

10. Žádost o koupi obecních pozemků z 16.1.2018, čj. 22/2019 – p. st. č. 374/63   32 m2 – 

zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 2722/3 186 m2, ost. plocha. 

 Úkol  - vyvěsit nabídku o prodeji předmětných parcel 

  - hlasování o návrhu: pro – 8 

                                       proti - 0   

                                          zdržel se – 0 

 

11. Různé a diskuse: 

a) Informace o vybavení autobusové zastávky v Lačnově – ZO bere na vědomí 
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č. j. 1/2019     

 

Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev ze dne 16. 1. 2019 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 

1. Novou členku komise pro životní prostředí paní Jarmilu Hanykovou  

2. ZO schvaluje navržené ceny pro pronájem KD dle dojednaných podmínek a ukládá 

starostovi obce připravit ceník pronájmu KD  

3. Zastupitelstvo obce po diskusi preferuje tlakovou kanalizaci, která byla doporučena MZe 

ČR. Před schválením tohoto to typu kanalizace požaduje zastupitelstvo obce informativní 

schůzku pro občany (předběžně 20.2.2019). 

4. Žádost Mysliveckého spolku Korouhev z.s. osvobození poplatku ze psů dle seznamu psů 

v příloze  

5. Žádost o koupi obecních pozemků z 16.1.2018, čj. 22/2019 – p..st. č. 374/63   32 m2 – 

zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 2722/3 186 m2, ost. plocha. 

        

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. Žádost o spolupráci při akci Filmové léto 2019 – Kinematograf bratří Čadíků, nabídka 

promítání 4 dny, cena 25 000,-. Kč 

2. Nabídku zpracování publikace obce FRZ Agency s.r.o. Brno, orientační cena za 500 ks 

knih 243.100,- Kč. Pro možnost využití na setkání rodáků 

3. Rekonstrukci komunikace II/360 dle předloženého návrhu projektu. Zpracovatel PRODIN 

Pardubice, informace starosty o připomínkách k řešení kruhového objezdu, starosta 

obce zašle připomínky projektantovi 

4. Informace o vybavení autobusové zastávky v Lačnově 

  

Zastupitelstvo obce ukládá: 

1 -1/2019 Oznámit nabídku prodeje obecních pozemků z 16.1.2018, čj. 22/2019 – p.st. č. 374/63   

32 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, p. č. 2722/3 186 m2, ost. plocha 

 

 

Návrh usnesení schválit 

-  hlasování o návrhu: pro –   8 

                                  proti - 0   

                                                       zdržel se – 0 

 

Poznámka: ZO…..zastupitelstvo obce 

 

Zápis byl vyhotoven v Korouhvi dne 16. 1. 2019 

 

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

Zápis ověřil starosta obce : Petr Vondrovic ……………………………………… 

Zápis ověřil:  Tomáš Hrnčíř………………………………..…………  

Zápis ověřil:  Miroslav Přívětivý……………………………………. 

 

Vyvěšeno dne 17. 1. 2019    Sejmuto dne 5. 2. 2019 
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Příloha – úkoly z minulých jednání zastupitelstva obce  

Zápis č. 8/2016 

1 – 8/2016  Kanalizace a ČOV -  viz bod 5 zápisu 

 

Zápis č. 4/2018 

1 - 4/2018 Zajistit přepracování Pohřebního řádu dle nové legislativy do r. 2020 - starosta obce  - 

trvá.  

 

Zápis č. 6/2018 

1 - 6/2018 Starostovi obce zjistit podmínky Pošty Partner a zastupitelstvu obce rozhodnout do 31. 

1. 2019 o nabídce České pošty, s.p. – trvá, dle sdělení GŘ Čské pošty v médiích 

budou navrženy změny podmínek pro obce  

 

Zápis č. 10/2018 

 

4  -  10/2018  Starostovi obce zjistit možnost pozemků pro výstavbu – splněno 

 

5  -  10/2018 Zveřejnit návrh na prodej nákladního přívěsu za trambus – vyvěšeno, zatím žádný 

zájemce, vyhlásit a rozeslat nabídku SMS zprávami po občanech obce 

Korouhev  

 

6  -  10/2018 Předsedovi komise pro životní prostředí Miroslavu Přívětivému  -  doplnit dalšího 

člena/členku komise  - návrh M. Přívětivého na členku komise Jarmilu 

Hanykovou 

hlasování o návrhu:        pro –    9 

                                  proti - 0   

                                                       zdržel se – 0 

 

   

1 - 11/2018 Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce uskutečnit informativní schůzku s občany 

obce o možnostech nakládání s odpadní vodou včetně zaslání informativního letáku. Na 

příštím jednání zastupitelstvo doporučí nejvhodnější řešení nakládání s odpadními vodami pro 

obec Korouhev  - viz zápis bod č. 5.  

 

2 – 11/2018  Členové zastupitelstva obce do příštího zasedání zváží výše pronájmu částí KD  

- možnosti dílčího pronájmu – po diskusi návrh: 

o sál pro prodejní akce 200,- Kč/hodinu + vytápění 

o přísálí pro akce s výčepem/kuchyní – 1000/500,- Kč + energie/akci 

hlasování o návrhu:        pro –    9 

 proti - 0   

                                        zdržel se – 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


