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                                                                                                                   č.j. 3/2016          
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 16. 3. 2016 
 

Přítomni – dle prezenční listiny 

Zahájení jednání:   16.3.2016  18:10 hodin v zasedací místnosti OÚ 

Ukončení jednání:  16.3.2016  20:10 hodin 

 

Program:  

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
 - starosta obce Petr Vondrovic navrhl zapisovatelem Ladislava Filipi, ověřovateli 

zápisu: Marie Petrásová, Martina Hrnčířová  

               - hlasování o návrhu: pro – 7 

        proti - 0   

                                                         zdržel se – 0 

 

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

přednesl starosta obce Petr Vondrovic 

   - hlasování o návrhu: pro – 7 

                                       proti - 0   

                                          zdržel se – 0 

 

3. Informace o činnosti výborů a komisí, starosty, místostarosty 

a) Finanční výbor – žádné informace  

b) Kontrolní výbor  - žádné informace 

c) Komise životního prostředí – žádné informace 

d) Komise kulturní a pro občanské záležitosti – info o akcích 

e) Info místostostarosta –  řešení pozemků, KD 

f) Info starosta  - plán akcí SMSV r. 2016: pro Korouhev pasportizace vodovodu od 

vodojemu Šibeňák, jednání starostů Pardubice 7.3.2016 (dotace hasičům – 

auta a hasičárny IROP, R 35 ohrožena realizace – více peněz do krajských 

komunikací, rozpočtové určení daní – návrh zvýšení pro obce od Pard. kraje, 

úprava opatrovnictví zákonem, kácení stromů povolení obce 2. typu - 

návrh), oprava traktoru, úklid a regály v archivu, zakoupena tiskárna/ skener 

HP, plotostřih benzínový,  skartovačka.  

 

4. Úkoly z minulých jednání ZO – informoval starosta obce P. Vondrovic (viz příloha č. 1) 

 

5.  Rekonstrukce kulturního domu – aktuální vývoj: 

- vytápění – nový návrh kondenzační kotle, kotelna v patře 

- jednání 14.3.2016 – řešení podkroví nad vstupem-  jen větrací jednotka a kotelna 

- stanovisko k předloženému záměru projektanta Šafář CZ s.r.o. Polička z 14.3.2016 

– návrh se záměrem souhlasit 

- hlasování o návrhu: pro – 7 

      proti - 0   

      zdržel se – 0 

 

- řešení výměny sedaček – návrh provést průzkum zájmu o odkoupení stávajících 

sedaček (180 ks) – zadat nabídku prodeje jako průzkum zájmu – 

místostarosta obce 

   

6. Žádosti o příspěvky 

a) Záchranné stanice Pasíčka dle dopisu z 4.2.2016 – zastup. obce bere na vědomí 
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b) Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce na zajištění sociálních služeb Oblastní 

charity Polička pro r. 2016 – žádost z 4.2.2016 – je v rozpočtu obce 

pro r. 2016 ve výši 5 000,- Kč – návrh dotaci schválit a pověřit starostu 

uzavřením veřejnoprávní smlouvy  

        - hlasování o návrhu: pro – 7 

       proti - 0   

                                                          zdržel se – 0 

 

7. Žádost Pardubického kraje o určení přísedícího ke Krajskému soudu, pobočka Pardubice  

- úkol pro zastupitele – nalézt vhodné kandidáty (do příštího zastupitelstva) 

 

8. Informace o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2015 – předložena Zpráva o 

výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2015 obce Korouhev – závěr: „Při 

přezkoumání hospodaření obce za r. 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky“. 

Vyvěšen závěrečný účet obce na úřední desce do 24.3.2016 - schválení výsledku 

hospodaření za r. 2015 proběhne na příštím zastupitelstvu 

- zastupitelstvo obce bere na vědomí 

 

9.  Prodej a nákup pozemků 

a) Cesta Kateřinky (vyvěšeno 23.10.2015 – 15.11.2015) – dle GP 107-22/2015) 

- prodej pozemků z vlastnictví obce Korouhev  (k.ú. Lačnov u Korouhve): 

I) Pro Vraspíra Ladislava, bytem B. Němcové 737, Horní Předměstí, 572 

01 Polička, a Vraspíra Vlastimila,  bytem Švermova 387, Dolní  

Předměstí, 572 01 Polička pozemky p. č. 525 – díly „b“ (85 m2), 

díl „e“ (10 m2)  a díl l (26 m2) – ostatní plocha celkem o výměře 

121 m2, vše podle geometrického plánu č. 107-22/2015 cenu 6,- 

Kč/m2  a úhradu návrhu na vklad 

-  hlasování o návrhu : pro –  7                                     

     proti - 0   

                                                      zdržel se – 0 

 

- nákup pozemků do vlastnictví obce Korouhev (k.ú. Lačnov u Korouhve): 

I) Od Vraspíra Vladislava, B. Němcové 737, Polička a Vraspíra 

Vlastimila, Švermova 387, Polička a to v k.ú. Lačnov u Korouhve 

p.č. 219 díl h) 68 m2 ost. pl., p.č.  527/2 díl k) 17 m2, ost. pl., p.č. 

220/2 díl j) 12 m2, zahrada  a 220/1 díl i) 38 m2, zahrada za cenu 

6,- Kč/ m2  (po sloučení vznikne p.č. 525 dle GP) a úhradu návrhu 

na vklad obcí 

-  hlasování o návrhu : pro –  7                                     

    proti - 0   

                                        zdržel se – 0 

 

II) Od Bukáčkové Vlasty, bytem Purkyňova 847, 592 31 Nové Město na 

Moravě, Pavlišové Marie,  bytem Dvořákova 868, Horní 

Předměstí, 572 01 Polička, Roušara Jana, 592 42 Jimramov a 

Vraspírové Ludmily, B. Němcové 737, Horní Předměstí, 572 01 

Polička  a to v k.ú. Lačnov u Korouhve   p. č. 206/1 – díl „g“ – 

ostatní plocha o výměře 34 m2 (po sloučení vznikne p.č. 525 dle 

GP) a úhradu návrhu na vklad obcí 

 - hlasování o návrhu : pro –  7                                     

    proti - 0   

                                        zdržel se – 0 
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b) Prodej pozemků z vlastnictví obce Korouhev (k.ú. Korouhev, vyvěšeno  5.2.2016 

-25.2.2016) p.č. 98/3 zahrada, 90 m2 za cenu 25,- Kč/m2 , p.č. 98/5 19 m2 

ostatní plocha za cenu 6,- Kč/m2, p.č. 2733/2  ost. plocha 26 m2 za cenu 

6,- Kč/m2 a úhradě veškerých nákladů převodu a věcnému břemeni vedení 

a oprava inženýrských sítí Jitce Fichtové, Václavkova 1222/38, Židenice, 

61500 Brno,  

 

-  hlasování o návrhu : pro –  7                                     

     proti - 0   

                                                    zdržel se – 0 

 

c) Prodej pozemků z vlastnictví obce Korouhev dle GP č. 562-19/2016 (k. ú. 

Korouhve, vyvěšeno 5.2.2016 -25.2.2016): 

I. prodej pozemků p.č. 115/1 část , nově dle GP č. 562-19/2016 115/5 ost. 

plocha, 207 m2  a p.č. 115/1část, nově dle GP č. 562-19/2016 115/6 

ost. plocha, 20 m2, Jiřímu Malému, Korouhev 139 za cenu 6,- Kč/ 

m2 a úhradu veškerých nákladů převodu 

- hlasování o návrhu : pro – 7                                      

     proti - 0   

                                                      zdržel se – 0 

 

II. prodej pozemku p.č. 115/1část, nově dle GP č. 562-19/2016 115/4 ost. 

plocha , 16 m2, Janu Hegrovi, Korouhev 315, za cenu 6,- Kč/ m2  a 

úhradu veškerých nákladů převodu 

-  hlasování o návrhu : pro – 7                                     

    proti - 0   

                                        zdržel se – 0 

 

10.  Žádost o připojení lokality k el. energii  chatové oblast Kateřinky – Jiří a Jana Machovi, 

Hennerova 219, Praha 5 a další čtyři chataři – návrh zajistit připojení za 

předpokladu, že každý chatař předem zaplatí připojovací poplatek a zaváže se 

zaplatit případné další náklady a připojit se k nové přípojce. 

-  hlasování o návrhu: pro –  7                                     

       proti - 0   

                                          zdržel se – 0 

 

11.  Směrnice obce – vypracovány účetní obce a schváleny starostou obce: 

- 1/2016 Odepisování dlouhodobého majetku a odpisový plán 

- 2/2016 Směrnice pro podrozvahu 

- zastupitelstvo obce bere na vědomí 

 

12. Pracovníci obce 

a) Veřejně prospěšné práce – starosta obce informoval o podání žádosti na Úřad 

práce Svitavy o 3 zaměstnance. Návrh pracovního místa VPP schválit a 

pověřit starostu uzavřením smlouvy s Úřadem práce Svitavy na tato místa.  

-  hlasování o návrhu : pro –  7                                     

       proti - 0   

                                          zdržel se – 0 

 

b) Technický pracovník/údržbář obce – návrh potvrdit zřízení pracovního místa 

od 1.4.2016, obsazení a odměna dle informace starosty obce 

  -  hlasování o návrhu : pro –  7                                     

      proti - 0   

                             zdržel se – 0 
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13.  Výsledek kontroly SFRB – dodržení podmínek dotace SFRB do nájemního bytu č. 3 

v čp. 234- doplnit doložení příjmu za r. 2012/13, doplnit dodatek č. 3 s nájemkyní 

o zákazu podnájmu bytu. Předložen dodatek smlouvy o nájmu bytu č. 3 v čp. 234 

– návrh dodatek schválit 

-  hlasování o návrhu : pro –  7                                     

    proti - 0   

                                        zdržel se – 0 

 

14.  Komunikace 

a)  Křižovatka II/360 Na Mýtě   – jednání s krajským úřadem 12.2.2016. – 

instalace snížené rychlost 70 km/h směr od Jimramova (zajistí 

SÚSPK) 

 

b) Rekonstrukce silnice II/360 – konstatován havarijní stav, bude zařazeno 

do IROP 2020, zpracován záměr, projektová dokumentace (info ing. 

Synek, SÚSPK Pardubického kraje) 

 

c) Požadavek na zvýšení bezpečnosti provozu na místní komunikaci od 

kapličky v Lačnově – návrh umístit značku omezení rychlosti na 20 

km/h od kapličky a od pily – starosta zajistí vyjádření dotčených a 

správních orgánů, poté rozhodnutí - úkol 

 

Odešla zastupitelka obce Martina Hrnčířová 

 

15.  Různé a diskuse 

a) Reflexní prvky se znakem obce – nabídka firmy VFrais.cz 

- 100 ks (žlutá nebo zelená), nápis Korouhev a znak. (je v rozpočtu obce) 

 

b) Žádost Moravské národní obce, z.s. o vyvěšení moravské vlajky 5.7.2016 

- zastupitelstvo obce bere na vědomí 

 

c) Nabídka na vypracování internetového mapového serveru obce firmy GObec – 

zajistit základní mapový server včetně mapových vrstev, dále  nabídka na tisk map 

obce s č. popisnými – návrh zajistit  

 - hlasování o návrhu :  pro –  7                                     

      proti - 0   

                                           zdržel se – 0 

 

d) Potvrzení o pojištění vkladů obce u České pojišťovny, a.s. – pro info 

 

e) Nabídka RRPK Pardubice na zajištění dotace na Snižování rizika povodní (výzva 

OPŽP osa 1, cíl 1.4) – pro info 

 

f) Žádost Romana Uhliarika, Korouhev čp. 296 – obrubníky, beton k obecní cestě – 

návrh zakoupit obrubníky a beton  dle žádosti z 16.3.2016 

 

-  hlasování o návrhu : pro –  6                                     

    proti - 0   

                                        zdržel se – 0 
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č.j. 3/2016          

 

Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev ze dne 16. 3. 2016 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. Stanovisko zastupitelstva obce k předloženému záměru Rekonstrukce KD od projektanta 

Šafář CZ s.r.o., Polička z 14.3.2016 

2. Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce na zajištění sociálních služeb Oblastní charity 

Polička pro r. 2016 a to ve výši 5 000,- Kč a pověřuje starostu obce uzavřením 

veřejnoprávní smlouvy  

3. Prodej a nákup pozemků 

a) Cesta Kateřinky (vyvěšeno 23.10.2015 – 15.11.2015) – dle GP 107-22/2015) 

- prodej pozemků z vlastnictví obce Korouhev  (k.ú. Lačnov u Korouhve): 

I) Pro Vraspíra Ladislava, bytem B. Němcové 737, Horní Předměstí, 572 

01 Polička, a Vraspíra Vlastimila,  bytem Švermova 387, Dolní  

Předměstí, 572 01 Polička pozemky p. č. 525 – díly „b“ (85 m2), 

díl „e“ (10 m2)  a díl l (26 m2) – ostatní plocha celkem o výměře 

121 m2, vše podle geometrického plánu č. 107-22/2015 cenu 6,- 

Kč/ m2  a úhradu návrhu na vklad 

 

- nákup pozemku do vlastnictví obce Korouhev (k.ú. Lačnov u Korouhve): 

I) Od Vraspíra Vladislava, B. Němcové 737, Polička a Vraspíra 

Vlastimila, Švermova 387, Polička a to v k.ú. Lačnov u Korouhve 

p.č. 219 díl h) 68 m2 ost. pl., p.č.  527/2 díl k) 17 m2, ost. pl., p.č. 

220/2 díl j) 12 m2, zahrada  a 220/1 díl i) 38 m2, zahrada za cenu 

6,- Kč/ m2  (po sloučení vznikne p.č. 525 dle GP) a úhradu návrhu 

na vklad obcí 

 

II) Od Bukáčkové Vlasty, bytem Purkyňova 847, 592 31 Nové Město na 

Moravě, Pavlišové Marie,  bytem Dvořákova 868, Horní 

Předměstí, 572 01 Polička, Roušara Jana, 592 42 Jimramov a 

Vraspírové Ludmily, B. Němcové 737, Horní Předměstí, 572 01 

Polička  a to v k.ú. Lačnov u Korouhve   p. č. 206/1 – díl „g“ – 

ostatní plocha o výměře 34 m2 (po sloučení vznikne p.č. 525 dle 

GP) a úhradu návrhu na vklad obcí 

 - hlasování o návrhu : pro –  7                                     

    proti - 0   

                                        zdržel se – 0 

 

b) Prodej pozemků z vlastnictví obce Korouhev (k.ú. Korouhev, vyvěšeno  5.2.2016 

-25.2.2016) p.č. 98/3 zahrada, 90 m2 za cenu 25,- Kč/m2 , p.č. 98/5 19 m2 

ostatní plocha za cenu 6,- Kč/m2, p.č. 2733/2  ost. plocha 26 m2 za cenu 

6,- Kč/m2 a úhradě veškerých nákladů převodu a věcnému břemeni vedení 

a oprava inženýrských sítí Jitce Fichtové, Václavkova 1222/38, Židenice, 

61500 Brno 

 

 

c) Prodej pozemků z vlastnictví obce Korouhev dle GP č. 562-19/2016 (vyvěšeno 

5.2.2016 -25.2.2016): 

I. prodej pozemků p.č. 115/1 část , nově dle GP č. 562-19/2016 115/5 ost. 

plocha, 207 m2  a p.č. 115/1část, nově dle GP č. 562-19/2016 115/6 

ost. plocha, 20 m2, Jiřímu Malému, Korouhev 139 za cenu 6,- Kč/ 

m2 a úhradu veškerých nákladů převodu 
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II. prodej pozemku p.č. 115/1část, nově dle GP č. 562-19/2016 115/4 ost. 

plocha , 16 m2, Janu Hegrovi, Korouhev 315, za cenu 6,- Kč/ m2  a 

úhradu veškerých nákladů převodu 

4. Žádost o připojení lokality k el. energii  chatové oblast Kateřinky – Jiří a Jana Machovi, 

Hennerova 219, Praha 5 a další čtyři chataři – návrh zajistit připojení za 

předpokladu, že každý chatař předem zaplatí připojovací poplatek a zaváže se 

zaplatit případné další náklady a připojit se k nové přípojce.                                   

5. Zřízení 3 pracovních míst VPP pro r. 2016 a pověřuje starostu uzavřením smlouvy 

s Úřadem práce Svitavy na tato místa.  

6. Potvrzuje rozhodnutí o zřízení pracovního místa - technický pracovník/údržbář obce – 

od 1.4.2016, obsazení a odměna dle informace starosty obce 

7. Dodatek smlouvy o nájmu bytu č. 3 v čp. 234  

8. Nabídku na vypracování internetového mapového serveru obce firmou GObec – zajistit 

základní mapový server včetně mapových vrstev, dále  nabídku na tisk map obce 

s č. popisnými  

9. Žádost Romana Uhliarika, Korouhev čp. 296 – obrubníky, beton k obecní cestě – návrh 

zakoupit obrubníky a beton  dle žádosti z 16.3.2016 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. Informace o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2015 

2. Směrnice obce  

- 1/2016 Odepisování dlouhodobého majetku a odpisový plán 

- 2/2016 Směrnice pro podrozvahu 

3. Žádost Moravské národní obce, z.s. o vyvěšení moravské vlajky 5.7.2016 

4. Potvrzení o pojištění vkladů obce u České pojišťovny, a.s. 

5. Nabídku RRPK Pardubice na zajištění dotace na Snižování rizika povodní (výzva 

OPŽP osa 1, cíl 1.4) 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 
1 – 3/2016 Zajistit vhodné kandidáty jako přísedící ke Krajskému soudu, pobočka Pardubice 

– všichni členové zastupitelstva obce do dalšího jednání zastupitelstva 

2 – 3/2016 Zajistit vyjádření dotčených a správních orgánů pro požadavek na zvýšení 

bezpečnosti provozu na místní komunikaci od kapličky v Lačnově – návrh 

umístit značku omezení rychlosti na 20 km/h od kapličky a od pily – starosta 

obce, rozhodnutí o realizaci po vyjádření orgánů  

Poznámka: ZO…..zastupitelstvo obce 

 

Návrh usnesení schválit 
-  hlasování o návrhu : pro –  6                                     

    proti - 0   

                                                     zdržel se – 0 

 

Zápis byl vyhotoven v Korouhvi dne  16.3.2016 

Zápis zapsal:      Ladislav Filipi.……………………………………..  

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

Zápis ověřil:  Marie Petrásová…….………………………………… 

 Zápis ověřil:   Martina Hrnčířová……….…..…………………………… 

Vyvěšeno dne    18.3.2016      Sejmuto dne         4.4.2016 
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Příloha č. 1 – úkoly z minulých jednání zastupitelstva obce 
 

   

Zápis č. 8/2014: 

3 - 8/2014  Rekonstrukce kulturního domu –  řešení vnitřních prostor (Ing. Petr Šafář, Polička) 

– vypsán dotační titul OPŽP 5.1  1.12.2015, podání žádosti do 15.4.2015 - 

viz bod 5. programu 

     

4 - 5/2015 Starostovi řešit dle návrhu ing. Tomáše Vraspíra pozemky v Kateřinkách u čp. 2 –  

vypracován GP a návrhy smluv  - viz bod 9. programu, splněno 

 

Zápis č. 7/2015 

1 - 7/2015 V návaznosti na ukončení revize spisovny/archivu zpracovat Spisový a archivní 

plán – účetní obce – trvá 

 

Zápis č. 8/2015 

2 – 8/2015 Kulturní komisi ve spolupráci se starostou zorganizovat pěší informativní 

pochůzku po obci za účelem umístění vyhlídkových laviček – trvá,  

  

Zápis č. 10/2015 

2 – 10/2015 Program rozvoje obce – manuál a program MMR – zvážit zavedení (budoucí 

podmínka čerpání dotací, nyní pro soutěž vesnice roku povinné) a doplnit 

o možnosti dotací dle různých programů – starosta, místostarosta, 

zastupitelé -  trvá 

 

Zápis č. 1/2016 

1 – 1/2016 Řešit umístění kontejnerů na plasty a papír u horní autobusové zastávky - trvá 

 

Zápis č. 2/2016 

1 – 2/2016 Provést průzkum cen odkoupení stávajících židlí – úkol pro starostu a 

místostarostu -  trvá, viz bod 5. 

 

2 – 2/2016 Nabídnout k prodeji parcely v k. ú. Korouhev: p. č. 98/3, 98/5 a 2733/2, a p. č. 

115/5, p. č. 115/4, p. č. 115/6 dle GP č. 562-19/2016 - splněno 

 


