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                                                                                                                   č.j. 7/2013          
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 26.7.2013 
 
Přítomni – dle prezenční listiny 
Zahájení jednání:     29.7.2013   19:05  hodin v zasedací místnosti OÚ 
Ukončení jednání:   29.7.2013   20:20  hodin  
 
Program:  
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 - starosta obce Ladislav Filipi navrhl zapisovatelem Marii Cackovou   
ověřovateli zápisu Petra Vondrovice a Veroniku Jílkovou 

- hlasování o návrhu :  pro – 7 
                                    proti - 0   

                                                zdržel se – 0 
 
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce – návrh přednesl L. Filipi  

- hlasování o návrhu :  pro – 7 
                                        proti - 0   
                                           zdržel se – 0 
 

 
3. Úkoly z minulých zastupitelstev – informoval L. 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. 2013) –vyzvat obyvatele k odstranění nepojízdných aut  

 – úkol  trvá 
 
zápis č. 3/2011: 
1. -  2/2011  Realizovat akci „Revitalizaci prostranství v centru obce Korouhve“ – 

informace starosty o průběhu akce  
 – viz bod 9. tohoto zápisu, uzavřít tento úkol (Revitalizace dokončena), 

nový úkol 
 
zápis č. 3/2011: 
1. – 3/2011 Řešit další pronájem pozemků obce - výběr nájemců zahájit nejpozději  

1.1.2013 (starosta  obce) 
- upravit návrh smlouvy a další řešení , trvá 

 
Zápis č.5/2012: 
2- 5/2012  Odpadu v areálu firmy ND Plastik a Nimaplast  -  dohodnuto odstranění do 

31.12.2012 – proběhlo další odstranění. Úkol splněn. 
 
Zápis č.6/2012: 
3-6/2012 Úkol starosta – zjistit ceny laviček na turistické trasy a možnosti umístění – 

trvá, lavičky z obecního dřeva, rozřezané klády 
 
Zápis č.7/2012 
2–7/2012 Umístění zrcadla  do zatáčky u Pavlišů a u Pajkrů – vyjádření Policie a 

Dopravního úřadu je kladné, trvá , realizace podzim 2013 
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4-7/2012 Změna dodavatelů plynu a el. energie  – 
-  postup: 

a) upravit velikost jističe VO v OÚ  (starosta obce) - trvá 
b) upravit distribuční sazby Korouhev čp. 177 garáž a veř. prostory 

na c02d, Korouhev 234 na c01d (0,706 MWh) (starosta obce) - 
trvá 

c) plyn – snížení ceny plynu RWE o 10% od 1.5.2013 
d) el. energie – přijmout ČEZ fix 

 
5-7/2012 Umístění veřejného osvětlení mezi kulturním domem a „Suchým kopečkem“ 

– starosta obce zahájí jednání s dotčenými organizacemi – trvá, 
negativní stanovisko dotčených úřadů, projednat možnost alternativního 
umístění nebo svítidla 

 
6-7/2012 Kontejner na biologický odpad – promyslet umístění (zastupitelstvo obce) – 

trvá, návrh umístění za hřištěm – projednat možnost umístění na parkovišti 
pod zemědělským družstvem, v případě kladného stanoviska přesunout a 
zhotovit velkou infotabuli o druhu ukládaného odpadu. 

 
2-3/2013  Zahájit jednání s Krajským úřadem Pardubice ve věci rozšíření kapacity 

Mateřské školy Korouhev –  zřídit od 1.9.2013 v jídelně, jídelna v šatnách, 
dotaz na schválení zřizovací listiny – viz bod 8. tohoto zápisu 

 
2-5/2013 Energetické štítky pro obecní budovy – ZO ukládá starostovi obce zajištění 

cenových nabídek, poté rozhodnutí o realizaci vč. termínů.  
- Firma PKV Humpolec: celkem 52 000,- Kč 

- zadat výběrové řízení s realizací ZŠ 10/2013, další r. 2014, snížit podstatně 
cenu, trvá   

 
4. Schválení dotací ve výši 66.000,- od Úřadu práce na VPP – návrh schválit. 

- hlasování o návrhu : pro – 7 
                                proti - 0   
                                   zdržel se – 0 

 
5. Vrácení půjčky MAS Poličsko dle smlouvy z 23. 2. 2012 ve výši 120 000,- Kč 

- pro informaci ZO bere na vědomí 
 

 
6. Schválení transferu finančních prostředků pro ZŠ a MŠ – Spolu jsme začali, spolu 

pokračujeme ve výši 795 184, 81– návrh schválit 
hlasování o návrhu :  pro – 7 
                               proti - 0   
                                    zdržel se – 0 

 
7. Schválení smlouvy č. OR/13/21488 o poskytnutí grantu na Územní plán ve výši 41.500,- 

od Pardubického kraje – návrh schválit 
- hlasování o návrhu : pro – 7 
                                proti - 0   
                                   zdržel se – 0 

 
8. Schválení podání žádosti ke \Krajskému úřadu Pardubického kraje o zvýšení kapacity 

Mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Korouhev a to 
z 24 na 33 dětí s účinností od 1. 9. 2013. Návrh schválit: 
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- hlasování o návrhu : pro – 7 
                                proti - 0   
                                   zdržel se – 0 

 
9.  Vyhodnocení Revitalizace centra obce – schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 

s Tost.cz s.r.o.. Po projednání  zastupitelstvem obce návrh schválit tento dodatek s těmito 
úkoly: 

a) Odstranit nedodělky – dodavatele dle zápisu, vlastní (řádně dokončit kačírek kolem 
kostnice, kabely el. osvětlení zakrýt, řešit náklon zídky u schodiště do kostela) 

b) Písemně reklamovat vady díla (stojan na kola) 
c) Připravit úplný soubor dokumentace Revitalizace (tj. od počátku zadání, prováděcí 

projekt – originál vč. rozpočtu, veškeré dokumenty z jednání s MAS, dokumenty 
realizace – smlouva, zjišťovací protokoly, stavební deníky, zápis o 
předání/převzetí atd., vyúčtování s MAS) Termín: 30.9.2013 
Kontrolní výbor + místostarosta obce provést kontrolu dokumentace následně 

d)  Zajistit průhledný prodej starých dlaždic zájemcům   
e) Pro další podobné akce: 

- zvýšit kvalitu prováděcího projektu, především k plnění zadání a úrovně stavební 
části projektu 

-  zpřísnit stavební dozor 
- provést revizi dokumentace Úprava prostranství před KD především z hlediska 

jednoznačnosti stavební části a rozpočtu projektu 
  

hlasování o návrhu : pro – 7 
                                  proti - 0   
                                 zdržel se – 0 

-  
 

10.  Rozpočtové opatření č. 3 – viz příloha tohoto zápisu. Příjmy se zvyšují o 1.224.220,81, 
výdaje o 1.281.321,81 a financování o 57.101,-. Finanční výbor prověří vývoj příjmů a 
výdajů rozpočtu. 
- hlasování o návrhu : pro – 7 
                                proti - 0   
                                   zdržel se – 0 

 
11.  Nabídka na opravu komunikací z firmy DS DELTA s.r.o. ve dvou variantách. Návrh 

realizovat variantu č. 1 se specifikací: Živičný kryt u hřbitova  1.812,-, Oprava místní 
komunikace od č.p. 168 po č.p. 303 ve výši 114.260,20 a Oprava místní komunikace od 
č.p. 268 po 273 356.762,50. ZO ukládá starostovi a místostarostovi prověřit, zda jsou ceny 
místně obvykle a v případě kladného výsledku uzavřít smlouvu o dílo s DS DELTA s.r.o. 

- hlasování o návrhu : pro – 7 
                                    proti - 0   

                                 zdržel se – 0 
 

12. Různé a diskuse: 
a) Informace o redukci nákladů na telefony o 600,- Kč měsíčně (zrušen fax 461 728 008 

a přiznány bonusy na stále platby 
 

b) Rekonstrukce školy – prověřit rozměry nových otvorových prvků střechy školy  
 

 
 

 



4 
 

  č.j. 7/2013          
 

 
Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev ze dne 26.7.2013 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
1. Dotaci ve výši 66.000,- od úřadu práce na veřejně prospěšné práceup na vpp. 

 
2. Trasfer finančních prostředků pro ZŠ a MŠ – akce Spolu jsme začali, spolu 

pokračujeme ve výši 795 184, 81 
 

3. Smlouvy č. OR/13/21488 o poskytnutí grantu na Územní plán ve výši 41.500,- od 
Pardubického kraje, 

 
4. Zastupitelstvo obce Korouhev schvaluje podání žádosti o zvýšení kapacity MŠ, jejíž 
činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Korouhev z 24 na 33 dětí 
s účinností od 1. 9. 2013. 

 
5. Vyhodnocení Revitalizace centra obce – schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 

s Tost.cz s.r.o.. s úkolem  viz č.  1- 7/2013 
 

6.  Rozpočtové opatření č. 3 – viz příloha. Příjmy se zvyšují o 1.224.220,81, výdaje o 
1.281.321,81 a financování o 57.101,-. Finanční výbor prověří vývoj příjmů a výdajů 
rozpočtu finanční kontrolou. 

 
7.  Nabídku na opravu komunikací z firmy DS DELTA s.r.o. ve dvou variantách. Návrh 

realizovat variantu č. 1 ve výších: Živičný kryt u hřbitova  1.812,-, Oprava místní 
komunikace od č.p. 168 po č.p. 303 ve výši 114.260,20 a Oprava místní komunikace 
od č.p. 268 po 273 ve výši 356.762,50 s výhradou – viz úkol č. 1 -7/2013. 

 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
        Vrácení půjčky MAS Poličsko dle smlouvy z 23. 2. 2012 ve výši 120 000,- Kč 

 
 
 

Zastupitelstvo obce ukládá: 
1- 7/2013 Revitalizace centra obce (starosta obce a další dle specifikace)): 

a) Odstranit nedodělky – dodavatele dle zápisu, vlastní (řádně dokončit kačírek 
kolem kostnice, kabely el. osvětlení zakrýt, řešit náklon zídky u schodiště do 
kostela) 

b)  Písemně reklamovat vady díla (stojan na kola) - starosta obce 
 

c) Připravit úplný soubor dokumentace Revitalizace (tj. od počátku zadání, 
prováděcí projekt – originál vč. rozpočtu, veškeré dokumenty z jednání 
s MAS, dokumenty realizace – smlouva, zjišťovací protokoly, stavební 
deníky, zápis o předání/převzetí atd., vyúčtování s MAS) - starosta obce 
Termín: 30.9.2013 

d) Kontrolní výbor + místostarosta obce provést kontrolu dokumentace 
následně po 30.9.2013 

e)  Zajistit průhledný prodej starých dlaždic zájemcům  - starosta obce 
f) Pro další podobné akce (starosta obce): 

- zvýšit kvalitu prováděcího projektu, především k plnění zadání a 
úrovně stavební části projektu 

- zpřísnit stavební dozor 



5 
 

- provést revizi dokumentace Úprava prostranství před KD 
především z hlediska jednoznačnosti stavební části a rozpočtu 
projektu 

 
2 - 7/2013 Finanční výbor -  prověřit vývoj příjmů a výdajů rozpočtu a přednést zprávu 

na dalším zastupitelstvu 
 

3 - 7/2013  ZO ukládá starostovi a místostarostovi prověřit, zda jsou ceny místně obvykle 
a v případě kladného výsledku uzavřít smlouvu o dílo s DS DELTA s.r.o.  
 

4 - 7/2013 Rekonstrukce školy – prověřit rozměry nových otvorových prvků střechy školy 
starosta obce  

 
 

 
 

Návrh usnesení schválit 
-  hlasování o návrhu : pro – 7 

                                               proti - 0   
                                                   zdržel se – 0 

 
 
Zápis byl vyhotoven v Korouhvi dne  29.7.2013 
 

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

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

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

Veronika Jílková …………………………………………. …… 


