
                                                                                                                      č. j. 6/2018          

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20. 6. 2018 

 

Přítomni – dle prezenční listiny 

Zahájení jednání:  20.6.2018  18:09 hodin v zasedací místnosti OÚ 

Ukončení jednání. 20.6.2018  20:27 

Program: 

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 - starosta obce Petr Vondrovic navrhl zapisovatelem Marii Cackovou, ověřovateli 

zápisu: Justina Soukala a Marii Petrásovou  

            

 

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 – informace o stavu Fund webu 

Kontrolní výbory – bez informací 

Kulturní komise – informace o dětském dni, plán programu na akci „otvírání KD“, plán 

na slavnostní kladení věnců k pomníku. 

- Dostavil se zastupitel Miroslav Přívětivý 

            Komise ŽP – informace o mimořádném kácení stromu  

 Místostarosta obce – bez informace  

Starosta obce P. Vondrovic- valná hromada Liko Svitavy a.s. – růst poplatku za odpad 

v dalších letech, EKOKOM - úspora emisí CO za r. 2017 (tříděný sběr) 25,958 tun 

CO, Asekol – úspora třídění elektroodpadu 521,53 kg elektrozařízení, Valná hromada 

Mikroregion Poličsko- zakoupení 30 setů lavice/stoly pro potřeby obcí v r. 2018 a 

POV 2019, modernizace II/360 2020 -2022, cena předp. 139 mil Kč, instalovány 2 ks 

reflexních značek „Pozor děti“ u školy, na MěÚ Polička požadavek na 40 km/h na 

horním konci, dokončeno veřejné osvětlení Kateřinky, dotace na rekonstrukci po-

mníku 1. sv. v. 50 tis. Kč z rozpočtu kraje (schválení smlouvy 07/2018) 

 

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

 

5. Kulturní dům – rekonstrukce: 

a) Plnění 03/2017 -  06/2018: 8 338 823,-  dokončena venkovní fasáda, montáž stropních 

podhledů a svítidel, probíhá kompletace el, parkety, schody 

 

b) Vícepráce a méně práce – předložen Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo s firmou 

STAREDO, Nové Město na Moravě, č. ZAK-001-2017 změna čl. IV 

Cena díla – původní 14 315 525,- Kč s DPH, nově 15 361 576,72 Kč 

vč. DPH (viz Změnový list vč. rozpočtů č. 1 a změnový list vč. 

rozpočtů č. 2) – návrh Dodatek č. 2 schválit: 

- hlasování o návrhu: pro –  7  

                                   proti - 0   

                                     zdržel se – 0  

 

c) Nábytek do výčepů, baru a kuchyně od firmy TEKA Polička, konečná nabídka dle 

upřesnění požadavků a zaměření na místě (vč. horního baru)  



- cena dle nabídky ze 4. 6. 2018 263.311,- Kč a žádost o zálohu 

60% - návrh cenu a zálohu schválit 

- hlasování o návrhu: pro – 7 

                    proti - 0   

                                 zdržel se – 0 

d) Čištění opon – zajištěno fa Frenk Staré Město, cena 65 tis. Kč, pro informaci 

 

e) Vybavení WC a umýváren – zařízení dle návrhu Lyreco, je v rozpočtu  

 

f) Vybavení kuchyní, výčepů, baru –  cena vč. spotřebičů dřezů, umyvadel…….., 

dodavatel Gastro Jindra – cena 185 553,50 Kč, pro informaci.  

 

g) Vybavení výčepu pivo – Pivovar Polička, pult nájem, koupě kompresor, chlazení, je 

v rozpočtu 

 

h) Vybavení knihovny – návrh nové regály a stoly do knihovny od firmy Ceiba s.r.o. 

Brandýs nad Orlicí, nabídka ze 4. 6. 2018 Kč 189.936,- (schválena 

knihovnicí), instalace 14. 9. 2018 – návrh nabídku schválit 

- hlasování o návrhu: pro – 7 

         proti - 0   

                                    zdržel se – 0 

 

i)Termín otevření 13. 10. 2018 – program a průběh zajistí kulturní komise  

  

6. Výběrové řízení na akci „Dopravní automobil s přívěsem nákladním“ pro Jednotku sboru 

dobrovolných hasičů Korouhev: 

a) Výběrového řízení – předložen protokol výběrové komise z 19. 6. 2018 s návrhem 

vybrat jako dodavatele Auto Trutnov s.r.o.  Trutnov, dle nabídky č.j. 197/2018 

z 13. 6. 2018, cena 949 972,00  Kč včetně DPH (hodnoceno dle kritéria „cena“) a 

pověřit starostu obce uzavřením smlouvy – návrh dodavatele Auto Trutnov 

schválit: 

  - hlasování o návrhu: pro – 7 

                 proti - 0   

                                  zdržel se – 0 

 

b) Prohlášení o zajištění finančních prostředků: Zastupitelstvo obce prohlašuje, že 

má v rozpočtu obce na r. 2018 zajištěny finanční prostředky na pořízení 

Dopravního automobilu s přívěsem nákladním pro JSDH Korouhev 

  - hlasování o prohlášení: pro – 7 

                 proti - 0   

                                  zdržel se – 0 

 

7. Závěrečné účty 

a) AZASS Polička za r. 2017 – předložen závěrečný účet za r. 2017 – ZO bere na 

vědomí  

b)  Mikroregion Poličsko – závěrečný účet, Zpráva o výsledku přezkoumání 

hospodaření, Výroční zpráva, vše za r. 2017 – ZO bere vědomí 

 

8. Archiv Základní školy Korouhev – předložen Dodatek smlouvy o dílo s ELEKTRO Šudoma 

s.r.o. – zvýšení nákladů o 67 399,42 Kč z důvodu rozšíření výměry archívu oproti 

dokumentaci (odsouhlaseno projektantem) 

- hlasování o návrhu: pro – 7 

               proti - 0   

                                 zdržel se – 0 



 

9. Žádost o výjimku z počtu dětí Základní a Mateřské školy Korouhev – výjimka z počtu žáků 

Mateřské školy na 25 dětí, dle žádosti z 21. 5. 2018 – návrh výjimku schválit 

- hlasování o návrhu: pro – 7 

                     proti - 0   

                                zdržel se – 0 

 

10. Odpadové hospodářství – návrh zakoupení 1 ks mobilního kontejneru pro Maksičky a 1 ks 

velké popelnice k OÚ Korouhev na komunální odpad v ceně cca 15 tis Kč. 

- hlasování o návrhu: pro – 7 

               proti - 0   

                                 zdržel se – 0 

 

11. Smlouva o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce, a.s.,  č.j. SoBS_ČEZd_0035_r01v01 – věcné 

břemeno vedení el. kabelu na p. č. 2689/1, k. ú. Korouhev, náhrada 1000.- Kč – návrh 

smlouvu schválit 

   - hlasování o návrhu: pro – 7 

                  proti - 0   

                                  zdržel se – 0 

 

12. Záměr dotací na r. 2019 

a) Dotace Mikroregion Poličsko – centrála – náhradní zdroj 

b) POV 2019 – (např. oprava asfaltové plochy u horní prodejny, úpravy ploch pro 

kontejnery) – rozhodnout na dalším zasedání ZO 

 

13. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy Jana Obrová v bytě č. 2 v čp. 177 – splňuje 

podmínky, návrh prodloužit nájemní smlouvu na dobu určitou do 30. 6. 2020 

   - hlasování o návrhu: pro – 7 

                  proti - 0   

                                   zdržel se – 0 

 

14. Informace o nabídce České pošty, s. p. na zřízení Pošty Partner provozované obcí – návštěva 

19.6.2018, prezentovány podmínky, vyjádření do 31.1.2019. Návrh dát do úkolů a 

zjistit podrobnosti, rozhodnutí nové zastupitelstvo – ZO bere na vědomí 

 

15. Zajištění skladovacích provozních ploch Obecního úřadu - informace o možnostech, úkol 

pro místostarostu L. Filipi zjistit možnosti koupě, ZO bere na vědomí 

 

16. Volby 2018 

a) Termín voleb 5. - 6. 10. 2018 komunální a senátní volby 

                                             12. – 13. 10. 2018 - 2. kolo senátních voleb  

 

b) Kandidáti do zastupitelstva – schůzka 25. 6. 2018 

 

17. Rozpočtové opatření č. 5 – viz příloha zápisu 

hlasování o návrhu: pro – 7 

              proti - 0   

                 zdržel se – 0 

 

18. Různé a diskuse 

a) Žádost o úpravu potoka z 18. 6. 2018 – starosta obce zaurgoval Lesy ČR a požádal o 

písemné stanovisko    

 

  



č. j. 6/2018     

 

Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev ze dne 20. 6. 2018 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. Místostarostovi obce zajistit nákup a umístění cedulí „Zákaz podomního prodeje“  

2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo s firmou STAREDO, Nové Město na Moravě, č. ZAK-

001-2017 změna čl. IV Cena díla – původní 14 315 525,- Kč s DPH, nově 15.361.576,72 

Kč vč. DPH (viz. Změnový list vč. rozpočtů č. 1 a změnový list vč. rozpočtů č. 2)  

3. Nábytek do výčepů, baru a kuchyně od firmy TEKA Polička, konečná nabídka dle 

upřesnění požadavků a zaměření na místě (vč. horního baru) cena dle nabídky ze 4. 6. 

2018 263.311,- Kč a žádost o zálohu 60%  

4. Vybavení knihovny – nové regály a stoly do knihovny od firmy Ceiba s.r.o. Brandýs nad 

Orlicí, nabídka ze 4. 6. 2018 189.936,- Kč 

5. Dodavatele hasičského auta dopravního s přívěsem nákladním značky FORD od Auto 

Trutnov s.r.o.  Trutnov, dle nabídky č.j. 197/2018 z 13. 6. 2018, cena 949 972,00  Kč včetně 

DPH (hodnoceno dle kritéria „cena“) a pověřit starostu obce uzavřením smlouvy 

6. Dodatek smlouvy o dílo na Archiv Základní školy Korouhev s ELEKTRO Šudoma s.r.o. 

o zvýšení nákladů ve výši Kč 67 399,42 z důvodu rozšíření výměry archívu oproti 

dokumentaci 

7. Žádost o výjimku z počtu dětí Základní školy a Mateřské školy Korouhev – výjimka 

z počtu žáků Mateřské školy na 25 dětí, dle žádosti z 21. 5. 2018 

8.   Zakoupení 1 ks mobilního kontejneru pro Maksičky a 1 ks velké popelnice k OÚ Korouhev 

na komunální odpad  

9. Smlouvu o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce, a.s. č.j. SoBS_ČEZd_0035_r01v01 – 

věcné břemena vedení el. kabelu na p. č. 2689/1, k. ú. Korouhev, náhrada 1000.- Kč 

10. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy Jana Obrová v bytě č. 2 v čp. 177 – splňuje 

podmínky, návrh prodloužit nájemní smlouvu na dobu určitou do 30. 6. 2020 

11. Rozpočtové opatření č. 5 – viz příloha zápisu 

 
  
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

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

 

2. Vybavení WC a umýváren – zařízení dle návrhu Lyreco, je v rozpočtu  

 

3. Vybavení kuchyní, výčepů, baru –  cena vč spotřebičů dřezů, umyvadel …….. Gastro 

Jindra – cena 185 553,50 Kč.  

 

4. Vybavení výčepu pivo – Pivovar Polička, pult nájem, koupě kompresor, chlazení, je 

v rozpočtu 

 

5. Závěrečný účet za rok 2017 AZASS Polička za r. 2017   

 

6. Závěrečný účet, zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a výroční zprávu za rok 

2017 Mikroregionu Poličsko  

 

7. Schůzku k jednání o kandidátech do zastupitelstva dne 25. 6. 2018 od 19:00h. 

 

Zastupitelstvo obce prohlašuje: 

1. Zastupitelstvo obce prohlašuje, že má v rozpočtu obce na r. 2018 zajištěny finanční 

prostředky na pořízení Dopravního automobilu s přívěsem nákladním pro JSDH 

Korouhev 

 



 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

 

1 - 6/2018 Starostovi obce zjistit podmínky Pošty Partner a zastupitelstvu obce rozhodnout do 

31.1.2019 o nabídce České pošty, s.p. 

 

2 - 5/2018 Zjistit možnosti koupi skladovacích a provozních prostor pro obec – místostarosta 

obce 

 

 

 

Návrh usnesení schválit 

-  hlasování o návrhu: pro –   7 

                                  proti - 0   

                                                       zdržel se – 0 

 

Poznámka: ZO…..zastupitelstvo obce 

 

Zápis byl vyhotoven v Korouhvi dne  20.6.2018 

 

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

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

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

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

Vyvěšeno dne    21.6.2018    Sejmuto dne       15.7.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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, vypustit 

ze sledování  

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 – návštěva Ing. Rece 27. 4. 2018 - vyjádření MZe ČR negativní, 

jednání na OÚ Korouhev 28. 5. 2018 – Recprojekt zpracuje analýzu 

proveditelnosti z hlediska geologie a odůvodnění vybranou variantu. Poté bude 

předloženo MZe ČR k přehodnocení stanoviska 

 

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, vypustit ze sledování 

 

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, 

plán investic – nové ventilátory, zateplení 

 

Zápis č. 4/2018 

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

trvá.  

 

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 – místostarosta svolá schůzku na hřišti pro projednání 

zadání projektu Zázemí fotbalového hřiště  

  

Zápis č. 5/2018 

1 - 5/2018 Místostarostovi svolat schůzku projektanta a ZO na fotbalovém hřišti z důvodu zadání 

projektu Zázemí fotbalového hřiště – trvá 

 

2 - 5/2018 Kulturní komisi připravit program a průběh otevření Kulturního domu – splněno, 

termín otevření 13.10.2018  

 

 

 

 

3 – 5/2018 Kulturní komisi zpracovat Plán rozvoje sportu v obci dle dopisu Krajského úřadu 

Pardubického kraje do 30. 6. 2018  



 

 

4 -5/2018  Místostarostovi obce zajistit nákup a umístění cedulí „Zákaz podomního prodeje“ – - 

trvá  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        č. j. 6/2018     
 

 



Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Korouhev ze dne 20. 6.2018 

 

 

Usnesení č. 1 

 

Zastupitelstvo obce Korouhev bere na vědomí závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Svazek 

obcí AZASS za r. 2017.   
 

 

 

kulaté razítko obce 

 

 

 

 

 

              

     Ing. Petr Vondrovic  

    starosta obce Korouhev  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        č. j. 6/2018     
 

 



Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Korouhev ze dne 20. 6.2018 

 

 

Usnesení č. 1 

 

Zastupitelstvo obce Korouhev bere na vědomí závěrečný účet  svazku obcí Mikroregion Poličsko 

za r. 2017.   
 

 

 

kulaté razítko obce 

 

 

 

 

 

              

     Ing. Petr Vondrovic  

    starosta obce Korouhev  

 

 

 

 

 

 

 

 


