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                                                                                                                      č. j. 4/2020       
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22. 4. 2020 

 

Přítomni – dle prezenční listiny 
Zahájení jednání:   21.5.2020   18:07 hodin v kulturním domě v Korouhvi čp. 26 
Ukončení jednání: 21.5.2020    19:58 hodin 
 

Program: 
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 - starosta obce Ladislav Filipi navrhl zapisovatelkou Marii Cackovou, ověřovateli 
zápisu Petra Vondrovice a Miroslava Přívětivého 

 hlasování o návrhu: pro – 8 
      proti - 0  
                         zdržel se – 0    

 

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

   - hlasování o návrhu: pro –    8                          
      proti -  0 

                                          zdržel se – 0  
 

3. Informace o činnosti 
 Finanční výbor  - informace ke stavu fondů 

Kontrolní výbor -  bez informace 
Kulturní komise -  informace o zrušení následných akcí, info o průběhu pouti – mše bude, 

atrakce přijedou, pouťová zábava nebude, návrh – posunout dětský den na konec 
prázdnin. 

Komise ŽP – bez informace 
místostarosta obce - aktualizace obecních vyhlášek 
starosta obce – situace s horní prodejnou COOP HB, zrušení nouzového opatření, situace 

koronavirus, uzavírka silnice Jimramov Borovnice od 25.5. do 19.6. 2020 
- objížďka přes Korouhev, termínovaný vklad u ČSOB Leasing, měření 
hlučnosti Drupork – určení míst pro měření 

 
4. Úkoly z minulých zastupitelstev 

 
5. Zastupování obce v MAS POLIČSKO – ZO pověřuje Petra Vondrovice zastupováním obce 

Korouhev ve věci rozhodování a hlasování na schůzích orgánů MAS POLIČSKO 
z.s.. Návrh schválit  

- hlasování o návrhu: pro –   8                          
       proti - 0   
                                            zdržel se – 0 
 
 
6. Zařazení obce Korouhev do územní působnosti MAS POLIČSKO z.s  - žádost o zařazení 

našeho správního území do územní působnosti MAS POLIČSKO z.s. 
v programovacím období 2021 - 2027 
–návrh schválit 

    - hlasování o návrhu: pro –    8                          
       proti - 0   
                                            zdržel se – 0 
  
7.  Finanční záležitosti 

a) Rozhodnutí o zůstatku hospodaření za r. 2019 ZŠ a MŠ Korouhev ve výši 25 999,68 Kč – 
návrh převést zůstatek do rezervního fondu s celkovým zůstatkem 171 859,88 Kč (z něj 
bude čerpáno 100 000 ,- Kč na provoz v roce 2020, je v rozpočtu) –návrh schválit  
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- hlasování o návrhu: pro –   8                                     
       proti - 0   
                                   zdržel se –0 
  

b) Stav bankovního účtu obce u ČS k        1.   1. 2019:        6 416 021,01 Kč 
     Stav bankovního účtu obce u ČS k   31. 12. 2019:            7 685 342,23 Kč  
  Stav bankovního účtu obce u ČNB k        1.   1. 2019:         3 861 862,73, Kč 

     Stav bankovního účtu obce u ČNB k   31. 12. 2019:            4 195 601,19 Kč  
 Termínovaný vklad k 9. 5. 2019 u ČSOB Leasing k 31.12.2019 5 000 000,00 Kč 

ČS nemovitostní fond k 31.12.2019    2 349 664,82 Kč 
Konzervativní Mix FF k 31.12.2019    3 183 933,78 Kč 
Sporobond k 31.12.2019       462 744,64 Kč 
 

ZO bere na vědomí  
 
c) Předložen Závěrečný účet obce Korouhev za rok 2019 a navrhuje se vyjádřit souhlas 

s celoročním hospodařením obce za rok 2019 a to bez výhrad.  
  - hlasování o návrhu:   pro – 8 
                                           proti - 0   
                                               zdržel se – 0 
 
d) Schválení účetní závěrky obce Korouhev -  sestavena k 31. 12. 2019. 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. 2019 včetně 
výsledku hospodaření ve výši 5 672 567,21 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 
 
e) Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Korouhev za rok 2019. 

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. 2019. 
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 
 

f) Schválení finančního příspěvku od Krajského úřadu Pardubického kraje na zmírnění 
dopadu kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018 č. 
49334/2019-MZE-16221 ve výši 70 759 ,- Kč. Návrh příspěvek schválit 

 
- hlasování o návrhu: pro –  8                                   

     proti - 0   
                                           zdržel se – 0 

 
 
g) Rozpočtové opatření č. 1/2020 – viz příloha, návrh rozpočtové opatření schválit 

  - hlasování o návrhu: pro –  8                                   
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     proti - 0   
                                           zdržel se – 0 

 
 
 
8.  Otevření ZŠ a MŠ Korouhev po zrušení nouzového stavu 

a) Informace o otevření základní školy - ZO bere na vědomí 
b) Otevření mateřské školy – starosta obce rozhodl o otevření mateřské školy 

od 25. 5. 2020. ZO bere na vědomí 
     
9.  Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.. - předložena žádost z 29. 4. 2020 o finanční 

příspěvek 5 000,- Kč. ZO bere na vědomí 
 
10.   Žádost o prodloužení termínu pro odevzdání projektové dokumentace na akci „Snížení 

energetické náročnosti a stavební úpravy budovy čp. 265 v Korouhvi“ – 
předložena žádost projekční kanceláře Šafář CZ s. r. o., o prodloužení termínu do 
4. 6. 2020 z důvodu opatření spojená s karanténou a nouzovým stavem 
v měsících březnu až květnu. Návrh schválit a prodloužit termín do 30. 6. 2020. 

    - hlasování o návrhu: pro – 8                             
       proti - 0   
                                            zdržel se – 0 
 
 
11. Žádosti o byt 

a) Žádost z 27. 4. 2020 o přidělení obecního bytu. Paní Štěpánka Stejskalová, 
bytem Bořiny, Polička – Horní Předměstí. Obec nemá volný byt, ZO bere na 
vědomí a bude zařazeno do požadavků na byt. 

b) Žádost z 5. 5. 2020 o přidělení obecního bytu. Paní Kristýna Čížková, bytem 
Korouhev. Obec nemá volný byt, ZO bere na vědomí a bude zařazeno do 
požadavků na byt. 
 

 
 
12. Žádost Správy a údržby silnic Pardubického kraje o bezúplatný převod pozemku 

Předložena žádost Správy a údržby silnic Pardubického kraje ze dne 11. 5. 2020 o 
bezúplatný převod pozemku p. č. 276/2 ostatní plocha – silnice o výměře 476 m2, 
podle geometrického plánu č. 1035-076/2020 (v KN část p.č. 276 ost. Pl. – ost. 
Komunikace o výměře 1901 m2, silnice pod kostelem), návrh zveřejnit záměr 
převodu na úřední desce 

    - hlasování o návrhu: pro –  8                            
       proti - 0   
                                            zdržel se – 0 
 
13. Žádost obce Korouhev o bezúplatný převod pozemku od Pardubického kraje– 

předložena žádost obce Korouhev Pardubickému kraji, o bezúplatný převod 
pozemku p. č. 2760/4 ostatní plocha – ostatní dopravní plocha o výměře 389 m2, 
podle geometrického plánu č. 1035-076/2020 (v KN část p.č. 2760/3 ost. pl. – 
silnice o výměře 4900 m2, plocha pod kostelem), do vlastnictví obce Korouhev – 
návrh schválit. 

    - hlasování o návrhu: pro –   8                             
       proti - 0   
                                            zdržel se – 0 

 
14. Žádost o opravu přístupové cesty na obecních pozemcích p.č. 619/1 a p.č. 624/1 – 
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předložena žádost J. Hausmana a L. Siona o částečnou úhradu stavebního materiálu – návrh 
uhradit zámkovou dlažbu a obrubníky na základě cenové nabídky, kterou předloží žadatelé. 
Návrh schválit: souhlas se zřízením cesty svépomocí a úhrada zámkové dlažby a obrubníků 
dle CN obcí Korouhev 

    - hlasování o návrhu: pro –   8                          
       proti - 0   
                                            zdržel se – 0 

 
15. Žádost o koupi stavebního pozemku – předložena žádost Pavla Slavíčka a Kateřiny 

Tesárkové o koupi stavebního pozemku p. č. 1923/10 (Pustina) za účelem výstavby rodinného 
domu. ZO bere na vědomí a zařadí žádost do požadavků o pozemky.  

 
16.  Záležitost pozemků  
 

a) Předložena žádost o koupi pozemku p. č. 1923/11 z 27. 4. 2020 od manželů Vladimíra 
a Petry Poutníkových, bytem Korouhev 123.  
Návrh - Prodat pozemek do SJM MVDr. Vladimíru Poutníkovi a Petře Poutníkové, 
bytem Korouhev 123, 569 93 Korouhev – pozemek p.č. 1923/11, trvalý travní porost 
o výměře 510 m2,  v ceně 6,-Kč/m2 za podmínky uzavření oboustranné dohody o 
možnosti užití pozemku po dobu provádění stavby zasíťování a výstavby 
komunikace na sousedním pozemku p.č.: 1923/13 
- hlasování o návrhu:  pro – 8                                        
    proti - 0   
                                       zdržel se – 0 

b) Předložena žádost o koupi pozemku p. č. 1923/12 z 28. 4. 2020 od manželů Ing. Petra 
a Stanislavy Vondrovicových, bytem Korouhev 237.  
Návrh - prodat pozemek do SJM Ing.Petru Vondrovicovi a Stanislavě Vondrovicové, 
bytem Korouhev 237, 569 93 Korouhev – pozemek p.č. 1923/12, trvalý travní porost 
o výměře 180 m2,  v ceně 6,-Kč/m2 za podmínky uzavření oboustranné dohody o 
možnosti užití pozemku po dobu provádění stavby zasíťování a výstavby 
komunikace na sousedním pozemku p.č.: 1923/13. Petr Vondrovic prohlásil, že 
z důvodu střetu zájmu nebude v tomto bodě hlasovat. 
- hlasování o návrhu:  pro –  7                                    
    proti - 0   
                                       zdržel se – 0 
 
 

17. Žádost Miroslava Břeně o umístění dopravních značek A13 zvěř (pozor krávy) směrem od 
Jimramova k Bořinám, viz. mapa 3 kusy. ZO bere na vědomí a doporučuje žadateli projednat 
umístění značek s SÚS Pk. 
 

18. Program obnovy venkova 2020 – „Oprava chodníku na parcele p. č. 276“ v obci Korouhev – 
nabídka firmy DS Delta s.r.o. Lubná, č. j. 118/2020 z 15. 5. 2020 – částka 754 991,60 Kč 
vč. DPH – návrh nabídku schválit a pověřit starostu uzavřením smlouvy 

- hlasování o návrhu: pro –  8                                     
          proti - 0   
                                   zdržel se –0 
 

19. Pošta Partner – ZO bere na vědomí informaci k poště Partner.  
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20. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro území Poličska – zaštiťuje Mas Poličsko 
z. s., zástupce obce v Řídící skupině plánování sociálních služeb na Poličsku. ZO bere na 
vědomí a obec Korouhev se tohoto projektu bude účastnit. 
 

21. Různé a diskuse  
 

a) Zavezení příkopu u Hausmanů  
 

b) Vypracování finanční stránky skutečných příjmů a výdajů roku 2020 
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č. j. 4/2020     
 

Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev ze dne 21. 5. 2020 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
1. Zastupování obce v MAS POLIČSKO Petrem Vondrovicem ve věci rozhodování a 

hlasování na schůzích orgánů MAS POLIČSKO 
 

2. Zařazení obce Korouhev do územní působnosti MAS POLIČSKO z.s  v programovacím 
období 2021 – 2027 

 
3. Rozhodnutí o zůstatku hospodaření za r. 2019 ZŠ a MŠ Korouhev ve výši 25 999,68 Kč 

vč. převedení zůstatku do rezervního fondu s celkovým zůstatkem 171 859,88 Kč. 
  

4. Závěrečný účet obce Korouhev za rok 2019 s celoročním hospodařením obce za rok 2019 
a to bez výhrad.  

 
5. Účetní závěrku obce Korouhev sestavenou k 31. 12. 2019. 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. 2019 včetně výsledku hospodaření ve 
výši 5 672 567,21 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. 

 
6. Účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Korouhev za rok 2019. 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. 2019. 
Předloženy: rozvaha, výkaz zisků a ztrát a přílohy. Protokol o schválení účetní závěrky je 
přílohou tohoto zápisu. 

 
7. Finanční příspěvek od Krajského úřadu Pardubického kraje na zmírnění dopadu 

kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018 č. 49334/2019-
MZE-16221 ve výši 70.759,- Kč. 

 
8. Rozpočtové opatření č. 1/2020 – viz příloha. 

 
9. Prodloužení termínu pro odevzdání projektové dokumentace na akci „Snížení energetické 

náročnosti a stavební úpravy budovy čp. 265 v Korouhvi“ do 30. 6. 2020 pro kompletní 
studii včetně potřebných dokumentů. 

  
10. Žádost Správy a údržby silnic Pardubického kraje o bezúplatný převod pozemku 

p. č. 276/2 ostatní plocha – silnice o výměře 476 m2, podle geometrického plánu č. 1035-
076/2020 a ukládá zveřejnit záměr převodu na úřední desce. 

  
11. Žádost obce Korouhev o bezúplatný převod pozemku od Pardubického kraje, p. č. 2760/4 

ostatní plocha – ostatní dopravní plocha o výměře 389 m2, podle geometrického plánu č. 
1035-076/2020 , do vlastnictví obce Korouhev. 
 

12.  Opravu přístupové cesty na obecních pozemcích p.č. 619/1 a p.č. 624/1 panem J. 
Hausmanem a L. Sionem a částečnou úhradu stavebního materiálu za podmínky 
předložení konkrétní finanční cenové nabídky na zámkovou dlažbu a obrubníky, ZO 
souhlasí se zřízením cesty svépomocí. 
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13. Prodej pozemku do SJM MVDr. Vladimíru Poutníkovi a Petře Poutníkové, bytem 
Korouhev 123, 569 93 Korouhev – pozemku p.č. 1923/11, trvalý travní porost o výměře 
510 m2,  v ceně 6,-Kč/m2 za podmínky uzavření oboustranné dohody o možnosti užití 
pozemku po dobu provádění stavby zasíťování a výstavby komunikace na sousedním 
pozemku p.č.: 1923/13. 
 

14. Prodej pozemku do SJM Ing. Petru Vondrovicovi a Stanislavě Vondrovicové, bytem 
Korouhev 237, 569 93 Korouhev – pozemku p.č. 1923/12, trvalý travní porost o výměře 
180 m2,  v ceně 6,-Kč/m2 za podmínky uzavření oboustranné dohody o možnosti užití 
pozemku po dobu provádění stavby zasíťování a výstavby komunikace na sousedním 
pozemku p.č.: 1923/13.  
 
 

15. Nabídku firmy DS Delta s.r.o. Lubná na „Opravu chodníku na parcele p.č. 276“ v obci 
Korouhev z Programu obnovy venkova 2020, č. j. 118/2020 z 15.5.2020 ve výši 
754 991,60 Kč vč. DPH a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy. 

 
 

 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. Stav bankovních účtů k 31. 12. 2019 
2. Otevření ZŠ a MŠ Korouhev po zrušení nouzového stavu 
3. Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.  
4. Žádosti o přidělení obecního bytu paní Štěpánky Stejskalové a Kristýny Čížkové 
5. Žádost o koupi stavebního pozemku p. č. 1923/10 Pavlem Slavíčkem a Kateřinou 

Tesárkovou.  
6. Žádost Miroslava Břeně o umístění dopravních značek A13 zvěř (pozor krávy). 
7. Informaci o Poště Partner  
8. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro území Poličska, který zaštiťuje Mas 

Poličsko z. s. 
 

 
Návrh usnesení schválit 

-  hlasování o návrhu: pro –   8 
                                  proti -   0   

                                                       zdržel se – 0 
 
Poznámka: ZO…..zastupitelstvo obce 
 
Zápis byl vyhotoven v Korouhvi dne 21. 5. 2020 
 
Zápis zapsala:      Marie Cacková…..……………………………………...  

Zápis ověřil starosta obce : Ladislav Filipi ….……………………………………… 

Zápis ověřil:  Petr Vondrovic……....………… ………………..…….. 

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

 

Vyvěšeno dne 25. 5. 2020   Sejmuto dne 15. 6. 2020 
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Příloha – úkoly z minulých jednání zastupitelstva obce  

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  p.č. 1923/1 část – po dohodě zatím nebude pachtovní smlouva 
vypovězena  
 
 

b) Předložen návrh na oznámení záměru prodeje p. č. 1923/12 180 m2 a 1923/11 
510 m2, oba travní porost, které nejsou určeny pro výstavbu rodinných domů 
- splněno  

 
c) Promyslet podmínky prodeje a návrhu na prodej  - předložena informace ze 

školení KrÚ Pardubice, pro informaci, nutná konzultace s právníkem – trvá 
 

d) Zajištění vodovodu pro nové parcely Pustina – předložena Žádost o 
financování akce z plánu obnovy a rozvoje na r. 2021 pro vodovodní řad na 
parcelách č. 1923/13 a 2859 v majetku obce Korouhev  -  pro dotaci ze 
Svazku obcí Vodovody Poličsko – návrh žádost schválit a zároveň 
zastupitelstvo obce souhlasí s finanční spoluúčastí ve výši 50 % nákladů 
stavby – žádost podána 

 
Zápis č. 3/2019 

 

2-3/2019 ČOV a kanalizace Korouhev -  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, seminář k této problematice naplánovat na 05 - 06/2020 
c) Zajištění pozemku pro ČOV – objednán GP, zahájeny geodetické práce, 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


