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                                                                                                                      č. j. 4/2017          
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 19. 4. 2017 
 

Přítomni – dle prezenční listiny 

Zahájení jednání:    19.4.2017  18:07 hodin v zasedací místnosti OÚ 

Ukončení jednání:  19.4.2017  20:18 hodin 

 

Program:  

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

zápisu: Marii Petrásovou a Martinu Hrnčířovou 

               - hlasování o návrhu:  pro – 7 

    proti - 0   

                                                        zdržel se – 0 

 

2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce – návrh na zrušení bodu č. 17 a 

doplnění programu přednesl starosta obce Petr Vondrovic 

   - hlasování o návrhu: pro – 7 

                                       proti - 0   

                                          zdržel se – 0 

 

Dostavil se zastupitel Roman Michl 

 

3. Informace o činnosti  
- Finanční výbor – stav Fundwebu – podílové listy  ČS  

- Kontrolní výbor – bez informace 

- Kulturní komise – informace o harmonikářích, nadcházející harmonikáři,  

- Komise ŽP – skončila sezona kácení stromů, proběhl úklid příkopů, který 

zorganizovalo Myslivecké sdružení 

- místostarosta obce – zpracovává strategický plán obce 

- starosta obce P. Vondrovic- informace o jednání v Poličských strojírnách 7. 4. 

2017 – havárie, rekonstrukce rozhlasu – nová ústředna, výměna repro, 

návštěva OÚ Vendolí – tlaková kanalizace, zahájena rekonstrukce mostu 

před křižovatkou na Sádek, situace zajištění čištění potoka (Lesy ČR) 

 

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

 

5. Rekonstrukce kulturního domu čp. 26 – aktuální vývoj: 

- návrh firmy Right Power, a.s. na sledování parametrů spotřeby el., plyn, voda 

KD s možností rozšíření na všechny obecní objekty, je upravována 

smlouva, info na dalším zastupitelstvu 

ZO bere na vědomí 

 

6. Koupě čp. 265 – aktuální stav:  

a) je podán návrh na vklad do KN z 5.4.2017, předání objektu pravděpodobně 

21.4.2017. Předložen přehled názorů na další postup – ihned/do budoucnosti. 

ZO bere na vědomí 

 

b) Předložena smlouva o pronájmu nebytových prostor mezi   A. Brandtnerem, 

Lubná 346 a Jednotou SD Svitavy z 31.5.2005 a dodatku č. 1 z 30.9.2005 a 

Dodatku č. 2 z 31.5.2005, s tím, že je uzavřen Dodatek č. 3 mezi obcí Korouhev 

a A. Brandtnerem, Lubná 345, 569 63 Lubná, kterým obec Korouhev přebírá, 
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v souladu s Kupní smlouvou mezi obcí Korouhev a Jednotou SD Svitavy 

z 29.3.2017, práva a povinnosti nájmu nebytových prostor čp. 265 

   - hlasování o návrhu: pro – 8 

       proti - 0   

                                    zdržel se – 0 

 

c) Informace o zájemci o pronájem p. Linh Ho, Jimramov.  

 

d) Další postup po zápisu do KN, prohlídka objektu s členy ZO. 

 

7. Pozemky – prodej p. č. 2916/3 a 2916/2 dle GP č. 571-217/2016 z 27.9.2016 v k. ú. 

Korouhev. ZO bylo seznámeno s novým požadavkem zájemců o koupi V. Cachem 

a M. Petrovou a negativním stanoviskem k této změně paní Jany Kopecké 

z 10.4.2017. K této věci se vyjádřil přítomný pan Vít Cach a potvrdil svůj 

požadavek. 

Návrh č. 1 M. Petrásová – parcely neprodávat 

        - hlasování o návrhu: pro – 1 

      proti - 4   

                                                             zdržel se – 3 

 

Návrh č. 2 P. Vondrovic – zveřejnit záměr obce prodat p. č. 2916/3 a 2916/2 

v    k. ú. Korouhev dle GP č. 571-217/2016  

      - hlasování o návrhu: pro – 8 

      proti - 0 

                                                             zdržel se – 0 

 

8.  Závěrečný účet, účetní uzávěrka obec Korouhev. ZŠ a MŠ Korouhev -schválení výsledku 

hospodaření obce za r. 2016: 

 

a) Stav bankovního účtu k    1. 1. 2016:                         9 698 132,75 Kč 

Stav bankovního účtu k 31. 12. 2016:  15 420 614,10 Kč (pozn:510 000,- 

jsou jistiny výběrového řízení na rekonstrukci kulturního domu) 

- na vědomí  

 

b) Předložen Závěrečný účet obce Korouhev za rok 2016 a navrhuje se vyjádřit souhlas 

s celoročním hospodařením obce za rok 2016 a to bez výhrad.  

  - hlasování o návrhu:  pro – 8 

                                     proti - 0   

                                          zdržel se – 0 

 

c) Schválení účetní závěrky obce Korouhev -  sestavena k 31.12.2016. Zastupitelstvo obce 

Korouhev na základě předložených podkladů nezjistilo, že schvalovaná účetní 

závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace 

obce Korouhev a schvaluje účetní závěrku obce Korouhev sestavenou k 31.12.2016 

včetně výsledku hospodaření ve výši 5 056 880,95 Kč a schvaluje převedení tohoto 

výsledku hospodaření z účtu 431 – výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 

na účet 432 – výsledek hospodaření minulých účetních období. Protokol o schválení 

viz příloha zápisu ZO. Návrh schválit s výše uvedeným vyjádřením. 

  - hlasování o návrhu: pro – 8 

                                     proti - 0   

                                          zdržel se – 0 

 

d) Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Korouhev za rok 2016. 
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Zastupitelstvo obce na základě předložených podkladů nezjistilo, že schvalovaná 

účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční 

situace ZŠ a MŠ Korouhev a schvalují účetní závěrku ZŠ a MŠ Korouhev 

sestavenou k 31. 12. 2016. Předloženy: rozvaha, výkaz zisků a ztrát a přílohy. 

Protokol o schválení účetní závěrky je přílohou tohoto zápisu. Návrh schválit s výše 

uvedeným vyjádřením. 

  - hlasování o návrhu: pro – 8 

                                      proti - 0   

                                       zdržel se – 0 

 

e) Předložena Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Korouhev za r. 2016 (viz 

příloha) – ZO bere na vědomí 

 

f) Předložen Protokol č. 1/003/2017 o výsledku řádné kontroly na úseku zákl. registrů ISÚ/ 

RUIAN (viz příloha) – ZO bere na vědomí 

 

9.  Projednání výsledků inventur za r. 2016 – s výsledky inventur seznámila ZO účetní Ludmila 

Uhliariková, zastupitelstvo obce bere na vědomí   

 

10.  Žádost o podporu vydání knihy – žadatel Zdeněk Zemánek, návrh podpořit vydání knihy 

částkou 4.000,-Kč a ZO pověřuje starostu obce uzavřením darovací smlouvy  

  - hlasování o návrhu: pro – 8 

                                      proti - 0   

                                               zdržel se – 0 

 

11.  Sdružení majitelů vodovodů – starosta obce seznámil ZO s novými stanovami SMSV 

Poličsko a navrhl schválení těchto stanov  

  - hlasování o návrhu: pro – 8 

                                      proti - 0   

                                               zdržel se – 0 

 

12.  Žádost A. Škorpíkové a R. Kučery o veřejné osvětlení v Lačnově u čp. 1 – ZO bere na 

vědomí a ukládá starostovi obce prověřit technickou a časovou reálnost požadavku. 

ZO bere na vědomí 

   

 

13. POV 2017 – nátěry veřejného osvětlení (částečná dotace POV 2017) – starosta obce 

seznámil s nabídkou  Elektro Šudoma s.r.o. – návrh nabídku schválit a ZO pověřuje 

starostu obce uzavřením smlouvy o dílo 

  - hlasování o návrhu: pro – 8 

                                     proti - 0   

                                               zdržel se – 0  

 

14.  Domov Bystré o.p.s. – žádost o příspěvek. Starosta obce seznámil ZO s jednáním na MěÚ 

Bystré a způsobem zajištění služeb Domov Bystré o.p.s., který se stará o dva občany 

Korouhve – návrh dar ve výši 5.000,-Kč a ZO pověřuje starostu obce uzavřením 

darovací smlouvy. 

  - hlasování o návrhu: pro – 8 

                                     proti - 0   

                                               zdržel se – 0 

 

15. Připojení chatové oblasti Kateřinky – starosta obce seznámil ZO s dodatkem smlouvy 

s ČEZ Distribuce, a.s. – změna termínu dokončení akce do 20.4.2018 z důvodu 
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pozemkových změn – návrh dodatek smlouvy schválit a pověřit starostu obce jejím 

uzavřením 

  - hlasování o návrhu: pro – 8 

                                      proti - 0   

                                                zdržel se – 0 

 

16.  Strategie obce – projednání závěrů a priorit zastupitelů obce, úkol: připravit návrh časové 

realizace bodů 1., 2., 3. (starosta obce), 4. (místostarosta obce)   

a)  Kanalizace a ČOV – informace návštěva Vendolí 

- řešení pozemku pro ČOV – zjistit možnost prodeje - úkol V. 

Jílková 

- připravit postup do příštího zasedání (jednání na KrÚ 

Pardubice, Satturn Holešov), ZO bere na vědomí 

b) Škola – zadat:  

- projekt archívu v půdních prostorech  

- Návrh: nechat zpracovat studii třída MŠ + kuchyň + jídelna, odborné 

učebny půda Ing. Šafářem Polička 

hlasování o návrhu: pro – 8 

                                proti - 0   

                                zdržel se – 0 

 

c) Akce r. 2018 – předběžně: kaplička Lačnov, parkoviště horní prodejna, pod 

kostelem, plocha před KD oprava (POV 2018), možnosti 

povrchů hřišť v obci, zázemí u fotbalového hřiště (záměr) 

 

d) Pozemky – Ladislav Filipi a Justin Soukal dokončí prověření možnosti pozemků 

 

17. Rozpočtové opatření č. 2  - odůvodnila účetní obce -viz příloha tohoto zápisu, návrh 

opatření schválit 

  - hlasování o návrhu: pro – 8 

                                      proti - 0   

                                               zdržel se – 0 

 

18.  Různé a diskuse 

a. Ústní požadavek J. Novotný čp. 195 – osazení značky „max. šířka vozidla „ na 

cestě – pro informaci 

b. Požadavek Pavla Bobka, čp. 159 na čištění nánosu pod mostem, p. č. 2919/1 – 

je způsobeno přehrazením potoka, nutno odstranit, bude vyčištěno koryto před 

mostkem (údržba obce).  

c. Informace o možnosti zajistit hasičské dopravní auto – info starosty o jednání s 

HZS Svitavy- úkol starostovi obce – zahájit potřebná řízení 

d. Informace Policie ČR o bezpečnostní situaci v Korouhvi za r. 2016 

e. Informace o VPP, brigádách na údržbě obce 

f. Koupě párty stanů – předloženy rozměry a cenové nabídky, úkol místostarostovi 

o doplnění nabídek a získání referencí od jiných uživatelů 

g. Řešení neplatičů poplatků za komunální odpad – ZO předloží návrhy systému 

do příštího zasedání ZO 
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č.j. 4/2017          

Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev ze dne 19. 4. 2017 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. Schválení výsledku hospodaření obce za r. 2016: 

a) Závěrečný účet obce Korouhev za rok 2016 a vyjádřuje souhlas s celoročním 

hospodařením obce za rok 2016 a to bez výhrad.  

  

b) Účetní závěrku obce Korouhev -  sestavena k 31.12.2016. Zastupitelstvo obce Korouhev 

na základě předložených podkladů nezjistilo, že schvalovaná účetní závěrka neposkytuje 

věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace obce Korouhev a schvaluje 

účetní závěrku obce Korouhev sestavenou k 31.12.2016 včetně výsledku hospodaření ve 

výši 5 056 880,95 Kč a schvaluje převedení tohoto výsledku hospodaření z účtu 431 – 

výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 – výsledek hospodaření 

minulých účetních období. 

 

c) Účetní závěrky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Korouhev za rok 2016. Zastupitelstvo 

obce na základě předložených podkladů nezjistilo, že schvalovaná účetní závěrka 

neposkytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace ZŠ a MŠ 

Korouhev a schvalují účetní závěrku ZŠ a MŠ Korouhev sestavenou k 31. 12. 2016. 

Předloženy: rozvaha, výkaz zisků a ztrát a přílohy.  

 

2. Smlouvu o pronájmu nebytových prostor v čp. 265 mezi   A. Brandtnerem, Lubná 346 a 

Jednotou SD Svitavy z 31.5.2005 a dodatku č. 1 z 30.9.2005 a Dodatku č. 2 z 31.5.2005, 

s tím, že ZO souhlasí s uzavřením Dodatku č. 3 mezi obcí Korouhev a A. Brandtnerem, 

Lubná 345, 569 63 Lubná, kterým obec Korouhev přebírá, v souladu s Kupní smlouvou 

mezi obcí Korouhev a Jednotou SD Svitavy z 29.3.2017, práva a povinnosti nájmu 

nebytových prostor čp. 265 a pověřuje starostu obce uzavřením dodatku smlouvy 

   

3. Zveřejnění nabídky k prodeji p. č. 2916/3 a 2916/2 dle GP č. 571-217/2016 z 27.9.2016 v k. 

ú. Korouhev. 

  

4. Žádost o podporu vydání knihy – žadatel Zdeněk Zemánek, Peřimov- dar  ve výši 4.000,-

Kč a ZO pověřuje starostu obce uzavřením darovací smlouvy  

  

5. Nové stanovy SMSV Poličsko 

 

6. Nabídku na nátěry veřejného osvětlení (dotace POV 2017)  nabídka  Elektro Šudoma s.r.o.,  

ZO pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o dílo 

 

7. Domov Bystré o.p.s. – dar 5000,- Kč na zajištění služeb Domov Bystré o.p.s. v obci 

Korouhev, ZO pověřuje starostu obce uzavřením darovací smlouvy. 

 

8. Dodatek smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s. – změna termínu dokončení akce „Připojení 

chatové oblasti Kateřinky do 20.4.2018 z důvodu pozemkových změn  a ZO pověřuje 

starostu obce uzavřením dodatku  

 

9. Rozpočtové opatření č. 2 viz příloha tohoto zápisu 

 

 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. Stav bankovního účtu k   1. 1. 2016:          9 698 132,75 Kč 

Stav bankovního účtu k 31. 12. 2016:   15 420 614,10 Kč (510 000,- jistiny VŘ KD) 

2. Rekonstrukce kulturního domu čp. 26 – aktuální vývoj 



6 

 

3. Koupě čp. 265 – aktuální stav 

4. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Korouhev za r. 2016  

5. Protokol č. 1/003/2017 o výsledku řádné kontroly na úseku zákl. registrů ISÚ/ RUIAN  

6. Výsledky inventur za r. 2016  

7. Žádost A. Škorpíkové a R. Kučery o veřejné osvětlení v Lačnově u čp. 1  

8. Požadavek J. Novotný čp. 195 – osazení značky „max. šířka vozidla“ na humenní cestě 

Požadavek Pavla Bobka, čp. 159 na čištění nánosu pod mostem, p. č. 2919/1  

9. Informace o možnosti zajistit hasičské dopravní auto  

10. Informace Policie ČR o bezpečnostní situaci v Korouhvi za r. 2016 

11. Informace o VPP, brigádách na údržbě obce 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

1 - 4/2017 Žádost A. Škorpíkové a R. Kučery o veřejné osvětlení v Lačnově u čp. 1- ZO ukládá 

starostovi obce prověřit technickou a časovou reálnost požadavku 

 

2 - 4/2017 Řešení pozemku pro ČOV  - V. Jílková prověří možnost prodeje 

 

3 - 4/2017 Koupě párty stanů – předloženy rozměry a cenové nabídky, úkol pro L. Filipi - 

doplnění nabídek a získání referencí od uživatelů 

 

4 - 4/2017 Zveřejnit nabídku k prodeji p. č. 2916/3 a 2916/2 dle GP č. 571-217/2016 z 27.9.2016 

v k. ú. Korouhev. 

 

5 -  4/2017 Zajistit zpracování v ZŠ a MŠ Korouhev: projekt archívu a studii třída MŠ + kuchyň 

+ jídelna, odborné učebny půda (starosta obce, zadání ZŠ a MŠ) 

 

6 - 4/2017 Strategie obce – dokončit pozemky (L. Filipi, J. Soukal), pokračovat v prověřování 

možností ČOV a kanalizace (KrÚ Pardubice, Satturn Holešov) 

 

7 - 4/2017 Řešení neplatičů poplatků za komunální odpad – členové ZO předloží návrhy 

systému do příštího zasedání ZO 

 

 Poznámka: ZO…..zastupitelstvo obce 

 

Návrh usnesení schválit 
-  hlasování o návrhu : pro –  8               

    proti - 0   

                                                     zdržel se – 0 

 

Zápis byl vyhotoven v Korouhvi dne  20.4.2017 

 

Zápis zapsal:      Marie Cacková.……………………………………..  

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

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

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

Vyvěšeno dne    20.4.2017      Sejmuto dne        10.5.2017 
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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 – probíhá, trvá 

 

Zápis č. 8/2016 

2 – 8/2016 Kulturní komisi ve spolupráci se starostou zorganizovat pěší informativní 

pochůzku po obci za účelem umístění vyhlídkových laviček – splněno, 

dále jednání s majiteli pozemků - trvá 

  

Zápis č. 8/2016 

1 – 8/2016  Studie kanalizace a ČOV: dle jednání s Recprojekt Pardubice a diskusi na jednání 

ZO: 

a)    Jednání s Ing. Recem 22.2.207 v 16:00 hodin na OÚ  - splněno 

b) Dohodnout jednání s firmou Satturn Holešov, Ing. Tomšů – zajistí 

Marie Cacková – trvá, termín 22.5.2017 pondělí v 10:00 v Litomyšli 

c)  Jednání o tlakové kanalizaci na OÚ Vendolí 12.4.2017 - splněno  

 

 


