
                                                                                                                      č. j. 4/2018          

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 18. 4. 2018 

 

Přítomni – dle prezenční listiny 

Zahájení jednání:  18.4.2018  18:05 hodin v zasedací místnosti OÚ 

Ukončení jednání. 18.4.2018  20:25 hodin 

 

Program: 

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 - starosta obce Petr Vondrovic navrhl zapisovatelem Marii Cackovou, ověřovateli 

zápisu:  Martinu Hrnčířovou 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 – 9 

                                       proti - 0   

                                          zdržel se – 0 

 

3. Informace o činnosti 

 Finanční výbor – informace o stavech účtů podílových fondů 

Kontrolní výbory – informace o provedených kontrolách 

Kulturní komise – informace o uplynulých akcích – harmonikáři, bruslení. Informace o 

následných akcích – čarodějnice, noc kostelů, pouť  

            Komise ŽP – informace o kácení stromů 

 Místostarosta obce – informace o zpřesnění katastru – 14. 4. zahájen k. ú. Lačnov  

Starosta obce P. Vondrovic- účast na sněmu SMO v rámci Aquatherm Praha – informace a 

o zajišťování ČOV v ČR a odpadovém hospodářství, koupě a převzetí č. p. 223  do-

končeno - zařazeno do záměrů AZASS, probíhá vestavba archivu na půdě ZŠ v čp. 

181 – archiv po dohodě s projektantem bude rozšířen o cca 1m (vícepráce), stav za-

jištění hasičského dopravního auta, aktualizace cen plynu s  Innogy Energie s.r.o. – 

snížení ceny plynu o 15 až 35%, 2. – 4. 5. 2018 výluka silnice směr Sádek (rekon-

strukce most), účast na setkání vesnic roku   

 

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

 

5. Kulturní dům – rekonstrukce: 

a) Plnění 03/2017 -  04/2018:  5 047 280,- Kč, probíhají opravy omítek, betonáž podlah, 

montáž elektro, voda, kanalizace, plyn, topení, přední část připravena 

na obklady a dlažby 

 

b) Interiéry – zajištěna výroba nábytku do výčepů, baru a kuchyně od firmy TEKO 

Polička, nabídka z 16. 4. 2018 cena 152 tis. Kč s DPH, nutné 

upřesnění  

 

c) Čištění opon – zajištěno fa Frenk Staré Město, cena 65 tis. Kč 

 

d) Vybavení WC a umýváren – zařízení dle návrhu Lyreco  

 



6. Dodatek č. 16 ke smlouvě č. 12/2001/O o nakládání s komunálním odpadem s LIKO 

SVITAVY, a.s. – výše roční odměny za činnost nakládání s komunálním odpadem, návrh 

dodatek smlouvy schválit 

  - hlasování o návrhu: pro – 9 

             proti - 0   

                                          zdržel se – 0 

 

7.  Hospodaření obce a příspěvkové organizace  

a) Informace o auditu hospodaření obce – předložena Zpráva o výsledku 

přezkoumání hospodaření za r. 2017 (Krajský úřad Pardubice, odbor 

finanční) z 8. 3. 2017, výsledek: “Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a 

nedostatky“. Pochvala účetní obce. ZO bere na vědomí.  

 

b) Základní škola a Mateřská škola Korouhev 

- Zůstatek rezervního fondu k 31.12.2017 158 466,22 Kč- na 

vědomí 

- Zůstatek hospodaření za r. 2017 k  31. 12. 2017 Kč 39 854,11  

- návrh zůstatek převézt do rezervního fondu 

- hlasování o návrhu: pro – 9 

               proti - 0   

                                      zdržel se – 0 

 

8.  Výpověď z nájmu nebytových prostor v čp. 265 a nabídka k prodeji inventáře pohostinství 

a) předložena výpověď A. Brandnera , Lubná 346 z nájmu z nebytových prostor – 

pohostinství  čp. 265 ze zdravotních důvodů, požadavek ukončení k 18. 5. 2018, 

dle smlouvy končí nájemní vztah k 30. 6. 2018 – návrh ukončit smlouvu dohodou 

k 18. 5. 2018. 

- hlasování o návrhu: pro – 9 

              proti - 0   

                                              zdržel se – 0 

 

b) Nabídka A. Brandnera na odkoupení inventáře dle seznamu v ceně 49 050,- Kč 

- návrh odkoupení schválit 

- hlasování o návrhu:    pro – 9 

                proti - 0   

               zdržel se – 0 

 

c) Návrh zveřejnit záměr pronájmu na úřední desce od 19. 4. do 10. 5. 2018, začátek 

nájmu k 1. 6. 2018- návrh  nájem 3 000,- Kč, za objekt, 500,- Kč za inventář, 

úhrada topení, energií, vody, nutné živnostenské oprávnění 

    - hlasování o návrhu:    pro – 9 

                 proti - 0   

               zdržel se – 0 

 

9.  Prodloužení nájemní smlouvy bytu č. 3 v čp. 177 –žádost V. Liškové z 29.3.2018 -  splňuje 

podmínky, návrh prodloužit nájemní smlouvu na dobu určitou od 1. 6. 2018 do 31. 5. 

2020  

  - hlasování o návrhu:    pro – 9 

              proti - 0   

                                              zdržel se – 0 

 

10.  Volba přísedící Okresního soudu ve Svitavách – na základě výzvy Okresního soudu Svitavy 

z 18. 1. 2018 návrh Olga Novotná, Korouhev čp. 6 

  - hlasování o návrhu:    pro – 9 



              proti - 0   

                                              zdržel se – 0 

 

11.  Novela Obecně závazné vyhlášky o hospodaření s odpady – záměr změnit kontejnery 

v Maksičkách a Kateřinkách na standardní popelnice vzhledem k enormnímu nárůstu 

cizích odpadů (např. lednička plná shnilých potravin) – úkol do příštího ZO připravit 

návrh obecně závazné vyhlášky s touto změnou (starosta obce) 

  - hlasování o návrhu:    pro – 9 

              proti - 0   

                                              zdržel se – 0 

 

12.  Záměr úpravy pomníku obětem 1. světové války, možnost 50% dotace z Pardubického kraje, 

-předložen projekt od 3G Garden Hlinsko, cena 93 607,- Kč s DPH. 

- návrh záměr schválit, požádat o dotaci a provést realizaci. K 28. 10. 2018 

uskutečnit slavnostní odhalení 

   hlasování o návrhu:    pro – 9 

              proti - 0   

                      zdržel se – 0 

13.  Komunikace 2018  

a) Oprava obecních komunikací 2018  

I.  Nabídka opravy komunikací DS Delta s.r.o.: 

a) Oprava u KD 498 979,80 Kč 

b) Oprava u horní samoobsluhy – část obec 420 368,50 Kč, část COOP 

Jednota 131 765,40 Kč 

- návrh realizovat pouze ad a) ve výši 498 979,80 Kč, ostatní r. 2019 a pověřit 

starostu uzavřením smlouvy s DS Delta s.r.o. 

hlasování o návrhu:    pro – 9 

              proti - 0   

                       zdržel se – 0 

 

II.   Žádost o prodloužení asfaltové komunikace v Maksičkách, Pavel a Martina 

Machovi, Korouhev 300 – návrh zařadit do akcí a rozpočtu 2019 

hlasování o návrhu:    pro – 9 

              proti - 0   

                       zdržel se – 0 

 

III. Instalace zrcadel v obci – instalovány u odbočky na odchovnu, u hřbitova 

na křižovatce k hřišti – ZO bere na vědomí 

 

b) Uzavírka silnice II/360 Polička - Korouhev, Mýto – informace, od 7. 5. 2018 do 30. 9. 

2018 z důvodu rekonstrukce 1,3 km ulice Zákrejsovy v Poličce, z hlediska obce 

zasláno nesouhlasné vyjádření obce k délce uzavírky a odvolání proti rozhodnutí o 

uzavírce, výlukové jízdní řády autobusů 7.5. -7. 7. 2018 

 – ZO bere na vědomí 

 

c) Stav přípravy rekonstrukce Polička – Korouhev - hranice kraje: vypsáno Pardubickým 

krajem výběrové řízení na zhotovitele projektu – ZO bere na vědomí 

 

14.  Ochrana osobních údajů – GDPR, informace o stavu zajištění 

-týká se obce, ZŠ a MŠ Korouhev, knihovny, zastupitelů obce – předsedů výborů 

a komisí, postup – školení, analýza, úprava systému řízení obce  

Postup: 

1) Analýza a školení 04/2018 – proběhlo 6. 4. 2018, firma 

Keystone, a.s. 



2) Předání analýzy – do 30. 4. 2018 

3) Harmonogram opatření do 5.4/2018 

4) Realizace opatření  05/2018 

5) Zajištění pověřence 05/2018 

6) 25. 5. 2018 náběh GDPR 

 

15.  Rozpočtové opatření č. 3 – viz příloha zápisu, návrh schválit 

 hlasování o návrhu:    pro – 9 

             proti - 0   

                           zdržel se – 0 

 

16. Zakoupení dopravního automobilu pro SDH Korouhev – návrh usnesení: zastupitelstvo 

obce potvrzuje, že má zajištěny vlastní zdroje na financování nákupu hasičského 

dopravního automobilu pro SDH Korouhev, který je zajišťován dle programu 

investičních dotací pro SDH obcí. Jedná se o akci JSDH P2- pořízení nového 

dopravního automobilu, číslo akce pro SDH Korouhev EDS 014D241008235. 

 hlasování o návrhu:    pro – 9 

             proti - 0   

                           zdržel se – 0 

 

17. Různé a diskuse 

a)  Projekt „Zázemí fotbalového hřiště“ na hřišti nad hřbitovem – předat starostovi obce 

své představy na uspořádání zázemí (všichni zastupitelé), zpracovat zadání pro 

projektanta (místostarosta připraví podklady pro projektanta ) - úkol 

 

b) Novela zákona o pohřebnictví – dle semináře na Pardubickém kraji je nutná revize 

Pohřebního řádu obce Korouhev a poté jej nechat schválit Pardubickým krajem 

(termín do 10/ 2020) – úkol pro starostu obce 

 

c) Žádost o dar Babybox Boskovice L. Hess, 6. 4. 2018 - ZO bere na vědomí 

 

d) Volby 2018 – informace starosty obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Č. j. 4/2018     

 

Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev ze dne 18. 4. 2018 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1) Dodatek č. 16 ke smlouvě č. 12/2001/O o nakládání s komunálním odpadem s 

LIKO SVITAVY, a.s. – výše roční odměny za činnost nakládání s komunálním 

odpadem. 

 

2) Převedení zůstatku hospodaření Základní školy a Mateřská škola Korouhev za r. 

2017 k  31. 12. 2017 39 854,11 Kč do rezervního fondu. 

 

3) Výpověď z nájmu nebytových prostor v čp. 265 pohostinství A. Brandnera, 

Lubná 346 z nájmu z nemovitých prostor – pohostinství – v čp. 265 ze 

zdravotních důvodů, k datu 18. 5. 2018. 

 

4) Nabídku A. Brandnera na odkoupení inventáře dle přiloženého seznamu v ceně 

49 050,- Kč 

 

5) Záměr pronájmu pohostinství č. p. 265 zveřejnit na úřední desce od 19. 4. do 10. 

5. 2018, začátek nájmu k 1. 6. 2018 - návrh  nájem 3 000,- Kč za objekt, 500,- Kč 

za nájem inventáře, + úhrada topení, energií, vody, nutné živnostenské oprávnění 

 

6) Prodloužení nájemní smlouvy bytu č. 3 v čp. 177 dle žádosti V. Liškové z 29. 3. 

2018 na dobu určitou od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2020, podmínky prověřeny, splněny.  

 

7) Volbu přísedící Okresního soudu ve Svitavách na základě výzvy Okresního soudu 

Svitavy z 18. 1. 2018 paní Olga Novotná, Korouhev čp. 6 

 

8) Novelu Obecně závazné vyhlášky o hospodaření s odpady – záměr změnit 

kontejnery v Maksičkách a Kateřinkách na standardní popelnice – úkol do 

příštího ZO připravit návrh obecně závazné vyhlášky s touto změnou (starosta 

obce) 

 

9) Záměr úpravy pomníku obětem světové války, možnost 50% dotace z 

Pardubického kraje, -předložen projekt od 3G Garden Hlinsko, cena 93 607,- Kč 

s DPH. Úkol - požádat o dotaci a provést realizaci a slavnostně odhalit 28.10. 

 

10) Opravu místních komunikací v obci Korouhev v r. 2018 dle nabídky DS Delta 

s.r.o. Lubná u kulturního domu část 1.1 v ceně 498 979,80 Kč vč. DPH a pověřuje 

starostu uzavřením smlouvy 

 

11) Zařazení do akcí a rozpočtu 2019 prodloužení asfaltové komunikace 

v Maksičkách, dle žádosti Pavla a Martiny Machových, Korouhev 300.  

 

12) Rozpočtové opatření č. 3 – viz příloha zápisu 

 

13) Zastupitelstvo obce potvrzuje, že má zajištěny vlastní zdroje na financování 

nákupu hasičského dopravního automobilu pro SDH Korouhev, který je 

zajišťován dle programu investičních dotací pro SDH obcí. Jedná se o akci JSDH 

P2- pořízení nového dopravního automobilu, číslo akce pro SDH Korouhev EDS 

014D241008235. 

 

 



  
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. Informaci k rekonstrukci Kulturnímu domu 

2. Informace o auditu hospodaření obce – předložena Zpráva o výsledku přezkoumání 

hospodaření za r. 2017 (Krajský úřad Pardubice, odbor finanční) z 8. 3. 2017, výsledek: 

“Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky“. Pochvala účetní obce. 

3. Výsledek hospodaření fondu Základní školy a Mateřské školy Korouhev k 31.12.2017 Kč 

158 466,22 Kč. 

4. Instalace zrcadel v obci – instalovány o odbočky na odchovnu, u hřbitova na křižovatce 

k hřišti 

5. Stav přípravy rekonstrukce Polička – Korouhev - hranice kraje 

6. Ochrana osobních údajů – GDPR, informace o stavu zajištění 

7. Projekt „Zázemí fotbalového hřiště“ na hřišti nad hřbitovem a ukládá všem zastupitelům 

předložit starostovi obce do příštího zastupitelstva své představy na uspořádání 

zázemí. Následně místostarosta zpracuje návrhy a projedná s projektantem 

8.  Žádost o dar Babybox Boskovice L. Hess, 6. 4. 2018  

9. Uzavírku silnice II/360 Polička- Korouhev, Mýto – informace, od 7. 5. 2018 do 30. 9. 2018 

z důvodu rekonstrukce 1,3 km ulice Zákrejsovy, z hlediska obce zasláno 

nesouhlasné vyjádření k délce uzavírky a odvolání proti rozhodnutí o uzavírce, 

výlukové jízdní řády autobusů v době 7.5. -7. 7. 2018 

 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

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

obce.  

 

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 

 

 

Návrh usnesení schválit 

-  hlasování o návrhu: pro –  9      

                                  proti - 0   

                                                       zdržel se – 0 

 

Poznámka: ZO…..zastupitelstvo obce 

 

Zápis byl vyhotoven v Korouhvi dne  18.4.2018 

 

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

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

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

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

 

 

Vyvěšeno dne    19.4.2018    Sejmuto dne        5.5.2018 



 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 – je na vyjádření MZe ČR, 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 

Zápis č. 3/2018 

1-3/2018 Starostovi obce zaurgovat údržbu potoka na Lesy ČR – dle sdělení Lesů ČR zahájení 

kácením břehových porostů podzim 2018 z důvodu neuzavření výběrového řízení 

 

 2-3/2018 Starostovi obce zajistit pověřenou osobu pro zaznamenávání dat a časů zápachu v obci 

– zajištěno, udělat tabulku    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        č. j. 4/2018     
 

 

Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Korouhev ze dne 18. 4. 2018 

 

 

Usnesení č. 1 

 

Zastupitelstvo obce potvrzuje, že má zajištěny vlastní zdroje na financování nákupu hasičského 

dopravního automobilu pro SDH Korouhev, který je zajišťován dle programu investičních dotací 

pro SDH obcí. Jedná se o akci JSDH P2- pořízení nového dopravního automobilu, číslo akce pro 

SDH Korouhev EDS 014D241008235. 
 

 

 

 

kulaté razítko obce 

 

 

 

 

 

              

     Ing. Petr Vondrovic  

    starosta obce Korouhev   

 


