
                                                                                                                      č. j. 13/2017          

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 23.10. 2017 

 

Přítomni – dle prezenční listiny 

Zahájení jednání:  23.10. 2017  17:05 hodin v zasedací místnosti OÚ 

Ukončení jednání. 23.10. 2017  20:00 hodin 

 

Program: 

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 - starosta obce Petr Vondrovic navrhl zapisovatelem Marii Cackovou, ověřovateli 

zápisu: Marii Petrásovou a Martinu Hrnčířovou 

               - 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 Sdružení obcí AZASS (Ing. Stráník) a záměr zajištění pečovatel-

ských služeb v obci – informace a diskuse o dalším zajištění sociálních služeb v obci 

 

4. Informace o činnosti 

 Finanční výbor – stav Fundwebu – podílové listy  ČS, kontrola pokladny a dokladová kon-

trola – bez závad   

            Kontrolní výbor – provedena kontrola TJ SOKOL, bez závad 

Kulturní komise – plánované akce, informace o Mikuláši 6.12.2017 s rozsvěcením stromu 

MŠ a ZŠ 

            Komise ŽP – informace o stavu kácení stromů 

 Místostarosta obce – informace o stavu pozemků 

Starosta obce P. Vondrovic- instalace označení čekáren a infotabule na kostele, instalace 

dvou  laviček (Kateřinky, nad Korouhví), instalace nové ústředny veř. rozhlasu s na-

pojením do JSVV a možností zasílat SMS (dotace Pardubického kraje 70 tis,. Kč), 

schválena dotace pro hasiče JPO III Korouhev 19 tis. Kč, podána žádost o POV 2018 

na opravu komunikací, informace Asekol a.s. – v r. 2016 kontejnerem sebráno 747 kg 

elektrozařízení (pochvala obyvatelům !!) 

 

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

 

6. Kulturní dům – rekonstrukce: 

a) Plnění 03 -  09/2017: 761 586,- (venkovní a dešťová kanalizace, bourací práce) 

b) Současné práce – montáž vzduchotechniky, střechy  - přední část, sál, přísálí  

c) 2. 11. 2017 v 10:00 kontrolní den 

d) Prohlídka KD pro členy zastupitelstva obce - 1. 11. 2017 v 15:15h                               

       

 

7. Výsledky auditů hospodaření obce za r. 2017: 

a) Dílčí přezkoumání hospodaření obce od 1. 1. 2017 do 18. 9. 2017 provedený Krajským 

úřadem Pardubického kraje, výrok bez výhrad - pochvala pro účetní obce L. 

Uhliarikovou – ZO bere na vědomí 



 

b) Kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení Svitavy č. 660/17/668 12.10.2017 – 

nebyla zjištěny nedostatky, též pochvala pro účetní obce – ZO bere na vědomí 

 

8.  Zajištění dopravního auta pro výjezdovou jednotku JPO III Korouhev, Dobrovolné hasiče 

Korouhev – příslib dotace 0,4 mil. Kč od GŘ HZS na pořízení dopravního 

hasičského vozidla – jednání 27. 10. 2017 na Pardubickém kraji  - pro informaci 

 

9.  Nařízení vlády o odměňování členů zastupitelstev – úkol finanční komisi připravit návrh dle 

nové metodiky do příštího jednání ZO 

 

10.  Žádosti TJ Sokol Korouhev z.s. o dotace:  

a) Předáno vyúčtování dotace r. 2017 – pro informaci 

b) Žádost o dotaci pro r. 2017 na nákup nového kotle na tuhá paliva  v sokolovně čp. 

1  – havárie stávajícího kotle – návrh 30.000,- Kč a pověřit starostu uzavřením 

veřejnoprávní smlouvy 

  - hlasování o návrhu: pro – 8 

                                       proti - 0   

                                          zdržel se – 0 

 

c) Žádost o dotaci na r. 2018 ve výši 30 tis. Kč na úhradu energií a vytápění  objektu 

sokolovny - návrh žádost schválit, zahrnout do rozpočtu 2018 a pověřit starostu 

uzavřením veřejnoprávní smlouvy. 

  - hlasování o návrhu: pro – 8 

                                       proti - 0   

                                          zdržel se – 0 

 

11. Rozpočtové opatření č. 5 – viz příloha zápisu, návrh schválit rozpočtové opatření č. 5 

  - hlasování o návrhu: pro – 8 

                                       proti - 0   

                                          zdržel se – 0 
 

12. Zajištění zimní údržby v r. 2017/ 2018 – předložen návrh smlouvy se Zemědělským 

družstvem „Mezilesí“ Telecí – 500,- Kč bez DPH ( 605,- Kč s DPH) za provozní 

hodinu a návrh smlouvy s R. Kučerou, Lačnov, cena 605,- Kč – návrh smlouvy 

schválit a pověřit starostu uzavřením smluv. 

  - hlasování o návrhu: pro – 8 

                                       proti - 0   

                                          zdržel se – 0 

 

13. Záměr akcí na  r. 2018 

 

a) Harmonogram tvorby rozpočtu na r. 2018 – záměrem je schválit rozpočet do 

konce r. 2017. 

- požadavky do 20. 10. 2017 – předložili: ZŠ a MŠ, hasiči, TJ Sokol Korouhev, 

kulturní výbor 

– projednání požadavků v zastupitelstvu obce 23.10.2017 

– sestavení rozpočtu – Finanční výbor termín 13. 11. 2017 v 15:00 

– vyvěšení návrhu – ihned po zpracování Finančním výborem 

– schválení rozpočtu – zastupitelstvo obce 12/2017 

– vyvěšení schváleného rozpočtu a platnost rozpočtu12/2017 

 



b) Konkrétní akce – starosta obce předložil záměr akcí na r. 2018 pro zpracování 

rozpočtu finančním výborem – po diskusi ZO bere na vědomí s tím, že 

Finanční výbor zpracuje návrh rozpočtu na r. 2018 dle zadání.   

 

Odešla zastupitelka Martina Hrnčířová 

 

14. Diskuse a různé: 

a) Dopis Zd. Zemánka – informace o vydání knihy „Dětství v totalitách“ – vzpomínky na 

dětství v Korouhvi, zaslány 3 výtisky knihy – návrh objednat 20 ks 

     - hlasování o návrhu: pro – 7 

                                         proti - 0   

                                             zdržel se – 0 

 

b) Zpravodaj 2017 – návrh na předání příspěvků do 19. 11. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



č. j. 13/2017     

 

      

Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev ze dne 23. 10. 2017 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. Žádost o dotaci TJ Sokol Korouhev pro r. 2017 na nákup nového kotle na tuhá paliva  

v sokolovně čp. 1 – havárie stávajícího kotle ve výši 30.000,- Kč a pověřuje 

starostu uzavřením veřejnoprávní smlouvy 

 

2. Žádost o dotaci pro TJ Sokol Korouhev na r. 2018 ve výši 30 tis. Kč na úhradu energií 

a vytápění objektu sokolovny čp. 1, zahrnout do rozpočtu 2018 a pověřuje 

starostu uzavřením veřejnoprávní smlouvy. 

   

3. Rozpočtové opatření č. 5 – viz příloha zápisu 

 

4.  Zajištění zimní údržby v r. 2017/2018 prostřednictvím Zemědělského družstva 

„Mezilesí“  Telecí - cena 500,- Kč bez DPH (605,- s DPH) za provozní hodinu 

a prostřednictvím Romana Kučery, Lačnov čp. 3 za cenu 605,- Kč za provozní 

hodinu a pověřuje starostu uzavřením smluv 

 
5. Nákup 20 ks knih od Zd. Zemánka „Dětství v totalitách“ – vzpomínky na dětství  

 v Korouhvi 

 

 

 

 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. Dílčí přezkoumání hospodaření obce od 1. 1. 2017 do 18. 9. 2017 provedený Krajským 

úřadem Pardubického kraje, výrok bez výhrad - pochvala pro účetní obce L. 

Uhliarikovou  

 

2. Kontrolu Okresní správy sociálního zabezpečení Svitavy č. 660/17/668 12.10.2017 

– nebyla zjištěny nedostatky, též pochvala účetní obce  

 

3. Zajištění dopravního auta pro výjezdovou jednotku JPO III Korouhev, Dobrovolné 

hasiče Korouhev – příslib dotace 0,4 mil. Kč od GŘ HZS na pořízení dopravního 

hasičského vozidla – jednání 27. 10. 2017 na Pardubickém kraji 

 

4. Harmonogram tvorby rozpočtu na r. 2018 

 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

1-13/2017 Nařízení vlády o odměňování členů zastupitelstev – úkol finanční komise připravit 

návrh dle nové metodiky  

 

2-13/2017 Zpracovat příspěvky do Zpravodaje obce 2017 do 19.11.2017 – všichni členové 

zastupitelstva obce 

 

 Poznámka: ZO…..zastupitelstvo obce 

 

 

 

 



 

Návrh usnesení schválit 

-  hlasování o návrhu: pro –  7           

                                  proti - 0   

                                                       zdržel se – 0 

 

Zápis byl vyhotoven v Korouhvi dne  23.10.2017 

 

Zápis zapsal:      Marie Cacková.……………………………………...  

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

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

 Zápis ověřil:  Martina Hrnčířová.….……………………………………. 

Vyvěšeno dne    25.10.2017      Sejmuto dne        10.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 – probíhá, trvá 

 

Zápis č. 8/2016 

2 – 8/2016 Kulturní komisi ve spolupráci se starostou zorganizovat pěší informativní pochůzku 

po obci za účelem umístění vyhlídkových laviček – je souhlas majitelů 

pozemků, následně instalace dle kapacity údržby –splněno, instalovány 2 ks t 

  

Zápis č. 8/2016 

1 – 8/2016  Kanalizace a ČOV: dle jednání s Recprojekt Pardubice a diskusi na jednání ZO: 

a) Studie a prezentace projektant  s Ing. Rec  - splněno 

b) Prezentace decentrální ČOV s firmou Satturn Holešov - splněno 

c) Exkurze a tlakové kanalizace na OÚ Vendolí 12.4.2017 – splněno 

d) Řešení pozemku pro ČOV -  splněno, uzavřena smlouva o smlouvě 

budoucí 

e) Jednání na Krajském úřadě Pardubického kraje – po vyjasnění ad d) 

 

Zápis č. 4/2017 

5 -  4/2017 Zajistit zpracování v ZŠ a MŠ Korouhev: projekt archívu a studie třída MŠ + kuchyň 

+ jídelna, odborné učebny půda (starosta obce, zadání ZŠ a MŠ) – zadáno firmě 

Šafář CZ s.r.o. Polička, projekt archiv nad ředitelnou, cena cca. 300 tis. Kč – 

zahrnout do R 2018  

 

6 - 4/2017 Strategie obce – dokončit pozemky (L. Filipi, J. Soukal) -trvá 

 

7 - 4/2017 Řešení neplatičů poplatků za komunální odpad – členové ZO předloží návrhy systému 

do příštího zasedání ZO – částečně splněno, trvá 

 

Zápis č. 11/2017 

1-11/2017 Zveřejnit záměr prodeje  p. č. 15/1 ost. pl., k. ú. Lačnov u Korouhve – starosta –  

splněno 

 


