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                                                                                                                      č. j. 9/2019       

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 17. 12. 2019 
 

Přítomni – dle prezenční listiny 

Zahájení jednání:   17.12.2019   18:07 hodin v zasedací místnosti OÚ 

Ukončení jednání: 17.12.2019   20:01 hodin 
 

Program: 

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 - starosta obce Petr Vondrovic navrhl zapisovatelkou Marii Cackovou, 

ověřovateli zápisu Pavla Macha a Veroniku Jílkovou 

 hlasování o návrhu: pro – 8 

      proti - 0   

                         zdržel se – 0      

  
 

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

starosta obce Petr Vondrovic 

   - hlasování o návrhu: pro –   8                                

      proti - 0   

                                          zdržel se – 0 
 

3. Informace o činnosti 

 Finanční výbor  - informace ke stavu fondů, sestaven rozpočet obce  

Kontrolní výbor  - provedeny kontroly vyúčtovaných dotací 

Kulturní komise  -  informace o výhledu akcí 

Komise ŽP – informace o stavu kácení stromů 

místostarosta obce – ukončena revize pozemků v katastru obce Korouhev  

starosta obce – kladné vyjádření Základní školy Masarykova v Poličce k žákům přechá-

zejícím za naší školy, úhrada LIKO Svitavy a.s. pro r. 2020: 700,- 

Kč/poplatníka, podána žádost do POV 2020 Pardubického kraje, horní 

prodejna – předpoklad obnovení provozu od 02/2020 a info o jednání 

s COOP  HB 

 

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

 

5. Předložena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby č. IV-12-2019875/VB/3, Korouhev p. č. 1444/4, SS100, KNN – vedení přípojky na p.  

č. 2822/2, úhrada 4750,- Kč-  návrh smlouvu schválit 

   - hlasování o návrhu: pro –    8                                

      proti - 0   

                                           zdržel se – 0 

 

6. Sazebník úhrad obce Korouhev – předložen návrh změny Sazebníku úhrad – doplněn odkaz 

na ceník pronájmu KD, doplněny úhrady za ukládání sítí  - návrh Sazebník schválit 

   - hlasování o návrhu: pro –   8                                 

      proti - 0   

                                           zdržel se – 0 

 

7. Pozemky 

a) Prodej p. č.2859 díl b, 124 m2, ost. pl., p. č.152/1 díl a, 31 m2, ost. pl., p.č. 1919/1, 

ost.pl., 120 m2, k.ú. Korouhev za cenu 6,- Kč/m2, Petru Bobkovi, Korouhev 

čp. 185 

 - hlasování o návrhu: pro –  8                                 

      proti - 0   

                                 zdržel se – 0 
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8. Výběrové řízení na zhotovitele stavby Instalace systému větrání s rekuperací v ZŠ a MŠ 

Korouhev – proběhlo 6. 12. 2019, 6 zájemců, administrace TENDRA Mělník. 

Výsledek – předložen Zápis o posouzení s hodnocení nabídek na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Pořízení rekuperačních jednotek do budovy ZŠ, MŠ v obci 

Korouhev“: 

- Výběrová komise vyloučila nabídku firmy ENTALPA s.r.o. Praha z důvodu 

dodatečného navýšení nabídkové ceny 

 - ZO bere na vědomí  

- Výběrová komise doporučuje schválit jako zhotovitele výše uvedené akce 

firmu Bc. Jakub Tomáštík, Záhorovice 287, 687 71 Záhorovice s cenou 

1 000 189,- Kč bez DPH (1 210 228,69 Kč s DPH)  -  návrh doporučeného 

zhotovitele schválit 

   - hlasování o návrhu: pro – 8                                 

      proti - 0   

                                 zdržel se – 0 

 

9. Kaplička Lačnov – informace o přidělení dotace na akci „Oprava střešní a krovové 

konstrukce kapličky Panny Sněžné v Korouhvi - Lačnově“ – registrace akce MMR č. 

117D8210G2453, termín realizace 12/2020.  

 

Dále předloženy smlouvy na výběrové řízení a administraci akce: 

a) Smlouva mezi obcí Korouhev a  TENDRA spol. s r.o. Mělník na administraci projektu 

Oprava střešní a krovové konstrukce kapličky Panny Marie Sněžné v Korouhvi - 

Lačnově v ceně 29 000,- Kč + DPH  

- hlasování o návrhu: pro – 8                                

       proti - 0   

                                  zdržel se – 0 

 

b) Smlouva mezi obcí Korouhev a  TENDRA spol. s r.o. Mělník na Organizaci zadávacího 

řízení administraci projektu Oprava střešní a krovové konstrukce kapličky Panny 

Marie Sněžné v Korouhvi - Lačnově v ceně 19 000,- Kč + DPH  

Návrh smlouvy schválit 

  - hlasování o návrhu: pro – 8                               

       proti - 0   

                                  zdržel se – 0 

 

c) Zadávací řízení na realizaci výše uvedené akce – návrh účastníků výběrové komise: 

Petr Vondrovic, Ladislav Filipi, Miroslav Přívětivý (náhradník Veronika 

Jílková)  

  - hlasování o návrhu: pro –  8                                 

                 proti - 0   

                                            zdržel se – 0 

 

10. Dodatek smlouvy na projekt rekonstrukce čp. 265 – předložena firmou Šafář CZ Polička 

s.r.o. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo  „Snížení energetické náročnosti a stavební úpravy  

budovy čp. 265 v Korouhvi“ na prodloužení termínu zpracování projektu pro stavební 

povolení do 30.4.2019 – návrh dodatek č. 1 schválit 

 - hlasování o návrhu: pro –  8                                 

    proti - 0   

               zdržel se – 0 
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11. Rozpočtové opatření č. 5/2019 – viz příloha zápisu 

    - hlasování o návrhu: pro –   8                               

       proti - 0   

                                  zdržel se – 0 

 

12. Schválení odměn členů zastupitelstva obce od 1. 1. 2020 dle nařízení vlády z 9. 12. 2019 - 

návrh přednesla Marie Cacková, viz příloha zápisu, návrh odměny schválit 

    - hlasování o návrhu: pro – 8                                

       proti - 0   

                                  zdržel se – 0 

 

13. Rozpočet obce na r. 2020 vč. rozpočtového výhledu   

a) Předložen rozpočet ZŠ a MŠ Korouhev vč. příjmů / výdajů z Krajského úřadu 

Pardubice ve výši 5 794 tis Kč (viz příloha zápisu) – návrh rozpočet schválit 

 - hlasování o návrhu: pro – 8 

                           proti - 0   

                                 zdržel se – 0 

 

b) Předložen střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Korouhev na r. 2020 – 22 (viz 

příloha zápisu)  - návrh rozpočtový výhled schválit 

    - hlasování o návrhu: pro – 8 

                                        proti - 0   

                                           zdržel se – 0 

 

c) Předložen návrh rozpočtu obce zpracovaný Finančním výborem obce 28. 11. 2019, 

zveřejněn na úřední desce i elektronicky od 29. 11. 2019 do 17. 12. 2019, 

s komentářem starosty obce k hlavním akcím roku 2020 

- návrhy na změny a doplnění návrhu rozpočtu: 

- příjmy: 

-zvýšeno financování o 699,- tis. Kč 

 

- výdaje: 

- zvýšení úhrady AZASS Polička dle rozhodnutí valné hromady 60,- 

Kč/obyvatele, tj. 49 000,- Kč zvýšení + 7 tis. Kč 

- zvýšení - oprava kapličky Lačnov 650 tis. Kč stavba (dotace 70%) a 65 

tis. Kč administrace dotace, 50 tis. Kč autorský dozor  

- zvýšení odměn ZO +100 000,-  dle nařízení vlády o 10% 

- PC účetní + 20 000,- Kč 

- snížení rozpočtu akce Rekuperace ZŠ a MŠ o 193 tis. Kč na základě 

výběrového řízení 

 

celkem příjmy (vč. financování) 15 396 500 tis. Kč 

celkem výdaje                              15 396 500 tis. Kč 

-  předložený návrh rozpočtu včetně změn a doplňků schválit  

 -  hlasování o návrhu: pro – 8 

                          proti - 0   

                                     zdržel se – 0 

 

d) Předložen střednědobý výhled rozpočtu obce na r. 2020 – 2022 (viz příloha zápisu)  - 

návrh: předložený výhled rozpočtu obce na r. 2020 – 2022 schválit 

 - hlasování o návrhu: pro – 8 
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                          proti - 0   

                                       zdržel se – 0 

 

 

14. Žádost na dotaci pro r. 2020 – předložena žádost Salvia, Středisko sociálních služeb, z. ú 

z  14. 11. 2019 o finanční příspěvek nebo dar na službu osobní asistence, sociálně právní 

poradenství – návrh poskytnout dar ve výši 10 000,- Kč a to darovací smlouvou 

   - hlasování o návrhu: pro –   8                                

      proti - 0   

                                 zdržel se – 0 

 

15. GDPR – zajištění funkce pověřence pro ochranu osobních údajů – předložena Smlouva 

s Keystone Company a.s. Praha a obcí Korouhev na zajištění funkce DPO (Data 

Protection Officer) od 1.1.2020 na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, úhrada 

800,-Kč bez DPH za měsíc – návrh smlouvu schválit 

   - hlasování o návrhu: pro –   8                                

      proti - 0   

                                 zdržel se – 0 

 

16. Různé a diskuse 

a) Žádost Mysliveckého spolku Korouhev z.s. o osvobození poplatku ze psů dle přílohy – 

návrh osvobození schválit 

  - hlasování o návrhu: pro –   8                                

     proti - 0   

                                zdržel se – 0 

 

 

b) Hodnocení roku 2019 a výhled na r. 2020 
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č. j. 9/2019     

 

Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev ze dne 17. 12. 2019 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. 

IV-12-2019875/VB/3, Korouhev p. č. 1444/4, SS100, KNN – vedení přípojky na p. č. 

2822/2, úhrada 4750,- Kč 

2. Sazebník úhrad obce Korouhev - doplněn odkaz na ceník pronájmu KD, doplněny 

úhrady za ukládání sítí 

3. Prodej p. č. 2859 díl b, 124 m2, ost. pl., p. č.152/1 díl a, 31 m2, ost. pl., p.č. 1919/1, 

ost.pl., 120 m2 k.ú. Korouhev za cenu 6,- Kč/m2, Petru Bobkovi, Korouhev čp. 185 

4. Zhotovitelem stavby Instalace systému větrání s rekuperací v ZŠ a MŠ Korouhev firmu 

Bc. Jakub Tomáštík, Záhorovice 287, 687 71 Záhorovice s cenou 1 000 189,- Kč bez 

DPH (1 210 228,69 Kč s DPH) 

5. Smlouvu mezi obcí Korouhev a  TENDRA spol. s r.o. Mělník na administraci projektu 

Oprava střešní a krovové konstrukce kapličky Panny Marie Sněžné v Korouhvi - 

Lačnově v ceně 29 000,- Kč + DPH  

6. Smlouvu mezi obcí Korouhev a  TENDRA spol. s r.o. Mělník na Organizaci zadávacího 

řízení administraci projektu Oprava střešní a krovové konstrukce kapličky Panny Marie 

Sněžné v Korouhvi - Lačnově v ceně 19 000,- Kč + DPH  

7. Členy výběrové komise pro zadávací řízení na realizaci akce Oprava střešní a krovové 

konstrukce kapličky Panny Marie Sněžné v Korouhvi – Lačnově. Členové: Petr 

Vondrovic, Ladislav Filipi, Miroslav Přívětivý (náhradník Veronika Jílková)  

8. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na projekt akce: „Snížení energetické náročnosti a stavební 

úpravy budovy č. p. 265v Korouhvi“. Dodatek předložen firmou Šafář CZ Polička s.r.o. 

na prodloužení termínu zpracování projektu pro stavební povolení do 30. 4. 2019. 

9. Rozpočtové opatření č. 5/2019 – viz příloha zápisu 

10. Odměny členů zastupitelstva obce od 1. 1. 2020 dle přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 

Sb. ze dne  9. 12. 2019 – viz příloha zápisu 

11. Rozpočet ZŠ a MŠ Korouhev vč. příjmů / výdajů z Krajského úřadu Pardubice ve výši 

5 738 tis Kč (viz příloha zápisu) 

12. Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Korouhev na r. 2020 – 22 (viz příloha zápisu) 

13. Rozpočtu obce zpracovaný Finančním výborem obce 28. 11. 2019, byl zveřejněn na 

úřední desce i elektronicky od 29. 11. 2019 do 17. 12. 2019 

- se změnami a doplněním návrhu rozpočtu: 

- příjmy: 

-zvýšeno financování o 699,- tis. Kč 

- výdaje: 

- zvýšení úhrady AZASS Polička dle rozhodnutí valné hromady 60,- 

Kč/obyvatele, tj. 49 000,- Kč - zvýšení + 7 tis. Kč 

- zvýšení - oprava kapličky Lačnov 650 tis. Kč stavba (dotace 70%) a 65 

tis. Kč administrace dotace, 50 tis. Kč autorský dozor  

- zvýšení odměn ZO +100 000,-  dle nařízení vlády o 10% 

- PC účetní + 20 000,- Kč 

- snížení rozpočtu akce Rekuperace ZŠ a MŠ o 193 tis. Kč na základě 

výběrového řízení 

celkem příjmy (vč. financování) 15 396 500 tis. Kč 

celkem výdaje                              15 396 500 tis. Kč 

 

14. Střednědobý výhled rozpočtu obce Korouhev na r. 2020 – 2022 (viz příloha zápisu) 
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15. Žádost na dotaci pro r. 2020 pro Salvia, Středisko sociálních služeb, z.ú ze dne 14. 11. 

2019 o finanční příspěvek nebo dar na službu osobní asistence, sociálně právní 

poradenství ve výši 10 000,- Kč a to darovací smlouvou 

16. Smlouvu s Keystone Company a.s. Praha a obcí Korouhev na zajištění funkce DPO 

(Data Protection Officer) od 1. 1. 2020 na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, 

úhrada 800,-Kč bez DPH za měsíc 

17. Žádost Mysliveckého spolku Korouhev z. s. o osvobození poplatku ze psů dle přílohy  

 

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

1. Vyloučení nabídky firmy ENTALPA s.r.o. Praha výběrovou komisí z důvodu 

dodatečného navýšení nabídkové ceny na zhotovitele stavby Instalace systému větrání 

s rekuperací v ZŠ a MŠ Korouhev 

 

 

 

Návrh usnesení schválit 

-  hlasování o návrhu: pro –    8 

                                  proti -   0   

                                                       zdržel se – 0 

 

Poznámka: ZO…..zastupitelstvo obce 

 

Zápis byl vyhotoven v Korouhvi dne 17. 12. 2019 

 

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

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

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

Zápis ověřil:  Veronika Jílková…………………………….………. 

 

Vyvěšeno dne 18.12. 2019    Sejmuto dne 6.1.2020 
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Příloha – úkoly z minulých jednání zastupitelstva obce  

Zápis č. 4/2018 

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

- trvá 

 

Zápis č. 2/2019 

1 -2/2019 Zázemí fotbalového hřiště: 

a) místostarostovi uskutečnit samostatnou schůzku zastupitelstva obce pro 

jednání o zázemí fotbalového hřiště (splněno) a zajistit realizaci projektu 

budovy – trvá 
 

5-2/2019 Stavební parcely lokalita Pustina p. č 1923/1 – 3 parcely – 11. 12. 2019 proběhlo 

vytýčení telefonních sítí CETIN a.s., objednán GP (první orientační schůzka 

s geodety 19. 11. 2019) 

  

 Dále realizovat dle tohoto postupu (starosta a místostarosta): 

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 Vl. Poutníka, Korouhev 123, p.č. 1923/1 část – podat výpověď po 

vypracování GP v období 01 – 03/2020 

 

b) Zajistit zaměření podzemního telefonního vedení  - splněno 

 

c) Zajistit GP dle schváleného návrhu - první orientační schůzka s geodety 19. 

11. 2019- zaměření bude v 51. týden 

 

d) Promyslet podmínky prodeje a návrhu na prodej  - předložena informace ze 

školení KrÚ Pardubice, pro informaci, nutná konzultace s právníkem – trvá 

 

Zápis č. 3/2019 
 

2-3/2019 ČOV a kanalizace Korouhev - pracovní skupina ve složení Ladislav Filipi, vedoucí, 

členové Justin Soukal, Tomáš Cacek, Pavel Mach, Miroslav Přívětivý zajistí další 

studii možných variant řešení likvidace splaškových vod v obci -  Studie VODAM 

Hranice, Ing. Matuška -  termín 15. 10. 2019, proběhla schůzka ZO s projektantem 

Ing. Matuškou 23. 9. 2019 na OÚ, další prezentace 7. 11. 2019 – studie neúplná, 

příslib do 14. 11. 2019 nesplněn, zasláno 21. 11. 2019- členové ZO prostudovat a 

připomínky do 29. 11. 2019 – připomínky zaslal P. Vondrovic, P. Mach, L. Filipi – 

zaslány 3. 12. 2019 Ing. Matuškovi s termínem 13. 12. 2019 – dodáno 12.12.2019 – 

trvá, v 2. pol. ledna bude svolána schůzka ZO pro další projednávání. 

 

Zápis č. 8/2019 

1 - 8/2019  Zveřejnit záměr obce pachtu na části pozemku č. 1333/1 o výměře 4317 m2 –  

- splněno  

 

2 - 8/2019  Novelizovat OZV o místních poplatcích- trvá 

 

3 - 8/2019 Připravit projekt na opravu chodníku a plotu hřiště pod školou - trvá 

 
 


