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č.j. 5/2015
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015
Přítomni – dle prezenční listiny
Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ
Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45 hodin
Program:
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
- starosta obce Petr Vondrovic navrhl zapisovatelem Marii Cackovou
ověřovateli zápisu: Veroniku Jílkovou a Romana Michla
- hlasování o návrhu: pro – 7
proti - 0
zdržel se – 0
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce – návrh a doplnění programu přednesl
starosta obce Petr Vondrovic
- hlasování o návrhu: pro – 7
proti - 0
zdržel se – 0
3. Informace o činnosti výborů a komisí, starosty, místostarosty
a) Finanční výbor – informace o stavu portfolia u České spořitelny
b) Kontrolní výbor – provedena kontrola zápisů ze zastupitelstev
- úkol: Provést kontrolu dotace TJ Sokol Korouhev - oprava vodovodu
c) Komise životního prostředí – 19.4. proběhl sběr odpadu odpadu podél silnic –
poděkování všem, kteří se zúčastnili a Pavlu Slavíčkovi za organizaci
d) Komise kulturní a pro občanské záležitosti – informace o uplynulých a
nadcházejících akcích.
e) Info místostostarosta
(o činnosti infomoval P. Vondrovic) – kontrola
Multikulturního centra SZIF 9.4.2015 - úkol pro místostarostu do 31.5.2015
připravit složku akce ke kontrole, kontrolní výbor provést kontrolu
f) Info starosta – oprava rozhlasu 12 tis. Kč (dále bude nutná rekonstrukce pultu za 10
tis. Kč nebo nový 60 tis. Kč), povodňová prohlídka potoka 31.3.2015, ukázka
opravy komunikací, nástup na úpravy zeleně 3G Hlinsko, malování OÚ, fara.
Dostavil se zastupitel Miroslav Přívětivý
4. Úkoly z minulých jednání ZO – informoval starosta obce P. Vondrovic (viz příloha č. 1)
5. Výpůjčka pozemku p.č. 1923/1 (část) – doplnění usnesení na základě úkolu 3 - 4/2014
„Částečný zábor obecní parcely č. 1923/1“ - návrh výpůjčky části p.č. 1923/1, trvalý travní
porost, 126 m2 pro Vladimíra Poutníka, Korouhev čp. 123 dle §2193 a dalších NOZ zák.
č. 89/2012 Sb. v platném znění na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok od oznámení
podání výpovědi.
- hlasování o návrhu: pro – 8
proti - 0
zdržel se – 0
6. Dopis starosty Města Polička J. Martinů z 30.3.2015 – řešení situace rodiny Brablíkových ZO ukládá starostovi vypracovat odpověď s tím, že obec v současné době nemá
žádný vhodný volný byt a jmenovaní o byt nežádají. Podmínkou přidělení
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obecního bytu je, že žadatelé o byt v Korouhvi nemají dluhy u obce. Obec prvního
typu nemá z rozpočtového určení daní vyčleněné prostředky pro sociální účely.
7. Výpověď z nájmu bytu v čp. 177 p. Pospíšilová k 31.5.2015 – pro info, vyvěsit inzerát
k pronájmu bytu (vývěsky, www stránky)- ZO bere na vědomí, ukládá starostovi
vyvěsit inzerát o nabídce pronájmu.
8. Veřejně prospěšné práce – informace o uzavření dohody s Úřadem práce na 3 místa VPP –
ZO bere na vědomí
9. Prodej pozemků – návrh prodat p. č. 1704/14 , 1279 m2, orná půda Pavlu a Martině
Machovým, Korouhev 300 za cenu 47,- Kč/m2 a úhradu veškerých nákladů
prodeje včetně daně z nabytí nemovitých věcí
- hlasování o návrhu: pro – 8
proti - 0
zdržel se – 0
10.

Vratka půjčky MAS Poličsko 57 554,-Kč – návrh vratku přijmout
- hlasování o návrhu: pro – 8
proti - 0
zdržel se – 0

11.

Výběr dodavatele stavby „Oprava místních komunikací“- dne 17.4.2015 byly doručeny
tyto nabídky dle zadání z 25.3.2015 čj. 112/2015:
a) JD Dlouhý s.r.o. Vračovice – nabídková cena 2 010 213,20 Kč s DPH
b) DS Delta s.r.o. Lubná – nabídková cena 1 780 647,00 Kč vč. DPH
c) Ulehla Ivan s.r.o., Svitavy - nabídková cena 2 173 399,70 Kč vč. DPH
Nabídky byly předloženy členům zastupitelstva obce. Po diskusi starosta obce
navrhuje vybrat za dodavatele stavby společnost s nejnižší nabídkovou cenou a to
DS Delta s.r.o. Lubná s tím, že vzhledem ke schválenému rozpočtu obce se
nebudou realizovat akce dle zadání 3.1 a 3.2 a tedy konečná cena bude
1 584 971,80,- Kč.
Zároveň starosta obce navrhuje navýšit rozpočet obce na r. 2015 na opravu
komunikací. o 584 971,80- Kč
- hlasování o návrhu:

pro – 8
proti - 0
zdržel se – 0

12.

Žádost Miroslav Jílek, Korouhev 227 - vybudování soukromého vodovodu. ZO
souhlasí s protlakem pod obecními komunikacemi za podmínky uvedení pozemků
do původního stavu.
- hlasování o návrhu:
pro – 8
proti - 0
zdržel se – 0

13.

Návrh ing. Tomáše Vraspíra – řešení pozemků v Kateřinkách kolem čp. 2 – obecní
cesta – ZO ukládá starostovi osobně projednat situaci na místě s p. Vraspírem

14.

Smlouva o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s.r.o. Ústí na Labem a obcí
Korouhev. Smlouva č.NET/OSNM/94/2015 p.č. 2689/1 o plynovodní přípojce
158815. Návrh smlouvu schválit
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- hlasování o návrhu:

15.

pro – 8
proti - 0
zdržel se – 0

Diskuse a různé:
a) Informace vysvěcení praporu obecního úřadu na noci kostelů 29.5.2015
v 19:30 hodin v kostele sv. Petra a Pavla v Korouhvi ZO bere na vědomí
b) Informace výjezdního semináře pořádaného Spolkem pro obnovu venkova
ČR.
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č.j. 5/2015
Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev ze dne 22.4.2015
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Výpůjčku části p.č. 1923/1, trvalý travní porost, 126 m2 pro Vladimíra Poutníka,
Korouhev čp. 123 dle §2193 a dalších NOZ zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok od oznámení podání výpovědi a pověřuje starostu
uzavřením smlouvy o výpůjčce.
2. Bezúplatný převod p.č. 2708 88 m2, ost. plocha – ost. komunikace Pardubickému kraji a
pověřuje starostu uzavřením smlouvy
3. Prodej pozemků – návrh prodat p.č. 1704/14 , 1279 m2, orná půda p.č. – Pavel a
Martina Machovi, Korouhev 300 za cenu 47,- Kč/m2 a úhradu veškerých nákladů
prodeje včetně daně z nabytí nemovitých věcí a pověřuje starostu uzavřením smlouvy
4. Vratku půjčky MAS Poličsko 57 554,-Kč
5. Dodavatele stavby „Oprava místních komunikací“ DS Delta s.r.o. Lubná s tím, že se
nebudou realizovat akce dle zadání 3.1 a 3.2 a tedy konečná cena bude 1 584 971,80 Kč
a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo.
Zastupitelstvo obce schvaluje zvýšení rozpočtu obce na r. 2015 na opravu komunikací o
584 971,80 Kč dne.
6. Žádost Miroslav Jílek, Korouhev 227 – zastupitelstvo obce souhlasí s protlakem pod
obecními komunikacemi za podmínky uvedení pozemků do původního stavu.
7. Smlouvu o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s.r.o. Ústí na Labem a obcí
Korouhev. Smlouva č.NET/OSNM/94/2015 p.č. 2689/1 o plynovodní přípojce 158815.
8. Bezúplatný převod p.č. 2708

88 m2, ost. plocha – ost. komunikace Pardubickému kraji.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Výpověď z nájmu bytu v čp. 177 p. Pospíšilová k 31.5.2015
2. Uzavření dohody s Úřadem práce na 3 místa veřejně prospěšných prací
3. Informaci vysvěcení praporu obecního úřadu na noci kostelů 29.5.2015

Zastupitelstvo obce ukládá:
1 - 5/2015 Kontrolnímu výboru provést kontrolu dotace TJ Sokol na odstranění havárie vody
do 15.5.2015
2 - 5/2015 Místostarostovi obce připravit ke kontrole dokumentaci Multikulturního centra do
15.5.2015 a kontrolnímu výboru provést kontrolu této akce do 31.5.2015
3 - 5/2015 Starostovi vypracovat odpověď na žádost starosty Města Polička s tím, že obec
v současné době nemá žádný vhodný volný byt, jmenovaní o byt nežádají,
žadatelé o byt v Korouhvi nesmí mít dluhy u obce Korouhev. Obec prvního
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typu nemá z rozpočtového určení daní vyčleněné prostředky pro sociální
účely.
4 - 5/2015 Starostovi řešit dle návrhu ing. Tomáše Vraspíra pozemky v Kateřinkách u čp. 2
5 - 5/2015 Starostovi vypracovat inzerát na pronájem bytu v čp. 177

Návrh usnesení schválit
- hlasování o návrhu : pro – 8
proti - 0
zdržel se – 0
Zápis byl vyhotoven v Korouhvi dne 22.4.2015
Zápis zapsal:

Marie Cacková .…………………………………..

Zápis ověřil starosta obce :

Petr Vondrovic …………………………………….

Zápis ověřil:

Veronika Jílková.…………………………………..

Zápis ověřil:

Roman Michl...…………………………………….

Vyvěšeno dne 24.4.2015
Sejmuto dne 11.5.2015
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Příloha č. 1 – úkoly z minulých jednání zastupitelstva obce
Zápis č. 4/2014:
3 - 4/2014 Umístění zrcadla v Lačnově na křižovatce - starosta obce podá písemnou
žádost o vyjádření na Cestmistrovství, Policii ČR a MěÚ Polička – splněno, svolat
jednání občanů Lačnova k uvedené problematice provedeno, souhlas čp. 23 zatím
není, – jednání SÚSPK ing.. Hegr 24.4.21015 8:00,
3 - 4/2014 Částečný zábor obecních parcel č. 1923/1, a č. 170 pro soukromé účely.
starosta obce podá zúčastněným písemná upozornění, na p. č. 170 vyklizení dřeva
a odstranění stavby na obecním pozemku – splněno - návrh výpůjčky části p.č.
1923/1, trvalý travní porost, 126 m2 pro Vladimíra Poutníka, Korouhev čp. 123
dle §2193 a dalších NOZ zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 1 rok od oznámení podání výpovědi.- viz bod 5. tohoto jednání

Zápis č. 8/2014:
3 - 8/2014 Rekonstrukce kulturního domu – návrh variant řešení vnitřních prostor (Ing.
Petr Šafář, Polička) – trvá pro celý r. 2015 – jednání energoauditor p. Džbánek –
možná dotace zateplení + vytápění tepelné čerpadlo voda/vzduch, ale až od
09/201. Předložen návrh elektro, topení, divadelní technika – projednat
s divadelníky a řešit dalšáí postup s ing. Šafářem
Zápis č. 9/2014:
2 - 9/2014 Starostovi obce uzavření smlouvy s Římskokatolickou farností Korouhev a M.
Wičarem, Brno, po schválení rozpočtu na r. 2015 – smlouvy zpracovány,
podepsána s ŘKF Korouhev, M. Wičar vyzván k podpisu, vypustiti ze sledování
Zápis č. 1/2015:
1- 1/2015 Starostovi obce uzavřít smlouvu o koupi pozemku p.č. 833/4 ost. pl. 64 m2 od
Radka Hlouše, Korouhev čp. 192 za cenu 6,- Kč/m2 tj. celkem 384,- Kč .
Návrh souhlas s koupí pozemku a pověřit starostu obce uzavřením kupní
smlouvy – splněno
2 - 1/2015 Starostovi obce ve věci žádosti Hokejistů Korouhev (zastoupeni L. Dvořákem
a M. Novotným) na hokejovou výstroj – vyzvat doplnění žádosti o podrobnější
rozpis nákladů a předložení konkrétních cenových nabídek na požadovanou
výstroj včetně kalkulace nákladů pro r. 2015 – splněno
Zápis č. 2/2015
1 - 2/2015 Prověřit s Pardubickým krajem, zda pozemek je p.č. 2708 je součástí silnice –
jednání 23.3. 2015 s p. Chaloupkou, SÚSPK Litomyšl – pozemek je součástí
silnice , vyvěšeno na úřední desce 23.3. -29.3.2015 - návrh schválit bezúplatný
převod p.č. 2708 88 m2, ost. plocha – ost. komunikace Pardubickému kraji
- hlasování o návrhu : pro – 8
proti - 0
zdržel se – 0
Zápis č. 3/2015
1 - 3/2015 p.č. 1704/14 , 1279 m2, orná půda, k. ú. Korouhev – návrh nabídnout pozemek
k prodeji a vyvěsit na úřední desku - splněno, viz bod 9. tohoto zápisu

