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                                                                                                                      č. j. 2/2020       

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22. 4. 2020 
 

Přítomni – dle prezenční listiny 

Zahájení jednání:   22.4.2020   18:08 hodin v kulturním domě v Korouhvi čp. 26 

Ukončení jednání: 22.4.2020   19:15  hodin 
 

Program: 

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 - starosta obce Petr Vondrovic navrhl zapisovatelkou Marii Cackovou, 

ověřovateli zápisu Veroniku Jílkovou a Pavla Macha 

 hlasování o návrhu: pro – 6 

      proti - 0  

                         zdržel se – 0    
 

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

starosta obce Petr Vondrovic 

   - hlasování o návrhu: pro –   6                             

      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 

Komise ŽP – bez informace 

místostarosta obce – bez informace 

starosta obce – zahájen projekt veřejného osvětlení Maksičky – projektant J. Honig, KD – 

instalovány sítě do oken 12 ks, držáky dveří a háčky WC, zabetonováno 

zrcadlo odchovna, starosta a údržbář obce zabetonovali 39 vytyčovacích 

bodů nových parcel lokality Pustina, Myslivci  - úklid potoka, situace 

s horní prodejnou COOP HB 

 

4. Úkoly z minulých zastupitelstev 

 

5. Koronavirus  

a)  Situace v obci – obyvatelé karanténu a nošení roušek převážně dodržují, pohyb 

po vesnici je minimální vč. omezení návštěv na Obecním úřadě, zajištěno cca 

150 ks roušek – pro JSDH JPO III, obchod, pošta, vyzvednuto 40 ks občany.  

Roušky a desinfekce předány JSDH, pošta a prodejna COOP. 

      Dále zajištěno 20 l desinfekce, 5 l mýdla a 1 l speciální desinfekce do školy. 

 

Poděkování za darování roušek MUDr. Svatoplukovi Kašparovi a paní 

Bártkové. 

 

b) Rodáci 2020 – návrh zrušit termín 06/2020 a předběžně uskutečnit v 06/2021 

  - hlasování o návrhu: pro – 6                             

     proti -  0 

                                          zdržel se – 0 

Dostavil se zastupitel Miroslav Přívětivý 

c) Odpuštění nájmu v pohostinství čp. 265 po dobu ukončení zákazu provozu 

pohostinství – návrh prominout nájem od 13. 3. 2020 do ukončení zákazu pro-

vozu pohostinství nájemci Aleši Malinskému, Korouhev 185 

  - hlasování o návrhu: pro – 7                               

     proti - 0  

                                          zdržel se – 0 
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d) Informace o provozu ZŠ a MŠ Korouhev – v současné době výuka on-line po 

PC, telefonech, děti i rodiče reagují. Od 25.5.2020 dobrovolná účast na 

vyučování 1 – 4. třída dětí i učitelů dle stanovených podmínek. Ředitel 

školy předběžně informoval rodiče. Připravuje se  manuál MŠMT do 

30.4.2020, dle toho pak rozhodnutí i o provozu MŠ. 

  

6. Žádost ČSOP – Zelené Vendolí o příspěvek  -žádost o podporu pro chovatelskou stanici –

návrh nerealizovat, ZO bere na vědomí 

    - hlasování o návrhu: pro –  7                             

       proti - 0   

                                            zdržel se – 0 

  

7.  Liko Svitavy, a.s. – dodatek č. 18 – roční odměna za svoz odpadů – info o poplatcích:– r. 

2018 výše 624,-, r. 2019 výše 684,-, r. 2020 výše 708 Kč vč. DPH. Předložen 

Dodatek č. 18 mezi obcí Korouhev a LIKO SVITAVY a.s. – výše odměny za 

nakládání s komunálním odpadem 530,- Kč vč DPH/ fyzické osoby a rekreační 

objekty a 178,- Kč/fyzickou osobu a rekreační objekt vč. DPH za nakládání s ne-

bezpečným odpadem. Návrh dodatek schválit. 

    - hlasování o návrhu: pro – 7                              

       proti - 0   

                                            zdržel se – 0 

 

8.  Žádost o byt – žádost o nájem obecního bytu Nikola Umlaufová s jedním dítětem, Polička  

- obec nemá volný byt, ZO bere na vědomí a bude zařazeno do požadavků na byt. 

     

9.  Žádost o finanční příspěvek Charita Polička- předložena Žádost Oblastní Charity Polička 

z 6.3.2020 o finanční příspěvek . Návrh poskytnou 10 000,- Kč formou darovací 

smlouvy. 

    - hlasování o návrhu: pro –   7                             

       proti - 0   

                                            zdržel se – 0 

 

10.   Pohřební řád obce – předložen návrh Řádu veřejného pohřebiště obce Korouhev č. 5/2020 

vč. Souhlasu se změnami řádu veřejného pohřebiště vydaného Krajským úřadem 

Pardubického kraje č.j. KrÚ 246780/2020/OR/ÚP. Návrh Řád veřejného pohře-

biště obce Korouhev č. 5/2020 schválit. 

    - hlasování o návrhu: pro –   7                             

       proti - 0   

                                            zdržel se – 0 

 

Dostavil se zastupitel Justin Soukal 

 

11.  Výběr zhotovitele akce „Odvlhčení stěn Mateřské školy Korouhev“  - předložen protokol 

z výběrového řízení na tuto akci. Návrh – schválit dodavatele akce firmu Tojapa 

s.r.o. Brno s cenou 114 674,- Kč s DPH 

- hlasování o návrhu: pro –  8                              

   proti - 0   

                                    zdržel se – 0 
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12. Schválení pachtovní smlouvy 

a) Výpověď z Pachtovní smlouvy č.j. 72/2014 mezi obcí Korouhev a Jiřím Fa-

jmonem, Korouhev 136 – ZO bere na vědomí 

 

b) Předložen návrh Pachtovní smlouvy č.92/2020 mezi obcí Korouhev a Ing. Ji-

řím Fajmonem na pacht p. č. 1904/1 o výměře 28442 m2, orná půda a  p. č. 

1913 o výměře 38355 m2 orná půdy za úhradu 6 680,- Kč/hospodářský rok 

    - hlasování o návrhu: pro –  8                              

       proti - 0   

                                            zdržel se – 0 

 

13.  ČEZ Distribuce a.s. – Smlouva o zřízení věcného břemene na stavbu na p.č. 506 v k. ú. 

Lačnov u Korouhve – předložena „Smlouva o zřízení věcného břemene – slu-

žebnosti IV-12-2018055/VB/1, Korouhev, Lačnov parcela č. 506-knn“ v k. ú. 

Lačnov u Korouhve mezi obcí Korouhev a ČEZ Distribuce, a.s. na parcele č. 505 

v majetku obce Korouhev – návrh smlouvu schválit. 

    - hlasování o návrhu: pro –  8                              

       proti - 0   

                                            zdržel se – 0 

 

14. Žádost o prodloužení nájmu bytu v čp. 177 – předložena žádost Věry Liškové, Korouhev 

177  o prodloužení nájemní smlouvy na byt 1+kk v budově čp. 177 – návrh schválit na dobu 

určitou od 31. 5. 2020 do  30.5.2022 za předpokladu doručení potvrzení příjmů za období 

05/2019 – 04/2020 a dodržení podmínek dotovaných bytů SFRB. Návrh žádost s podmínkou 

schválit. 

    - hlasování o návrhu: pro – 8                              

       proti - 0   

                                            zdržel se – 0 

 

 

15. Různé a diskuse 

a) Audit hospodaření KrÚ Pardubice 27. 3. 2020 – proběhl telefonicky a naskenovanými 

dokumenty, bez závad, protokol předán 22. 4. 2020 -  výrok: bez závad. Schválení 

hospodaření obce za r. 2019 vč. předložení dokladů proběhne na příštím zasedání ZO 

-   ZO bere na vědomí  
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č. j. 2/2020     

 

Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev ze dne 22. 4. 2020 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. Záměru prodeje p. č. 1923/12 180 m2 a 1923/11 510 m2, oba travní porost, které nejsou 

určeny pro výstavbu rodinných domů   

 

2. Zajištění vodovodu pro nové parcely Pustina – 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, a souhlasí  

s finanční spoluúčastí ve výši 50 % nákladů stavby  

 

3. Prominutí nájmu v pohostinství čp. 265 od 13. 3. 2020 do ukončení zákazu provozu po-

hostinství nájemci Aleši Malinskému, Korouhev 185 

 

4. Dodatek č. 18 s Liko Svitavy, a.s. o roční odměně za svoz odpadů ve výši 708 Kč vč. DPH.  

 

5. Žádost o finanční příspěvek Charity Polička z 6. 3. 2020 o finanční příspěvek a  poskytnutí  

10 000,- Kč formou darovací smlouvy. 

 

6. Pohřební řád obce dle předloženého návrhu Řádu veřejného pohřebiště obce Korouhev č. 

5/2020 vč. souhlasu se změnami řádu veřejného pohřebiště vydaného Krajským úřadem 

Pardubického kraje č.j. KrÚ 246780/2020/OR/ÚP. 

 

7. Výběr zhotovitele akce „Odvlhčení stěn Mateřské školy Korouhev“ dle předloženého pro-

tokolu z výběrového řízení na tuto akci a to firmu Tojapa s.r.o. Brno s cenou 114 674,- Kč 

s DPH 

 

8. Pachtovní smlouvu č.92/2020 mezi obcí Korouhev a Ing. Jiřím Fajmonem na pacht p. č. 

1904/1 o výměře 28442 m2, orná půda a  p.č. 1913 o výměře 38355 m2 orná půda za 

úhradu 6 680,- Kč/hospodářský rok 

 

9. „Smlouvu o zřízení věcného břemene a služebnosti IV-12-2018055/VB/1, Korouhev, 

Lačnov parcela č. 506-knn“ v k. ú. Lačnov u Korouhve mezi obcí Korouhev a ČEZ 

Distribuce, a.s. na parcele č. 505 v majetku obce Korouhev 

 

10. Prodloužení nájemní smlouvy na byt 1+kk v budově čp. 177 Věře Liškové, Korouhev čp. 

177 na dobu určitou od 31. 5. 2020 do 30. 5. 2022 za předpokladu doručení potvrzení 

příjmů za období 05/2019 – 04/2020 a dodržení podmínek dotovaných bytů SFRB. 

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

1. Žádost o nájem obecního bytu - Nikola Umlaufová s jedním dítětem, Polička  - obec nemá 

volný byt, bude zařazeno do požadavků na byt. 

 

2. Žádost o příspěvek ČSOP Vendolí 

 

 

3. Výpověď z Pachtovní smlouvy č.j. 72/2014 mezi obcí Korouhev a Jiřím Fajmonem, Korouhev 

136  
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4. Audit hospodaření KrÚ Pardubice 27. 3. 2020 který proběhl telefonicky a naskenovanými 

dokumenty, bez závad, protokol předán 22. 4. 2020 -  výrok: bez závad. Schválení hospodaření 

obce za r. 2019 vč. předložení dokladů proběhne na příštím zasedání ZO. 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

Úkol 1-  2/2020 Oznámit záměr prodeje p. č. 1923/12 180 m2 a 1923/11 510 m2, oba travní 

porost, které nejsou určeny pro výstavbu rodinných domů   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh usnesení schválit 

-  hlasování o návrhu: pro –   8 

                                  proti -   0   

                                                       zdržel se – 0 

 

Poznámka: ZO…..zastupitelstvo obce 

 

Zápis byl vyhotoven v Korouhvi dne 22.4.2020 

 

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

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

Zápis ověřil:  Veronika Jílková……....………… ………………..…….. 

Zápis ověřil:  Pavel Mach……………………………………….………. 

 

Vyvěšeno dne 23.4.2020   Sejmuto dne 15.5.2020 
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Příloha – úkoly z minulých jednání zastupitelstva obce  

Zápis č. 4/2018 

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

- splněno, viz bod 10. 

 

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) Zajistit GP dle schváleného návrhu – splněno, zapsáno v katastru nemovitostí  

 

c) 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   

hlasování o návrhu: pro –  5  

                   proti -  1   

                                                      zdržel se – 0 

 

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

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

 

e) 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  

hlasování o návrhu: pro –   6 

                   proti -   0   

                         zdržel se – 0 

 

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 
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3 - 8/2019 Připravit projekt na opravu chodníku a plotu hřiště pod školou - trvá 
 

Č.j. 2/2020 

 

Výpis z usnesení zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2020 

 

 

1. Zastupitelstvo obce souhlasí s: 
a) Žádostí 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, 

 

b) S finanční spoluúčastí ve výši 50 % nákladů stavby.  

 

 

 

 

         Ing. Petr Vondrovic 

               starosta obce 

 

 

V Korouhvi 22.4.2020 
 

 


