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                                                                                                                      č. j. 6/2019       

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 18.9.2019 
 

Přítomni – dle prezenční listiny 

Zahájení jednání:  . 18.9 2019   18:05 hodin v zasedací místnosti OÚ 

Ukončení jednání:  18.9.2019    21:05 hodin 
 

Program: 

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 - starosta obce Petr Vondrovic navrhl zapisovatelem Ladislava Filipi, ověřovateli 

zápisu Veroniku Jílkovou a Justina Soukala 

 hlasování o návrhu: pro – 6 

      proti - 0   

                         zdržel se – 0      

  
 

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

starosta obce Petr Vondrovic 

   - hlasování o návrhu: pro –  6                                      

      proti - 0   

                                          zdržel se – 0 
 

3. Informace o činnosti 

 Finanční výbor  - žádné informace 

Kontrolní výbory  - žádné informace 

Kulturní komise  - fotbal, divadlo, divadlo Polička, bruslení v říjnu, rodáci 2020 

Komise ŽP – žádné informace 

místostarosta obce  - revize katastru 

starosta obce – Lačnov: dokončena kanalizace vč. úpravy terénu, rekonstrukce odpočíva-

dla (zámková dlažba vč. terénních úprav, nátěry), jednání s Lesy ČR – údržba potoka dolní 

konec, porosty horní konec), horní zastávka uvedena do původního stavu pachateli – po-

děkování PČR Polička za vypátrání pachatelů, EKOKOM – platba za druhotné suroviny 

za II.Q. 2019 23 648,- Kč, podána žádost o dotaci pro JPO III SDH Korouhev 30 tis. Kč  

-  helmy, rukavice, opravena hrobka hřbitova a nátěry zábradlí. Akce 2019: větrání a reku-

perace ZŠ a MŠ  - vypracován projekt, dále výběrové řízení, realizace 07 – 08/2020, kap-

lička Lačnov  - jsme na 2. místě náhradníků na dotaci, rozhodnutí na podzim, komunikace 

– realizována odpočívadlo Lačnov, posezení dolní hospoda, plocha před úřední deskou 

OÚ, rekonstrukce u horní prodejny do 15.10.2019,  elektro – realizován hromosvod na 

obchodě, LED světlo Kateřinky, kroucený kabel dolní konec, bude provedena výměna 

houpaček dětské hřiště KD  (neprošla revize). Vypsány kotlíkové dotace Pardubickým kra-

jem – příjem žádostí od 8.10.  do 30.10.2019. 

 

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

 

5. AZASS Polička – návrh záměru s budovou čp. 223, představil výkonný ředitel AZASS Ing. 

Libor Stráník 

Zastupitelstvo obce doporučuje AZASS Polička zpracovat projekt demolice, s tím, že 

deklaruje úhradu nákladů demolice obcí Korouhev Svazku obcí AZZAS. 

    - hlasování o návrhu: pro –     6                                   

       proti - 0   

                                            zdržel se – 0 

  

6. Rekonstrukce komunikace „II/360 Polička – Korouhev – hranice kraje“ – informace o aktuální 

situaci – majetkoprávní vypořádání díky intenzivní spolupráci Pardubického kraje a starosty 

obce během prázdnin  ukončeno (poslední úspěšné jednání 12.9.2019), nyní probíhá stavební 

řízení, je předpoklad, že Pardubický kraj požádá o dotaci na podzim 2019. Akceptován  
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požadavek obce na chodník směrem k Jimramovu, je uzavřena smlouva vč. tohoto požadavku. 

ZO bere na vědomí 

 

7. Žádosti o prodej pozemků z majetku obce 

a) Žádost Marie Nedělová a Schauerová Ladislava, Polička o p. č. 277/5, ostatní plocha, část 

40 m2, k.ú. Korouhev – návrh: vyvěsit oznámení s nabídkou prodeje a vypracování GP  

    - hlasování o návrhu: pro –  6                                      

       proti - 0   

                                            zdržel se – 0 

 

b) Žádost Petr Bobek, Korouhev 185 o p. č. 152/1, 61 m2, ostatní plocha,  a p. č. 2859 ostatní 

plocha (část) v k. ú. Korouhev–  návrh: vyvěsit oznámení s nabídkou prodeje s podmínkou 

věcného břemene vedení sítí a vypracování GP 

  - hlasování o návrhu: pro – 6                                       

     proti - 0   

                                     zdržel se – 0 

 

c) Žádost Josef Soukal, Korouhev 102 o p. č. 377/9, zahrada, část  dle GP (zajistí žadatel), 

k.ú. Korouhev – návrh: vyvěsit oznámení s nabídkou prodeje s podmínkou věcného 

břemene vedení sítí a vypracování GP 

  - hlasování o návrhu: pro – 6                                       

     proti - 0   

                                    zdržel se – 0 

 

d) Jiří Marek, Litomyšl a Petra Navrátilová, Korouhev 173- žádost o stavební parcelu pro 

výstavbu RD  - ZO bere na vědomí, bude zařazeno do požadavků 

 

e) Žádost Eduard Červený, Polička o p. č. 2821/2, k.ú. Korouhev a nabídka prodeje p.č. 

2821/3, k. ú. Korouhev  – návrh: ZO s prodejem nesouhlasí z důvodu přístupů na pozemky 

dalších vlastníků, informovat žadatele 

  - hlasování o návrhu: pro –  6                                      

     proti - 0   

                                      zdržel se – 0 

f) Žádost Josef Břeň a Jana Břeňová, Korouhev 76 o p. č. 2720, část zastavěnou garáží, ost, 

plocha,  k.ú. Korouhev – návrh: vyvěsit oznámení s nabídkou prodeje za podmínky 

vypracování GP a nabídkou vlastního pozemku pro zachování cesty jako náhrady za 

prodávanou část 

  - hlasování o návrhu: pro – 6                                       

     proti - 0   

                                    zdržel se – 0 

 

8.  Studie rekonstrukce čp. 265 Šafář CZ, s.r.o. Polička 

- předloženy tři varianty uspořádání hospody, místnosti pro služby, prodejny. 

Úkol: Předložit návrh k vyjádření provozovateli. Členové zastupitelstva předloží 

připomínky do konce září 2019. Zvážit další postup (možnost dotace, financování 

s ohledem na další připravované akce, především ČOV  a kanalizaci) 

 

9. Nabídka projektu „Poznávací omalovánka regionu Svitavsko“ – nerealizovat, ZO bere na 

vědomí 

 

10. Nabídka dotací 

a) Program SFŽP Vybudování a úprava sběrných míst vč. pořízení sběrných nádob – možná 

dotace až 85%, možno hradit úpravu míst na kontejnery a nákup kontejnerů. Nabídka 

na administraci firmy BHZ invest s.r.o. Hradec Králové – 45 000,- Kč + 3,5% 
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z přiznané dotace (uznatelný výdaj) 

– návrh:  Realizovat a schválit nabídku BHZ invest s.r.o.. ZO ukládá starostovi a 

místostarostovi ve spolupráci s poradenskou firmou připravit zadání a realizaci 

    - hlasování o návrhu: pro –   6                                     

       proti - 0   

                                            zdržel se – 0 

 

b) Program rozvoje venkova -  technika do lesů pro vlastníky lesů – možnost nákupu traktoru, 

dotace až  50%. Nabídka na administraci firmy BHZ invest s.r.o. Hradec Králové – 

15 000,- Kč + 3,5% z přiznané dotace (uznatelný výdaj) 

- návrh: Realizovat a schválit nabídku BHZ invest s.r.o.. ZO ukládá starostovi a 

místostarostovi ve spolupráci s poradenskou firmou připravit zadání a 

realizaci    

 - hlasování o návrhu: pro – 6                                     

     proti - 0   

                                  zdržel se – 0 

 

11. Program rozvoje venkova Pardubického kraje pro r. 2020 – návrh akce pro dotaci (od  

1.12.2019 do 31.12.2019): 

„Rekonstrukce odstavné plochy pod kostelem p.č. 2689/1, manipulační plocha“ (část) a 

zažádat o dotaci Pardubický kraj  

    - hlasování o návrhu: pro –  6                                      

       proti - 0   

                                            zdržel se – 0 

  

12. Rodáci 2020 – schůzka pořadatelů 7.10.2019 od 17 hodin v zasedací místnosti OÚ, oznámit 

účastníkům dle rozpisu 

 

13. Žádost o zakoupení vybavení pro pohostinství čp. 265, A Malinský- kombinovaná lednice 

(5600 Kč, náhrada za nefunkční stávající lednici), pultový mrazák (8000 Kč – 

poškozen v důsledku výpadku proudu), průtokový ohřívač vody ( 6000 Kč včetně 

montáže, náhrada za  stávající, který vodu ohřeje pouze na cca 30 stupňů) 

Návrh: Žádost schválit a zahrnout náklady do rozpočtu obce 

- hlasování o návrhu: pro –  6                                      

           proti - 0   

                                               zdržel se – 0 

   

14. Rozpočtové opatření č. 4- viz příloha zápisu, návrh schválit 

- hlasování o návrhu: pro –  6                                      

   proti - 0   

                                    zdržel se – 0 

15. Různé a diskuse 

a) Žádost Náš dům Koclířov  z.s. o příspěvek – ZO bere na vědomí 

b) Informace KHS Svitavy z 17.9.2019 ve věci stížnosti na zápach a hluk z farmy Drupork 

Korouhev – měření hluku v létě 2020, ZO bere na vědomí. 
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č. j. 6/2019     

 

Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev ze dne 18.9. 2019 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. Doporučení pro AZASS Polička zpracovat projekt pro demolici budovy čp. 223 v 

Korouhvi, s tím, že zastupitelstvo obce deklaruje úhradu nákladů demolice obcí Korouhev 

Svazku obcí AZASS. 

2. Nabídku firmy BHZ invest s.r.o. Hradec Králové na administraci Program SFŽP 

Vybudování a úprava sběrných míst vč. pořízení sběrných nádob – cena 45 000,- Kč + 

3,5% z přiznané dotace 

3. Nabídku firmy BHZ invest s.r.o. Hradec Králové na administraci Program rozvoje 

venkova -  technika do lesů pro vlastníky lesů – nákup traktoru  – cena 15 000,- Kč + 3,5% 

z přiznané dotace  

4. Zakoupení vybavení pro pohostinství čp. 265, A Malinský- kombinovaná lednice (5600 

Kč, náhrada za nefunkční stávající lednici), pultový mrazák (8000 Kč – poškozen v 

důsledku výpadku proudu), průtokový ohřívač vody ( 6000 Kč včetně montáže) 

5. Akci pro dotaci POV 2020 Pardubického kraje (do 31.12.2019)„Rekonstrukce odstavné 

plochy pod kostelem p. č. 2689/1 manipulační plocha“ (část) 

6. Rozpočtové opatření č. 4 - viz příloha zápisu 
 

Zastupitelstvo obce ukládá: 
1 - 6/2019  Zastupitelům obce zúčastnit se jednání o studii ČOV s VODAM Hranice 23.9.2019 

v 16:00 hodin na Obecním úřadě 
 

2 - 6/2019  Studie rekonstrukce čp. 265 Šafář CZ, s.r.o. Polička - tři varianty uspořádání hospody, 

místnosti pro služby, prodejny. 

-předložit návrh k vyjádření provozovateli – starosta obce 

-členové zastupitelstva předloží připomínky do konce září 2019. Zvážit další postup 

(možnost dotace, financování s ohledem na další připravované akce, především ČOV  

kanalizaci) 
 

3 - 6/2019 Rodáci 2020  - schůzka pořadatelů 7.10.2019 od 17 hodin v zasedací místnosti OÚ, 

oznámit účastníkům dle rozpisu 
 

4 - 6/2019 a) Program SFŽP Vybudování a úprava sběrných míst vč. pořízení sběrných nádob  -  

- starostovi a místostarostovi ve spolupráci s poradenskou firmou připravit zadání 

a realizaci    

b)Program rozvoje venkova -  technika do lesů pro vlastníky lesů: starostovi a 

místostarostovi ve spolupráci s poradenskou firmou připravit zadání a realizaci 
 

5 - 6/2019 Vyvěsit oznámení o nabídce prodeje parcel z majetku obce: 

a) p. č. 277/5, ostatní plocha, část 40 m2, k.ú. Korouhev za podmínky vypracování GP  

     

b) p. č. 152/1, 61 m2, ostatní plocha  a p. č. 2859 ostatní plocha (část) v k. ú. Korouhev 

s podmínkou věcného břemene vedení sítí a vypracování GP 

   

c) p. č. 377/9, zahrada, část  dle GP (zajistí žadatel), k.ú. Korouhev s podmínkou věcného 

břemene vedení sítí  

 

d) p. č. 2720 část zastavěnou garáží, ost, plocha,  k.ú. Korouhev za podmínky  vypracování 

GP a nabídkou pozemku pro zachování cesty jako náhrady za prodávanou 

 

6 – 6/2019 Akci pro dotaci POV 2020 Pardubického kraje (do 31.12.2019)„Rekonstrukce 

odstavné plochy pod kostelem p. č. 2689/1 manipulační plocha“ (část) 
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

1. Přípravu rekonstrukce komunikace „II/360 Polička – Korouhev – hranice kraje“ 

2. Informaci o poznávací omalovánce regionu Svitavsko 

3. Žádost Náš dům Koclířov  z.s. o příspěvek – ZO bere na vědomí 

4. Žádost o stavební parcelu pro výstavbu RD Jiří Marek, Litomyšl a Petra Navrátilová, 

Korouhev 173, s tím, že bude zařazena do evidence žadatelů o parcelu  

5. Informace KHS Svitavy z 17.9.2019 ve věci stížnosti na zápach a hluk z farmy Drupork 

Korouhev – měření hluku léta 2020 

 

Návrh usnesení schválit 

-  hlasování o návrhu: pro –   6 

                                  proti - 0   

                                                       zdržel se – 0 

Zastupitelstvo obce neschvaluje  

1. Žádost Eduard Červený, Polička o p. č. 2821/2, k.ú. Korouhev a nabídka prodeje p.č. 

2821/3, k. ú. Korouhev  – návrh: ZO s prodejem nesouhlasí z důvodu přístupů na pozemky 

dalších vlastníků, informovat žadatele 

 

 

Poznámka: ZO…..zastupitelstvo obce 

 

Zápis byl vyhotoven v Korouhvi dne 18.9. 2019 

 

Zápis zapsala:      Ladislav Filipi.……………………………………...  

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

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

Zápis ověřil:  Justin Soukal.……………………………….………. 

 

Vyvěšeno dne 23.9. 2019    Sejmuto dne 15.10.2019 
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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 nejdříve samostatnou schůzku zastupitelstva obce pro jednání 

o zázemí fotbalového hřiště – trvá, pokračovat v realizaci projektu budovy  

 

b) jednat s majitelem pozemku p. č. 1337/5 o možné výměně parcel – splněno, uzavřena 

směnná smlouva 

 

3-2/2019 Na základě změny zákona o odpadech týkající se sběru použitého jedlého oleje a tuků 

připravit novelu OZV o odpadech (starosta obce) – trvá, zajištěny dvě nádoby fa 

Fritex. 
 

5-2/2019 Stavební parcely lokalita Pustina p.č 1923/1 - prověřit realitu výstavby na tomto 

pozemku ve vztahu k inženýrským sítím, pachtovní smlouvě a finančních možností 

obce a ukládá starostovi svolat schůzku na určené místo – 3.7.2019 uskutečněna 

schůzka na místě za účasti části zastupitelů a žadatele a prověřeny varianty dvou a 

tří parcel vč. komunikací. 

 Návrh: realizovat 2 parcely: 

  - hlasování o návrhu: pro – 3                                       

     proti - 3   

                                     zdržel se – 0 

Návrh nebyl schválen. 

 Další návrh: realizovat 3 parcely: 

  - hlasování o návrhu: pro – 3                                       

     proti - 3   

                                     zdržel se – 0 

 Návrh nebyl schválen. 

 

 Předložit k rozhodnutí na dalším zasedání zastupitelstva obce 

 

 Dále realizovat dle tohoto postupu (starosta a místostarosta): 

a) Podat výpověd z pachtovní smlouvy M. Michl, Korouhev čp. 285 -  části p.č. 

1923/1 určené pro výstavbu za předpokladu dodržení dotačního období 

b) Zajistit zaměření podzemního telefonního vedení 

c) Poté promyslet  podmínky prodeje a návrhu na prodej   

   - hlasování o návrhu: pro –  6                                      

      proti - 0   

                                         zdržel se – 0 

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 -   projektant Ing. 

Matuška, firma VODAM Hranice-  termín 10/2019, schůzka skupiny s projektantem 

23.9. 2019 na OÚ 

 

Zápis č. 5/2019 

1 - 5/2019  Starostovi obce  projednat s Policií dohled nad silničním provozem na křižovatce na 

Mýtě  - splněno, měření občas probíhá                                                                                                         


