č. j. 3/2018
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 21. 2. 2018
Přítomni – dle prezenční listiny
Zahájení jednání: 21.2.2018 18:10 hodin v zasedací místnosti OÚ
Ukončení jednání. 21.2.2018 19:56 hodin
Program:
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
- starosta obce Petr Vondrovic navrhl zapisovatelem Marii Cackovou, ověřovateli
zápisu: Marii Petrásovou a Veroniku Jílkovou
- hlasování o návrhu: pro – 8
proti - 0
zdržel se – 0
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce – návrh a změnu programu přednesl
starosta obce Petr Vondrovic
- hlasování o návrhu: pro – 8
proti - 0
zdržel se – 0
3. Informace o činnosti
Finanční výbor – informace o stavech
Kontrolní výbor – kontrola Salvia - dotace, Sokolovna pořízení nového kotle
Kulturní komise – výhled akcí – Člověče nezlob se, Bruslení s obcí,
Komise ŽP – probíhá povolování kácení stromů, úkol – urgence stavu potoka
Místostarosta obce – informace o zpřesnění katastru,
Starosta obce P. Vondrovic- přísedící soudu od 06/2018 kandidáti, TextiEco sběr za r. 2017,
Celní správa info o podmínkách prodeje alkoholu, dotace SDH/JPO III na dopravní
dodávkový automobil (ČR +Pardubický kraj + obec), Den malých obcí Praha
20.2.2018 ( budou dotace na ČOV v r. 2018,19, kotlíkové dotace další kolo v r. 2019,
přehled dotací EÚ, národní), ochrana osobních údajů (GDPR), volby 2018, 21.2.2018
návštěva senátora Martínka(silnice II/360, kanalizace,….)
4. Úkoly z minulých jednání zastupitelstva obce – viz příloha zápisu
5.

Kulturní dům – rekonstrukce:
a) Plnění 03/2017 - 02/2018: 3845 136,- Kč, probíhá montáž elektro, voda,
kanalizace, plyn, topení, dveře, zahájeny opravy omítek
b) Interiéry – informace o řešení interiérů výčepů, baru a výdejny jídel
- řešení vstupů dle návrhu architekta z 21.2.2018
c) Odprodej 3 ks použitých plastových oken – cena 3.000,- Kč
- hlasování o návrhu: pro – 8
proti - 0
zdržel se – 0
d) Topení Monzum – návrh darovat TJ Sokol Korouhev
- hlasování o návrhu: pro – 8
proti - 0
zdržel se – 0

e) Pavel Jindra – Technika pro Gastronomii Polička předložil nabídku č. 2018025 ve
výši 185.553,50 Kč vč. DPH na zařízení do výdejny jídel v KD Korouhev.
- hlasování o návrhu: pro – 8
proti - 0
zdržel se – 0

6.

Žádosti o příspěvky:
a) ZO ČSOP Vendolí – na provoz útulku zvířat, ZO bere na vědomí
b) Salvia Svitavy – schváleno zápisem 14/2017, bude uzavřena smlouva, ZO bere na
vědomí
c) Městská knihovna Svitavy – sdružený knihovní fond, předložen návrh smlouvy –
příspěvek ve výši 2 000,- Kč, návrh smlouvu schválit a pověřit starostu jejím
uzavřením
- hlasování o návrhu: pro – 8
proti - 0
zdržel se – 0
d) Charita Polička - žádost o dar 10 000,- Kč, - Kč, návrh schválit 5 000,- Kč a pověřit
starostu obce uzavřením darovací smlouvy
- hlasování o návrhu: pro – 8
proti - 0
zdržel se – 0

7.

Rozhodnutí o pronájmu bytu č. 5 v čp. 177
a) Stávající nájemkyně R. Houtová podala výpověď 30.1.2018 z bytu, byt bude
22.2.2018 předán – ZO bere na vědomí.
b) Návrh byt pronajmout paní Martině Trnkové, Korouhev 15 – splňuje podmínky
k pronájmu dotovaného bytu. Pronájem od 22.2.2018, platba za 02/2018 0,- Kč,
za 03/2018 50% nájmu, dále v plné výši. Návrh schválit a pověřit starostu
uzavřením nájemní smlouvy
- hlasování o návrhu: pro – 8
proti - 0
zdržel se – 0
c) Žádost Marianny Jarušinské z 20.2.2018 o byt – ZO na vědomí, zařadit do
požadavků na byt

8.

Ochrana osobních údajů (GDPR)
a) Zavedení GDPR - bude se týkat ZŠ a MŠ Korouhve, knihovny,
zastupitelů obce – předsedů výborů a komisí, postup – školení,
analýza, úprava systému řízení obce
Postup:
1) Analýza a školení 04/2018
2) Harmonogram opatření 04/2018
3) Realizace opatření 04 – 05/2018
4) Zajištění pověřence 05/2018
5) 25. 5. 2018 náběh GDPR
b) Předloženy smlouvy s Keystone Company a.s. Praha „Rámcová
smlouva o poskytování poradenství a služeb“- analýza pro GDPR,

cena 9 000,- Kč bez DPH a „Smlouva o zpracování osobních údajů
(„Zpracovatelská smlouva“) – bez finančního závazku, týká se
odpovědnosti při zpracování osobních údajů
- návrh smlouvy schválit a pověřit starostu jejich uzavřením
- hlasování o návrhu: pro – 8
proti - 0
zdržel - 0
9.

Vestavba archivu v půdních prostorách ZŠ – nabídka firmy Elektro Šudoma s.r.o. na
179 279,44 Kč – návrh nabídku schválit a pověřuje starostu uzavřením
smlouvy
- hlasování o návrhu: pro – 8
proti - 0
zdržel se – 0

10. Smlouva o bezúplatném převodu 1ks kontejner na komunální odpad a ks turistické
odpočívadlo – převodce Mikroregion Poličsko, nabyvatel obec Korouhev – návrh
smlouvu schválit a pověřit starostu jejím uzavřením
- hlasování o návrhu: pro – 8
proti - 0
zdržel - 0
11. Rozpočtové opatření č. 2/2018 – viz příloha zápisu ze zasedání ZO, návrh opatření schválit
- hlasování o návrhu: pro – 8
proti - 0
zdržel - 0

12. Diskuse a různé:
a) Informace o nabídce optimalizace energií (info M. Roušarová) – na vědomí

Č. j. 3/2018
Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev ze dne 21. 2. 2018
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Smlouvu s Městskou knihovou Svitavy – sdružený knihovní fond ve výši 2 000,- Kč a
pověřuje starostu jejím uzavřením
2) Žádost Charity Polička dar ve výši 5 000,- Kč a pověřuje starostu obce uzavřením
darovací smlouvy
3) Pronájem bytu v č.p. 177 Martině Trnkové, Korouhev 15 – splňuje podmínky k pronájmu
dotovaného bytu. Pronájem od 22.2.2018, platba za 02/2018 0,- Kč, za 03/2018
50% nájmu, dále v plné výši. ZO pověřuje starostu uzavřením nájemní smlouvy
4) Smlouvy s Keystone Company a.s. Praha „Rámcová smlouva o poskytování
poradenství a služeb“- pro analýzu pro GDPR ve výši 9 000,- Kč bez DPH a
„Smlouva o zpracování osobních údajů („Zpracovatelská smlouva“) – bez
finančního závazku. ZO pověřuje starostu uzavřením smlouvy.
5) Vestavba archivu v půdních prostorách ZŠ a nabídka firmy Elektro Šudoma s.r.o. ve výši
179 279,44 Kč. ZO pověřuje starostu uzavřít smlouvu
6) Smlouvu o bezúplatném převodu 1ks kontejner na komunální odpad a ks turistické
odpočívadlo – převodce Mikroregion Poličsko, nabyvatel obec Korouhev
7) Rozpočtové opatření č. 2/2018 – viz příloha zápisu
8) Odprodej 3 ks použitých plastových oken z KD v ceně 3.000,- Kč
9) Dar pro TJ Sokol Korouhev z.s. - Topení Monzum z KD
10) Nabídku firmy Pavel Jindra – Technika pro Gastronomii Polička č. 2018025 ve výši
185.553,50 Kč vč. DPH na zařízení do výdejny jídel v KD Korouhev.
Zastupitelstvo obce ukládá:
1-3/2018 Starostovi obce zaurgovat údržbu potoka na Lesy ČR
2-3/2018 Starostovi obce zajistit pověřenou osobu pro zaznamenávání dat a časů zápachu v obci
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Žádost o příspěvek ZO ČSOP Vendolí na provoz útulku zvířat.
2. Žádost o příspěvek Salvia Svitavy – schváleno zápisem 14/2017, bude uzavřena smlouva,
3. Výpověď stávající nájemkyně R. Houtová z bytu ze dne 30.1.2018, byt bude 22.2.2018
předán
4. Žádost Marianny Jarušinské z 20. 2. 2018 o byt a zařazuje žádost do pořadníku
požadavků na byt
5. Informaci o možnosti optimalizace energií
Návrh usnesení schválit
- hlasování o návrhu: pro – 8
proti - 0
zdržel se – 0
Poznámka: ZO…..zastupitelstvo obce
Zápis byl vyhotoven v Korouhvi dne 21.2.2018
Zápis zapsal:
Marie Cacková.……………………………………...
Zápis ověřil starosta obce :

Petr Vondrovic ………………………………………

Zápis ověřil:

Marie Petrásová……..….……………………………

Zápis ověřil:

Veronika Jílková.…………………………………….

Vyvěšeno dne 23.2.2018

Sejmuto dne

12.3.2018

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 zpracovává změnyx PRVKÚK
na talkovou kanalizaci – zasláno k vyjádření KrÚ Pce 21.2.20118, v kladném
případě Žádost o změnu (Recprojekt + OÚ) – zas na KrÚ Pardubice – vyjádření
MZe ČR, v kladném stanovisku projednání na Radě Pardubického kraje – 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) – viz bod 9 zápisu, dále
vypustit, návrh zrušit povinné přijímání dvouletých dětí
6 - 4/2017 Strategie obce – dokončit pozemky (L. Filipi, J. Soukal) -trvá
Zápis č. 14/2017
1-14/2017 Všem členům zastupitelstva obce: Na jednání 18.12.2017 připravit návrh
„ohříváku/sporáku“ do kuchyně, stanovisko k interiérům dle zaslaných návrhů –
viz bod 5. zápisu
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
b) 26.2.2018 úvodní jednání OHES Svitavy – hluk
úkol – zaznamenávat do tabulky dny a časy kdy je zápach nejvýraznější

