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                                                                                                                      č. j. 1/2020       

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 19. 2. 2020 
 

Přítomni – dle prezenční listiny 

Zahájení jednání:   19.2.2020   18:04 hodin v zasedací místnosti OÚ 

Ukončení jednání: 19.2.2020   20:05 hodin 
 

Program: 

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 - starosta obce Petr Vondrovic navrhl zapisovatelkou Marii Cackovou, 

ověřovateli zápisu Miroslava Přívětivého a Ladislava Filipi 

 hlasování o návrhu: pro – 7 

      proti - 0   

                         zdržel se – 0       
 

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

starosta obce Petr Vondrovic 

   - hlasování o návrhu: pro –   7                             

      proti - 0   

                                          zdržel se – 0 
 

3. Informace o činnosti 

 Finanční výbor  - informace ke stavu fondů, proběhla finanční kontrola inventur  

Kontrolní výbor  -  bez informace 

Kulturní komise  -  uplynulé a nadcházející akce do konce března, informace o rodácích 

Komise ŽP – informace o spadlém stromu, řešení úklidu 

místostarosta obce – bez informace 

starosta obce – žádost o dotaci na traktor bude zdarma zopakována (BHZ Invest Hr. KR.), 

na rekonstrukci silnice II/360 vydáno stavební povolení, uzavřena 

smlouva na GDPR  (obec a škola) s Keystone a.s. (DPO J. Zavoral)-  

úspora 10 tis Kč oproti r. 2019, BRKO – odvoz do kompostárny Borová 

44 t, sběr textilu TextilEco 2,552 t, informace EkoKom – odměna za IV.Q. 

2019 25 007,- Kč a problémy s recyklací papíru, 14.1.2020 uzavřena 

smlouva na akci „Pořízení rekuperačních jednotek v ZŠ a MŠ Korouhev“ 

   Příprava akcí – odvlhčení MŠ (zajištění firmy a nabídky), kaplička Lač-

nov – viz program, akce POV rekonstrukce chodníku u zastávky kostel, 

čp. 223 žádost o povolení demolice (AZASS Polička), rekonstrukce čp. 

265 – zpracováván architektonický návrh (Šafář CZ s.r.o.), KD – 02/2020 

závěrečné vyhodnocení akce (každý rok až do r. 2024), ČEZ Distribuce – 

žádost o územní řízení nn osady Maksičky – nutné řešení veřejného osvět-

lení 

 

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

 

5. Dílčí přezkoumání hospodaření obce za r. 2019 – předložen Zápis z dílčího přezkoumání 

hospodaření obce (1. 1. – 19.12.2019) z 19.12.2019 – závěr: „Nebyly zjištěny chyby a 

nedostatky“  

  ZO bere na vědomí a vyslovuje pochvalu účetní obce Ludmile Uhliarikové 

 

6. Výběrové řízení na akci „Oprava střešní a krovové konstrukce Kaple Panny Marie Sněžné – 

Lačnov  -  Korouhev“- předložen výsledek výběrového řízení a doporučení výběrové 

komise o přidělení veřejné zakázky účastníkovi: „život památkám o.p.s.“, Široká 

376, 588 32 Brtnice, s nabídkovou cenou 375 800 Kč bez DPH, 454 718,- Kč s DPH. 

Návrh schválit přidělení výše uvedené zakázky firmě „život památkám o.p.s.“, 

Široká 376, 588 32 Brtnice, s nabídkovou cenou 375 800 Kč bez DPH, 455 928,- Kč 

s DPH. 



2 

 

     hlasování o návrhu: pro –   7                            

        proti - 0   

                                            zdržel se – 0 

 

7. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Korouhev za r. 2019 – předložena výroční zpráva za školní rok 2018 

– 2019 Základní školy a Mateřské školy Korouhev z 23. 9. 2019 

ZO bere na vědomí 

 

8.  Jednání ve věci pozemků 

a) Žádost o pacht pozemku p. č. 1380/4 část 4 317 m2, k.ú. Korouhev  - žadatel Jiří 

Novotný, Korouhev 176, nabídková cena 600,- Kč/ha, využití 

k pěstování plodin 

Návrh: Schválit pachtovní smlouvu s J. Novotným, Korouhev 176, na p.č. 

1380/4 část 4 317 m2, k. ú. Korouhev za cenu 600,- Kč/ha /rok 

- hlasování o návrhu: pro –  7                                

        proti - 0   

                                            zdržel se – 0 

  

b) Prodej pozemku p. č. 25/2, 8/2 a 512/14 v k. ú Lačnov u Korouhve – návrh prodat p.č. 

25/2 zahrada o výměře 140 m2 za cenu 25,- Kč/m2, p.č. 8/2 zast. plocha 

o výměře 6 m2 za cenu 47,- Kč/m2, p. č. 512/14 zahrada o výměře 122 

m2 za cenu 25,- Kč/m2, vše dle GP č. 183-103/2019 SMALL s.r.o. Praha 

a to Jiřímu Burešovi, Korouhev – Lačnov čp. 22 

Hlasování o návrhu: 

- hlasování o návrhu: pro –   7                               

             proti - 0   

                                                 zdržel se – 0 

 

c) Koupě obcí Korouhev  p. č. 163/4 zahrada, 272 m2, k.ú. Korouhev za cenu 25,- Kč/m2 

od Blahákové Mileny Mgr., Hansmannova 1989/29, Černá Pole, 61300 

Brno – návrh koupi schválit 

- hlasování o návrhu: pro –     7                             

             proti - 0   

                                                 zdržel se – 0 

 

d) Žádost o odkoupení pozemku pro výstavbu rodinného domu na p.č. 1923/1 v k.ú. 

Korouhev – Peňásová Markéta, Korouhev 144 –  zařadit do 

požadavků na parcely v lokalitě „Pustina“ 

- ZO bere na vědomí 

 

e) Návrh na pacht p. č. 1904/1  28442 m2, orná půda, p. č. 1913 38355 m2 orná půda 

-zveřejnit záměr o nabídce pachtu dle předloženého návrhu záměru 

- hlasování o návrhu: pro –    7                              

             proti - 0   

                                                 zdržel se – 0 

 

f) Žádost o prodej částí parcel p.č. 628, 627, 626/3 v k.ú. Korouhev – návrh zveřejnit 

záměr prodeje 

- hlasování o návrhu: pro –  7                               

             proti - 0   

                                                 zdržel se – 0 
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9. Jednání ve věci dotací a darů 

a) Předloženo Vyúčtování individuální dotace za r. 2019 Domov Bystré, o.p.s. z 21. 11. 

2019 - ZO bere na vědomí 

 

b) Předloženo Vyúčtování příspěvku individuální dotace za r. 2019 TJ Sokol Korouhev, z.s. 

– ZO bere na vědomí 

 

c) Žádost o poskytnutí dotace na r. 2020 Domov Bystré, o.p.s. z 29.1.2020  – návrh 

poskytnou dar ve výši 10 000,- Kč na kompenzační pomůcky, pohonné 

hmoty 

 - hlasování o návrhu: pro –      7                            

    proti - 0   

                                          zdržel se – 0 

  

d) Žádost o poskytnutí dotace na r. 2020 TJ Sokol Korouhev, z.s. z 21. 11. 2019 – návrh 

poskytnou 30 000,- Kč na úhradu provozních nákladů formou 

veřejnoprávní smlouvy 

 - hlasování o návrhu: pro – 7                                 

    proti - 0   

                                          zdržel se – 0 

 

e)  Žádost o poskytnutí dotace na r. 2020 Penzion Na Čechách Libuše Kučerová z 5.2.2020 

na podporu promítání kinematografu. Zažádáno o upřesnění žádosti 

– kdy, kde, specifikace žadatele - k datu jednání ZO nedošlo.  

Návrh: Dotaci neposkytnout vzhledem k nedodanému upřesnění 

žádosti 

      - hlasování o návrhu: pro –    7                              

         proti - 0   

                                             zdržel se – 0 

 

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

stavby č. IV-12-2019847/SOBS VB/3, Korouhev p. č. 372, SS100, kNN mezi obcí 

Korouhev a ČEZ Distribuce, a.s. – vedení přípojky na p. č. 2722/1 a 2191/12 v k.ú.. 

Korouhev, vlastník obec Korouhev -  úhrada 9400,- Kč  

  Návrh smlouvu schválit 

- hlasování o návrhu: pro – 7                              

        proti - 0   

                                            zdržel se – 0 

 

11. Žádost o prodloužení nájmu bytu v Korouhvi čp. 177 M. Trnkové, žádost z 6. 2. 2020- splňuje 

podmínky prodloužení nájmu. Návrh schválit prodloužení nájemní smlouvy od 23. 2. 2020 

do 22. 2. 2022 

    - hlasování o návrhu: pro – 7                               

       proti - 0   

                                            zdržel se – 0 

 

12. Smlouva o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu 

Pardubice mezi obcí Korouhev a Městskou knihovnou ve Svitavách -  návrh poskytnout 

2000,- Kč 

    - hlasování o návrhu: pro –  7                                

       proti - 0   

                                            zdržel se – 0 

 

13. Různé a diskuse:   Rodáci 2020 – organizační záležitosti 
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č. j. 1/2020     

 

Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev ze dne 19.2.2020 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. Výsledek výběrového řízení na akci „Oprava střešní a krovové konstrukce Kaple Panny 

Marie Sněžné – Lačnov  -  Korouhev“ a schvaluje  přidělení zakázky firmě „život 

památkám o.p.s.“, Široká 376, 588 32 Brtnice, s nabídkovou cenou 375 800 Kč bez DPH, 

454 718,- Kč s DPH. 

2. Pachtovní smlouvu s J. Novotným, Korouhev 176,  na p.č. 1380/4 část 4 317 m2. k . ú. 

Korouhev za cenu 600,- Kč/ha /rok 

3. Prodej pozemků v k. ú Lačnov u Korouhve p.č. 25/2 zahrada o výměře 140 m2 za cenu 

25,- Kč/m2, p.č. 8/2 zast. plocha o výměře 6 m2 za cenu 47,- Kč/m2, p. č. 512/14 zahrada 

o výměře 122 m2 za cenu 25,- Kč/m2, vše dle GP č. 183-103/2019 SMALL s.r.o. Praha a 

to Jiřímu Burešovi, Korouhev – Lačnov čp. 22 

4. Koupi obcí Korouhev  p. č. 163/4 zahrada, 272 m2, k.ú. Korouhev za cenu 25,- Kč/m2 od 

Blahákové Mileny Mgr., Hansmannova 1989/29, Černá Pole, 61300 Brno 

5. Zveřejnění nabídky na pacht p. č. 1904/1  28442 m2, orná půda, p. č. 1913 38355 m2 orná 

půda 

6. Zveřejnění nabídky k prodeji částí parcel p.č. 628, 627, 626/3 v k.ú. Korouhev 

s podmínkou vlastního GP a jeho úhrady. 

7. Poskytnutí dotace na r. 2020 Domov Bystré, o.p.s. ve výši 10 000,- Kč na kompenzační 

pomůcky, pohonné hmoty 

8. Žádost o poskytnutí dotace na r. 2020 TJ Sokol Korouhev, z.s. z 21. 11. 2019 ve výši 

30 000,- Kč na úhradu provozních nákladů formou veřejnoprávní smlouvy 

9. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-

12-2019847/SOBS VB/3, Korouhev p. č. 372, SS100, kNN mezi obcí Korouhev a ČEZ 

Distribuce, a.s. – vedení přípojky na p. č. 2722/1 a 2191/12 v k.ú.. Korouhev, vlastník obec 

Korouhev -  úhrada 9400,- Kč  

10. Žádost o prodloužení nájmu bytu v Korouhvi čp. 177 M. Trnkové dle žádosti z 6. 2. 2020 

na dobu od 23. 2. 2020 do 22. 2. 2022.  

11. Smlouvu o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu 

Pardubice mezi obcí Korouhev a Městskou knihovnou ve Svitavách ve výši 2000,- Kč. 

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje: 

1. Žádosti o poskytnutí dotace na r. 2020 Penzion Na Čechách Libuše Kučerová z 5.2.2020 

na podporu promítání kinematografu vzhledem k nedodání požadovaných specifikací 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

1. Dílčí přezkoumání hospodaření obce za r. 2019 – předložen Zápis z dílčího přezkoumání 

hospodaření obce (1. 1. – 19. 12. 2019) z 19. 12. 2019 – závěr: „Nebyly zjištěny chyby a 

nedostatky“ a vyslovuje pochvalu účetní obce Ludmile Uhliarikové 

2. Výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy Korouhev 2018 – 2019 z 23. 9. 2019 

3. Žádost o odkoupení pozemku pro výstavbu rodinného domu na p.č. 1923/1 v k.ú. Korouhev 

– Peňásová Markéta, Korouhev 144 a  zařazuje ji  do požadavků na parcely v lokalitě 

„Pustina“ 

4. Vyúčtování individuální dotace za r. 2019 Domov Bystré, o.p.s. z 21. 11. 2019 

5.  Vyúčtování příspěvku individuální dotace za r. 2019 TJ Sokol Korouhev, z.s. 
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Návrh usnesení schválit 

-  hlasování o návrhu: pro –   7 

                                  proti -   0   

                                                       zdržel se – 0 

 

Poznámka: ZO…..zastupitelstvo obce 

 

Zápis byl vyhotoven v Korouhvi dne 19.2.2020 

 

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

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

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

Zápis ověřil:  Ladislav Filipi…………………………….………. 

 

Vyvěšeno dne 21.2.2020   Sejmuto dne 10.3.2020 
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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  

  - realizace 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 – konečný návrh projednán GP schválen 

6.2.2020, proběhlo vytýčení a zpracovává se konečný GP. Poté zápis do 

katastru nemovitostí. 

 

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 -  vypracovány 2 

studie: 

a) Recprojekt Pardubice 2018 

b)  Studie VODAM Hranice 12/2019 

-oba dokumenty zaslány členům ZO, prostudovat do 24.3.2020 – všichni členové 

ZO, 25.3.2020 seminář k této problematice 

c) Zajištění pozemku pro ČOV – objednán GP, provést vytýčení, poté návrh smlouvy 

o koupi dle uzavřené Smlouvy o smlouvě budoucí 

 

 

Zápis č. 8/2019 

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

 

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


