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č.j. 4/2014
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 23.6.2014
Přítomni – dle prezenční listiny
Zahájení jednání: 23.6.2014 17:04 hodin v zasedací místnosti OÚ
Ukončení jednání: 23.6.2014 19:40 hodin
Program:
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
- starosta obce Ladislav Filipi navrhl zapisovatelku Marii Cackovou, ověřovateli
zápisu: Veroniku Jílkovou a Petra Vondrovice.
- hlasování o návrhu : pro – 8
proti - 0
zdržel se – 0
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce – návrh přednesl starosta obce
Ladislav Filipi
- hlasování o návrhu : pro – 8
proti - 0
zdržel se – 0
3. Úkoly z minulých zastupitelstev – informoval starosta obce Ladislav Filipi:
zápis č. 7/2010:
7.4 – 7/2010 Komise životního prostředí - postupně zjistit neudržované pozemky
v katastru obce Korouhev, Lačnov a poslat upozornění vlastníkům
(průběžně r. 2014)
– úkol trvá
Zápis č.6/2012:
3-6/2012 Úkol starosta – zjistit ceny laviček na turistické trasy a možnosti umístění trvá, lavičky budou z obecního dřeva (rozřezané klády)
Zápis č.7/2012
4-7/2012 Změna dodavatelů plynu a el. energie –
- upravit velikost jističe VO v OÚ (starosta obce) - trvá
5-7/2012 Umístění veřejného osvětlení mezi kulturním domem a „Suchým kopečkem“
– starosta obce zahájí jednání s dotčenými organizacemi – je v rozpočtu
2014, projednat možnost alternativního svítidla s úpravou svítivosti
proti oslnění (např. dodavatel Honour Brno)- prověřeno, bude
instalováno klasické svítidlo
2-5/2013 Energetické štítky pro obecní budovy - předloženy nabídky:
1. AXIOM Engineering s.r.o. Pardubice, za cenu 29.221,50 Kč
2. Ing. Petr Šafář, Polička za cenu 17.000,- Kč
3. Ing. Aneta Kadlecová, Brno za cenu 28.000,- Kč
Návrh – Ing. Petr Šafář, Polička
- hlasování o návrhu : pro – 8
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proti - 0
zdržel se – 0
1-7/2013 Revitalizace centra obce (starosta obce a další dle specifikace)):
1. Odstranit nedodělky – kabely el. osvětlení zakrýt, řešit náklon zídky u schodiště
do kostela) – trvá
2. Písemně reklamovat vady díla (zatím stojan na kola) - starosta obce
- trvá, je reklamováno spolu s výsadbou – realizační firma přijede na
reklamaci 25.6.2014, kdy odstraní vady.
- další údržba zeleně – návrh Eliška Makovská – dohoda o provedení
práce, odměna 60,-/hod., projedná starosta obce
- hlasování o návrhu : pro – 8
proti - 0
zdržel se – 0
3. Kontrolní výbor + místostarosta obce provést kontrolu dokumentace následně
po 30.9.2013 – splněno, viz zápis
4. Pro další podobné akce (starosta obce):
- zvýšit kvalitu prováděcího projektu, především k plnění zadání a
úrovně stavební části projektu
- podstatně zpřísnit stavební dozor
- provést revizi dokumentace Úprava prostranství před KD
především z hlediska jednoznačnosti stavební části a rozpočtu
projektu
- trvá, projekt částečně opraven
5. Pokračovat v ověření dotací a o dokumentace akce Rekonstrukce ZŠ a MŠ
Korouhev - starosta připraví dokumentaci do 31.5.2014 a
místostarosta s kontrolní komisí provede kontrolu do 30.6.2014- trvá
1- 8/2013 Starostovi vyzvat ZEVAS a.s. Korouhev k předání obecních pozemků
(31.12.2013) k první kontrole k 31.10.2013 a to ve stavu bez ponechaných
výpěstků/senáže a upravených dle zásad dobrého hospodáře- trvá, uzavření
pachtovních smluv vč. zápisu pachtu do LPIS proběhlo, řešit úklid zbylých
balíků sena.
2-2/2014 Starostovi obce zajistit na pozemku p.č. 2745 vytyčovací body za účelem
zjištění přesahu do obecní cesty - návrh – vytvořit nový GP na
náklady zájemce – úkol trvá
3-2/2014 Starostovi obce uzavřít smlouvu o prodeji s manželi Markétou a Pavlem
Peňásovými - splněno
5 -2/2014 Urgovat s Lesy ČR úpravu koryta potoka z důvodu náplav od mostu u č.p.
116 směrem k dolní části obce - telefonicky i písemně urgováno –
bez výsledku. Z důvodu ohrožení při přívalových deštích zajistit
vyčištění před mostem – úkol trvá
.
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1 - 3/2014 Starostovi obce svolat – schůzku zastupitelstva obce k projednání záměru
rekonstrukce čp. 26 KD dne 29.4.2014 v 18:00 v KD- splněno
2 - 3/2014 Starostovi a místostarostovi obce prověřit možnosti zhodnocení hotovostí
na účtech – trvá, zhodnotit nabídku ČS a navrhnout řešení.
5.

Vyhodnocení výběru dodavatele na projekt rekonstrukce KD – doručeny tři nabídky –
Šafář CZ s.r.o. Polička ve výši 287.980,- Kč
KIP s.r.o. Litomyšl ve výši 992.200,- Kč
APOLO CZ s.r.o. Polička ve výši 495.000,- Kč
Návrh: Šafář CZ s.r.o. Polička
- hlasování o návrhu :
pro – 8
proti - 0
zdržel se – 0

6.

Rozpočtové opatření č.3 – navýšení příjmů o dotaci na volby ve výši 18.000,-, na VPP za
duben ve výši 33.000,- Kč a ZŠ a MŠ Korouhev v rámci projektu „EU – peníze
školám“ ve výši 157.004,- Kč a od PK na hasiče ve výši 3.040,- Kč. Rozpočtové
opatření č. 3 – viz příloha č. 1 tohoto zápisu ze zasedání ZO.
- hlasování o návrhu : pro – 8
proti - 0
zdržel se – 0

7.

Schválení závěrečného účtu Základní školy a Mateřské školy Korouhev za rok 2013 –
návrh schválit bez výhrad (závěrečný účet viz příloha č. 2 zápisu ze zasedání ZO).
- hlasování o návrhu : pro – 8
proti - 0
zdržel se – 0

8.

Schválení dotací:
- na volby ve výši 18.000,-, na VPP za duben ve výši 33.000,- Kč a od
Pardubického kraje na hasiče ve výši 3.040,- Kč. Návrh dotace schválit.
- hlasování o návrhu : pro – 8
proti - 0
zdržel se – 0

9.

Schválení transferu ZŠ a MŠ Korouhev v rámci projektu „EU – peníze školám“ ve výši
157.004,- Kč. Návrh transfer schválit.
- hlasování o návrhu : pro – 8
proti - 0
zdržel se – 0

10. Smlouva o nájmu plynárenského zařízení č. 9414001844/182174-8430 mezi Obec
Korouhev a RWE GasNet, s.r.o. o plynárenském zařízení Obec Korouhev – plošná
plynofikace I. Etapa a II. Etapa č. stavby 8800078959 za nájem 13.732,- Kč do roku
2019. Návrh smlouvu schválit a pověřit starostu obec jejím uzavřením.
- hlasování o návrhu : pro – 8
proti - 0
zdržel se – 0
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11. Návrh na prodej pozemků:
a) Pozemek o výměře 106 m2 p.č. 277/1 - zahrada. Nabídnout pozemek k prodeji
- hlasování o návrhu : pro – 8
proti - 0
zdržel se – 0
b) Pozemek o výměře 114 m2 p.č. 1923/3 trvalý travní porost, p.č. 1923/5 o výměře 5 m2
trvalý travní porost, p.č. 1923/6 o výměře 18 m2 trvalý travní porost, vše podle GP č.
535-68/2014. Nabídnout pozemek k prodeji
- hlasování o návrhu : pro – 8
proti - 0
zdržel se – 0
c) Pozemek p.č. 1926/7 o výměře 202 m2 trvalý travní porost, podle GP č. 534-68/2014.
Nabídnout pozemek k prodeji
- hlasování o návrhu : pro – 8
proti - 0
zdržel se – 0
12. Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Korouhev za rok 2013.
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 31.12.2013. Předloženy: rozvaha, výkaz zisků a ztrát a přílohy. Protokol o
schválení účetní závěrky je přílohou č. 3 tohoto zápisu. Návrh schválit s výše
uvedeným vyjádřením.
- hlasování o návrhu : pro – 8
proti - 0
zdržel se – 0
13. Schválení mezitimní účetní závěrky ZŠ a MŠ Korouhev k 31.3.2014. Průběžně byla
posouzena mezitímní účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Korouhev
sestavená k 31.3.2014 ve smyslu §13 ods. 1 vyhlášky 220/2012 Sb., a bylo
konstatováno, že nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly, že
účetnictví není úplné a průkazné a nenastaly předvídatelná rizika a ztráty. Mezitimní
účetní závěrka je přílohou č. 4. tohoto zápisu. Návrh schválit s výše uvedeným
vyjádřením.
- hlasování o návrhu : pro – 8
proti - 0
zdržel se – 0
14. Žádost o udělení výjimky z počtu žáků Základní školy a Mateřské školy Korouhev – odd.
Mateřská škola na počet 25 žáků. Návrh výjimku schválit.
- hlasování o návrhu : pro – 8
proti - 0
zdržel se – 0
15. Volby 2014 - návrh počtu členů zastupitelstva obce 9 pro další volební období. Návrh
schválit
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- hlasování o návrhu : pro – 8
proti - 0
zdržel se – 0
16. Schválení účetní závěrky Obce Korouhev - sestavena k 31.12.2013. 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 31.12.2013
včetně výsledku hospodaření ve výši 3.283.094,63 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 č. 5. zápisu ZO. Návrh schválit s výše uvedeným vyjádřením.
hlasování o návrhu : pro – 8
proti - 0
zdržel se – 0
17. Výpověď a přidělení bytu č. 2 č.p. 177
– ZO bere podanou výpověď na vědomí.
- žádost o přidělení bytu č. 2 č.p. 177 Janě Obrové – návrh schválit za podmínky
předložení všech potřebných dokumentů starostovi obce.
- hlasování o návrhu : pro – 8
proti - 0
zdržel se – 0
18. Žádost V. Soukalové o ořezání větví zasahujících na soukromý pozemek - ZO bere na
vědomí, dle nového Občanského zákoníku § 1017 jde o občansko právní spor a je
nutné postupovat samostatně dle § 1017. Starosta obce bude informovat žadatelku.
19. ZO bere na vědomí závěrečný účet Svazku obcí AZASS za rok 2013.
20. ZO Korouhev schvaluje členství své obce v organizaci MAS Sdružení pro rozvoj
Poličska o.s., se sídlem Sulkovská 340, 56992 Bystré. Zástupci obce byli seznámeni
s právy a povinnostmi člena MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s. vyplývajícími
z platných stanov organizace, které jsou přílohou č. 6 tohoto usnesení. Obec
Korouhev bude zastupovat ve věci hlasování a jednání na schůzích orgánů MAS
Sdružení pro rozvoj Poličska starosta nebo místostarosta obce.
- hlasování o návrhu : pro – 8
proti - 0
zdržel se – 0
21. Žádost o umístění zrcadla v Lačnově na křižovatce. Starosta obce podá písemnou žádost
o vyjádření na Cestmistrovství, Policii ČR a MěÚ Polička..
ZO bere na vědomí.
22. Stav výběrů poplatků za komunální odpad – ZO bere na vědomí.
23. 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.
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24. Návrh nákupu triček s novým obecním znakem - starosta obce zjistí cenu a předloží ZO k
rozhodnutí.
25. Nákup putovního poháru na turnaj svobodní - ženatí. Návrh nakoupit pohár do 500,- Kč.
- hlasování o návrhu : pro – 8
proti - 0
zdržel se – 0
26. Police v bytě třetího nadzemního podlaží č.p. 234. ZO nesouhlasí s úhradou faktury za
umístěnou polici vzhledem k tomu, že zařízení bylo instalováno před 2 roky a nebylo
odsouhlaseno zastupitelstvem obce.
27. Krádež litinových patic veřejného osvětlení - řešeno s Policií ČR, podána žádost o
náhradu škody – ZO bere na vědomí
28. Upozornění na stav koryta potoka - byla podána opakovaná písemná žádost Obcí
Korouhev na Lesy ČR. ZO doporučuje přímým účastníkům sepsat petici se stížností
na Lesy ČR.
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č.j. 4/2014
Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev ze dne 23.6.2014
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Dodavatele na projekt rekonstrukce KD firmu Šafář CZ s.r.o. Polička ve výši 287.980,Kč
2. Rozpočtové opatření č.3 – navýšení příjmů o dotaci na volby ve výši 18.000,-, na VPP za
duben ve výši 33.000,- Kč a ZŠ a MŠ Korouhev v rámci projektu „EU – peníze
školám“ ve výši 157.004,- Kč a od PK na hasiče ve výši 3.040,- Kč. Rozpočtové
opatření č. 3 – viz příloha č. 1 tohoto zápisu ze zasedání ZO.
3. Závěrečný účet Základní školy a Mateřské školy Korouhev za rok 2013
4. Dotace
na volby ve výši 18.000,-, na VPP za duben ve výši 33.000,- Kč a od
Pardubického kraje na hasiče ve výši 3.040,- Kč
5. Schválení transferu ZŠ a MŠ Korouhev v rámci projektu „EU – peníze školám“ ve výši
157.004,- Kč.
6. Smlouvu o nájmu plynárenského zařízení č. 9414001844/182174-8430 mezi Obec
Korouhev a RWE GasNet, s.r.o. o plynárenském zařízení Obec Korouhev – plošná
plynofikace I. Etapa a II. Etapa č. stavby 8800078959 za nájem 13.732,- Kč. do roku
2019.
7. Účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Korouhev za rok 2013. 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 31.12.2013.
Předloženy: rozvaha, výkaz zisků a ztrát a přílohy. Protokol o schválení účetní
závěrky je přílohou č. 3 tohoto zápisu.
8. Mezitimní účetní závěrku ZŠ a MŠ Korouhev k 31.3.2014. Průběžně byla posouzena
mezitímní účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Korouhev sestavená
k 31.3.2014 ve smyslu §13 ods. 1 vyhlášky 220/2012 Sb., a bylo konstatováno, že
nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly, že účetnictví není úplné a
průkazné a nenastaly předvídatelná rizika a ztráty. Mezitimní účetní závěrka je
přílohou č. 4. tohoto zápisu.
9. Udělení výjimky z počtu žáků Základní školy a Mateřské školy Korouhev – odd.
Mateřská škola na počet 25 žáků v jedné třídě.
10. Počet členů zastupitelstva obce 9 pro další volební období
11. Účetní závěrku Obce Korouhev - sestavena k 31.12.2013. 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 31.12.2013 včetně
výsledku hospodaření ve výši 3.283.094,63 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 č. 5.
zápisu ZO.
12. Přidělení bytu č. 2 č.p. 177 Janě Obrové – návrh schválit za podmínky předložení všech
potřebných dokumentů starostovi obce.
13. Členství obce Korouhev v organizaci MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s., se sídlem
Sulkovská 340, 56992 Bystré. Zástupci obce byli seznámeni s právy a povinnostmi
člena MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s. vyplývajícími z platných stanov
organizace, které jsou přílohou č. 6 tohoto usnesení. Obec Korouhev bude zastupovat
ve věci hlasování a jednání na schůzích orgánů MAS Sdružení pro rozvoj polička
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starosta nebo místostarosta obce.
14. Nákup putovního poháru na turnaj svobodní – ženatí v ceně do 500,- Kč.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1. Úhradu police v bytě třetího nadzemního podlaží č.p. 234.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Žádost V. Soukalové o ořezání větví zasahujících na soukromý pozemek
2. Závěrečný účet Svazku obcí AZASS za rok 2013.
3. Žádost o umístění zrcadla v Lačnově na křižovatce. Starosta obce podá písemnou žádost
o vyjádření na Cestmistrovství, Policii ČR a MěÚ Polička..
4. Stav výběrů poplatků za komunální odpad
5. Krádež litinových patic veřejného osvětlení
6. Upozornění na stav koryta potoka s tím, že ZO doporučuje přímým účastníkům sepsat
petici se stížností adresovanou na Lesy ČR.
Zastupitelstvo obce ukládá:
1 - 4/2014 Nabídnout k prodeji pozemky:
a) Pozemek o výměře 106 m2 p. č. 277/1 – zahrada.
b) Pozemek o výměře 114m2 p. č. 1923/3 trvalý travní porost, p. č. 1923/5 o
výměře 5m2 trvalý travní porost, p. č. 1923/6 o výměře 18m2 trvalý
travní porost, podle GP č. 535-68/2014.
c) Pozemek p. č. 1926/7 o výměře 202m2 trvalý travní porost, podle GP č.
534-68/2014.
2 - 4/2014 Návrh nákupu triček s novým obecním znakem - starosta obce zjistí cenu a
předloží ZO k rozhodnutí.
3 - 4/2014 Umístění zrcadla v Lačnově na křižovatce - starosta obce podá písemnou žádost o
vyjádření na Cestmistrovství, Policii ČR a MěÚ Polička.
4 - 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.
5 - 4/2014 Návrh nákupu triček s novým obecním znakem - starosta obce zjistí cenu a
předloží ZO k rozhodnutí.
Návrh usnesení schválit
- hlasování o návrhu : pro – 8
proti - 0
zdržel se – 0
Zápis byl vyhotoven v Korouhvi dne 23.6.2014
Zápis zapsala:

Marie Cacková …………………………………..

Zápis ověřil starosta obce :

Ladislav Filipi…………………………………….

Zápis ověřil:

Petr Vondrovic…………………………………..

Zápis ověřil:

Veronika Jílková.………………………………..

