
č.j. 3/2013         

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 27. 3. 2013

Přítomni – dle prezenční listiny
Zahájení jednání:     27.3.2013  18:05 hodin v zasedací místnosti OÚ
Ukončení jednání:   27.3.2013   19:05 hodin 

Program: 
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

- starosta obce Ladislav Filipi navrhl zapisovatelem  Marii Cackovou,  
ověřovateli zápisu Marii Petrásovou a Petra Vondrovice

- hlasování o návrhu :  pro – 7
                                  proti - 0  

                                                zdržel se – 0

2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce – návrh přednesl L. Filipi s doplněním 
jednacích bodů

- 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 
– úkol  trvá, 
- stavba předána 13.2.2013 stavební firmě Tost.cz k realizaci
- podat na MAS hlášení o změně a vyřešit změny rozpočtu včetně  

financování

Dostavil se zastupitel obce Miroslav Přívětivý

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

1.1.2013 (starosta  obce)
- viz bod 5. tohoto zápisu

Zápis č.5/2012:
2- 5/2012   Podat trestní oznámení na neznámého pachatele ve věci odpadu v areálu 

firmy ND Plastik a Nimaplast  - nebude se podávat, dohodnuto odstranění 
do 31.12.2012 – proběhlo částečné odstranění, ale ne úplné, úkol trvá



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

trvá

4-6/2012  Nabídka nemovitosti čp. 256 od firmy Icario Capital, s.r.o. Brno zastoupené 
Peterem Maté, prokuristou. Nabídka vč. parcelních čísel nemovitostí a 
ceny je, prohlídka provedena – dále viz bod 13. tohoto zápisu

Zápis č.7/2012
2–7/2012 Návrh umístění zrcadla  do zatáčky u Pavlišů a u Pajkrů – starosta zahájí 

správní řízení o umístění –trvá

4-7/2012 Změna dodavatelů plynu a el. energie  –
- navržen 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) poté vyžádat nové nabídky od vybraných firem dle nových ceníků 
(místostarosta obce) – trvá po splnění ad a) a b)

5-7/2012 Umístění veřejného osvětlení mezi kulturním domem a „Suchým kopečkem“ 
– starosta obce zahájí jednání s dotčenými organizacemi - trvá

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

4.     Schválení závěrečného účtu za rok 2012:
příjmy 8.892.291,88
výdaje 5.952.353,75.
výsledek  hospodaření 2.939.938,13 Kč

- návrh schválit závěrečný účet obce za r. 2012 bez výhrad 
- pro: 8
- proti: 0
- zdržel se: 0

5. Pronájem pozemků obce k zemědělskému hospodaření. Obec Korouhev specifikovala 
požadavek na způsob obhospodařování. Návrh nabídnout pozemky k pronájmu od 
1.1.2014

- pro:   8
- proti: 0
- zdržel se: 0



6. Žádost manželů Novotných, Korouhev č.p. 6,  o koupi obecních pozemků p.č. 1246/5 tr. 
porost 351 m2 v ceně 6,-/m2, 1244/1 ost. pl. 52 m2 v ceně 6,-/m2, 241 zast. pl. 
93 m2 v ceně 43,-/m2, 1239/5 tr. porost 171 m2 v ceně 6,-/m2, 2754/11 ost. Pl. 
16 m2 v ceně 6,-/m2, podle GP. č. 473-648/2011, zhotoveného Geodezií 
Svitavy a schváleného Ing. M. Dědourkem dne 31.10.2011, ve vlastnictví obce 
Korouhev. S podmínkou věcného břemene vedení sítí. Návrh prodat pozemky 
za výše uvedených podmínek.

- pro: 8
- proti: 0
- zdržel se: 0

7. Žádost o prodej části obecního pozemku p.č. 618/23, ost. plocha o výměře 21 m2 panu 
Ing. Františku Roušarovi, Korouhev 35, dle GP č. 512-37/2013, zhotoveného 
Geodezií Polička a schváleného Ing. Z. Kadlecovou dne 25.2.2013, za cenu 6,-
Kč/ m2. S podmínkou věcného břemene vedení sítí. Návrh prodat pozemky za 
výše uvedených podmínek.

- pro: 8
- proti: 0
- zdržel se: 0

8. Záměr zvýšení kapacity mateřské školy v letech 2014 – 2016 – projednáno s hygienickou 
stanicí - podmínka zvýšení počtu WC pro děti, poté lze dočasně realizovat. 
Úkol – zahájit jednání s Krajským úřadem v Pardubicích.

- zastupitelstvo bere na vědomí

9. Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce na zajištění sociálních služeb provozovaných  
Oblastní charitou Polička. Návrh: schválit ve výši 5.000,- - obsahuje rozpočet 
roku 2013.

- pro: 8
- proti: 0
- zdržel se: 0

10. Žádost o pronájem bytu č. 3 v budově fary č.p.: 177. Žadatelka: Martina Štěpánková, 
Korouhev 216. Návrh: přidělit byt žadatelce, splnila požadavky a předložila 
čestné prohlášení žadatele o byt z 21.3.2013. Úkol: Uzavřít smlouvu o 
pronájmu.

- pro: 8
- proti: 0
- zdržel se: 0

11. Rozpočtové opatření č. 1/2013 – viz příloha. Návrh: schválit rozpočtové opatření
- pro:    8
- proti: 0
- zdržel se: 0

12. Změny stanov ze dne SMSV Poličsko, ze dne 12.3.2013. Návrh schválit: 
- pro:    8
- proti: 0
- zdržel se: 0



13. Nemovitost čp. 256 - obdržena nabídka na koupi:
a) Nemovitost č.p. 256 na parcele číslo 340/1 společností Icario Capital, s.r.o., 

zastoupenou p. Peterem Maté v hodnotě 500.000,-.
b) Pozemky p.č. 263/5 a 263/1  v hodnotě 100.000,-
Obec má vážný zájem o koupi nemovitosti a pozemků a vyzývá navrhovatele k sepsání 
smlouvy. Souhlasí se zpracováním smluv JUDr. Filipem Horákem, Brno, a s poplatkem 
za vyhotovení smluv a notářskou úschovu finančních prostředků ve výši 12.000,- za obě 
smlouvy. 

- pro:    8
- proti: 0
- zdržel se: 0

14. Informace o doporučení ke schválení obecního znaku Podvýborem pro heraldiku a  
vexikologii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

- zastupitelstvo obce bere na vědomí



          
č. j  3/2013

Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev ze dne 27.3.2013

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Závěrečný účet za rok 2012 bez výhrad:

příjmy 8.892.291,88
výdaje 5.952.353,75.
výsledek  hospodaření 2.939.938,13 Kč

2. Prodej části obecního pozemku p.č. 618/23, ost. plocha o výměře 21 m2, dle GP č. 
512-37/2013, ve vlastnictví obce Korouhev , Ing. Františku Roušarovi, 
Korouhev 35, za cenu 6,- /m2, s podmínkou věcného břemene vedení sítí.

3. Prodej obecních pozemků p.č. 1246/5 tr. porost 351 m2 v ceně 6,-/m2, 1244/1 ost. pl. 
52 m2 v ceně 6,-/m2, 241 zast. pl. 93 m2 v ceně 47,-/m2, 1239/5 tr. porost 171 
m2 v ceně 6,-/m2, 2754/11 ost. pl. 16 m2 v ceně 6,-/m2, podle GP. č. 473-
648/2011,  ve vlastnictví obce Korouhev, manželům Novotných, Korouhev č.p. 
6,  s podmínkou věcného břemene vedení sítí.

4. Nabídnout pozemky obce k pronájmu k zemědělskému hospodaření. Obec 
Korouhev specifikovala požadavek na způsob obhospodařování. Vydat oznámení 
obce Korouhev o záměru nakládat se svým nemovitým majetkem.

5. Finanční příspěvek z rozpočtu obce na zajištění sociálních služeb provozovaných  
Oblastní charitou Polička ve výši 5.000,-, s tím že je obsaženo v rozpočtu obce na 
rok 2013.

6. Žádost o pronájem bytu č. 3 v Korouhvi  č.p. 177 žadatelce: Martině Štěpánkové, 
Korouhev 216, Korouhev. Úkol: Uzavřít smlouvu o pronájmu.

7. Rozpočtové opatření č. 1/2013 – viz příloha. 

8. Změnu stanov  SMSV Poličsko ze dne 12.3.2013.

9. Obec projevuje tímto vážný zájem o koupi nemovitosti a pozemků v Korouhvi čp. 
256 a vyzývá navrhovatele k sepsání smlouvy. Souhlasí se zpracováním smluv JUDr. 
Filipem Horákem, Brno a s poplatkem za vyhotovení smluv a úschovu finančních 
prostředků ve výši 12.000,- za obě smlouvy. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Záměr zvýšení kapacity mateřské školy v letech 2014 – 2016 Úkol: zahájit jednání 

s Krajským úřadem Pardubice.

2. Informaci o doporučení ke schválení obecního znaku Podvýborem pro heraldiku a  
vexikologii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.



Zastupitelstvo obce ukládá:
1 – 3/2013 Uzavřít smlouvu o pronájmu bytu č. 3 v Korouhvi čp. 177 s Martinou

Štěpánkovou, Korouhev 216

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

Hlasování o usnesení zastupitelstva obce:
pro – 8

                            proti - 0  
                                zdržel se – 0

Zápis byl vyhotoven v Korouhvi dne  27.3.2013

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

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

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

Petr Vondrovic …………………………………………. ……













