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                                                                                                                   č.j. 4/2016          
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 27. 4. 2016 
 

Přítomni – dle prezenční listiny 

Zahájení jednání:    27.4.2016  18:05 hodin v zasedací místnosti OÚ 

Ukončení jednání:  27.4.2016  20:00 hodin 

 

Program:  

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
 - místostarosta obce Ladislav Filipi navrhl zapisovatelem Marii Cackovou, 

ověřovateli zápisu:  Miroslav Přívětivý a Ladislav Filipi  

               - hlasování o návrhu: pro – 8 

        proti - 0   

                                                         zdržel se – 0 

 

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

přednesl místostarosta obce Ladislav Filipi 

   - hlasování o návrhu: pro – 8 

                                       proti - 0   

                                          zdržel se – 0 

 

3. Informace o činnosti výborů a komisí, starosty, místostarosty 

a) Finanční výbor – informace o stavu výši a pohybu fondů u České spořitelny 

b) Kontrolní výbor  - nejsou 

c) Komise životního prostředí – začátek vegetačního období - konec  kácení   

d) Komise kulturní a pro občanské záležitosti – proběhlo vítání občánků, dále informace 

o nadcházejících akcích 

e) Info místostostarosta –  dokončení smluv, info o kulturním domě  

f) Info starosta  - elektrifikace chatové osady Kateřinky, telefonická informace o 

budoucí žádosti o podporu Pečovatelská služba Bystré, komunikace II/360 

– dle sdělení KrÚ Pardubice zařazeno na dotaci z Evropských fondů, 

instalována značka „70“, kotlíkové dotace Pardubický kraj – celkem 1049 

žádostí/29 neúspěšných, čističky – info o domovní kořenové čistírně, 

vandalismus u školy a hřbitova, most na Sádek – havarijní stav, zpracován  

projekt, realizace podzim/1. pol. 2017, bude zachován provoz po mostním 

provizoriu, proběhla střední oprava traktoru, v archivu nové regály. 

 

4. Úkoly z minulých jednání ZO – informoval starosta obce P. Vondrovic (viz příloha č. 1) 

 

5. Rekonstrukce kulturního domu – aktuální vývoj: 

- projekt předán 5.4. elektronicky, 22.4. v papírové verzi, celkem náklady 

16  926 679,- Kč 

- 11.4. 2016 podána žádost o dotaci  z OPŽP dotační titul 5.1 – 650 

žádostí, vyhodnocení úspěšných se očekává do konce prázdnin, dotace 3 

mld. CZK 

- probíhá formální kontrola a opravy  žádostí 

- další kolo dotací OPŽP 5.1  30.9.2016 s dotací 5 mld. CZK 

- prezentace projektu – setkání s projektantem středa 4.5.2016 18:00 hodin 

na OÚ seznámení s detaily projektu 
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6. Schválení výsledku hospodaření obce za r. 2015 

 

a) Stav bankovního účtu k    1. 1. 2015:                        5 329 577,27 Kč 

Stav bankovního účtu k 31. 12. 2015:   9 698 132,75 Kč 

- na vědomí  

 

b) Předložen Závěrečný účet obce Korouhev za rok 2015 a navrhuje se vyjádřit souhlas 

s celoročním hospodařením obce za rok 2015 a to bez výhrad.  

  - hlasování o návrhu:  pro – 8 

                                     proti - 0   

                                          zdržel se – 0 

 

c) Schválení účetní závěrky obce Korouhev -  sestavena k 31.12.2015. 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 31.12.2015 včetně výsledku 

hospodaření ve výši 3 242 387,87 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 zápisu ZO. Návrh 

schválit s výše uvedeným vyjádřením. 

  - hlasování o návrhu:  pro – 8 

                                     proti - 0   

                                          zdržel se – 0 

 

d) Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Korouhev za rok 2015. 

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. 2015. 

Předloženy: rozvaha, výkaz zisků a ztrát a přílohy. Protokol o schválení účetní závěrky je 

přílohou  tohoto zápisu. Návrh schválit s výše uvedeným vyjádřením. 

  - hlasování o návrhu: pro – 8 

                                      proti - 0   

                                       zdržel se – 0 

 

7.  Smlouva o sdružování prostředků na nákup knih mezi obcí Korouhev a Městskou 

knihovnou ve Svitavách ve výši min. 2,- Kč/ obyvatele obce, tj. celkem 2000,- Kč,  na 

nákup knih do výměnného fondu knihoven regionu Svitavsko, splatnost do 30.6.2016 – 

návrh smlouvu schválit a pověřit starostu obce uzavřením smlouvy  

- hlasování o návrhu: pro – 8 

                            proti - 0   

                                   zdržel se – 0 

 

8.  Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP č SYA-VF-3021/2016 na 2 

pomocné dělníky VPP od 4.4. - 31.7.2016 – pro informaci 

 

9.  Žádost o prodej pozemků p. č. 2915 část, 2916 část   a odprodej do majetku obce p. č. 124/2 

část a 2690/8 část– předložena žádost Moniky Petrové, Pustá Kamenice a Víta Cacha 

Polička o odkoupení části p. č. 2916 sousedící s p.č. 360/1 v jejich vlastnictví z majetku 

obce. Jmenovaní jsou ochotni prodat část p. č. 124/2 v jejich majetku, na které je obecní 

cesta, dále mají zájem o odkoupení části p. č. 2915 u čp. 20. Návrh zveřejnit záměr 

prodeje části p.č. 2916, 2915 a dále jednat s výše uvedenými o podmínkách prodeje p.č. 

124/2 

- hlasování o návrhu: pro – 8 
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                               proti - 0   

                                          zdržel se – 0 

 

10.  Návrh smlouvy o dílo na opravu místních komunikací č. 501 216 s DS Delta s.r.o.  dle 

nabídky z 23.3.2016 na 609 995,- Kč – oprava komunikace od čp. 131 k čp. 195, 

most k dolní prodejně, komunikace k odchovně od silnice k výjezdu z obce  

v termínu 1.7 . -31.8. 2016 – návrh smlouvu schválit a zvýšit rozpočet na opravu 

komunikací o 210 tis. Kč a připravit rozpočtové opatření na toto zvýšení 

  - hlasování o návrhu: pro – 8 

                                 proti - 0   

                                                          zdržel se – 0 

 

11. Návrh smlouvy o dílo na mapový server obce Gobec – projednáno při osobní návštěvě Ing. 

R. Kacetla, firma GPlus s.r.o. Pardubice – referenční mapový server obce Dříteč,   

Předložen návrh smlouvy o dílo o poskytování služeb mezi obcí  Korouhev a GPlus 

s.r.o. Pardubice na projekt a fukčnost aplikaci Gobec , správu dat, aplikací, technické 

pomoci, školení a hot.line v částce 20 000,- Kč  + DPH jednorázově za vytvoření 

projektu a 600,- Kč + DPH měsíční poplatek za provoz mapového serveru + 

v případě uzavření smlouvy mapa obce s č.p. v ceně 6 000,.- Kč zdarma – návrh 

smlouvu schválit 

- hlasování o návrhu: pro – 8 

                               proti - 0   

                                          zdržel se – 0 

 

12. Smlouva o zřízení věcného břemene –služebnosti č. IV-12-2013336/VB/1 Korouhev 3 RD-

kNN-OBEC s ČEZ Distribuce a.s. na p.č. st. 104/4 a p.č. 2754/3 v k.ú. Korouhev , 

vedení NN, přípojková skříň za náhradu 2 100,- Kč – návrh smlouvu schválit 

          - hlasování o návrhu: pro – 8 

                               proti - 0   

                                    zdržel se – 0 

 

13. Různé a diskuse 

a) Žádost starosty Okresního sdružení hasičů Svitavy o možnosti použít znak obce na 

praporu  okresu – návrh schválit 

 - hlasování o návrhu: pro – 8 

                               proti - 0   

                                                 zdržel se – 0 

b) Poděkování Charity Polička, ředitelky Mgr. M. Šafářové za poskytnutý příspěvek – 

na vědomí 

c) Reflexní pásek se znakem obce – zakoupeno 100 ks, stanovení ceny 30,- Kč.  

d) Žádost o přidělení obecního bytu z 22.4.2016  - obec nemá byt volný, založit do 

pořadníku 

e) Žádost o spolupráci s obcí Pčoliné/Prešovský kraj – podnět z Úřadu Prešovského 

samosprávného kraje  - starosta obce prověří tuto žádost 

f) Žádost nájemníků čp. 234 o zakoupení nového křovinořezu na údržbu obecního 

pozemku (stávající 15 let starý již neopravitelný) – návrh zakoupit do  5000,- Kč 

 - hlasování o návrhu: pro – 8 

                               proti - 0   

                                                 zdržel se – 0 

g) Umístění nápisů „zákaz podomního prodeje“  

 

 

 



4 

 

č.j. 4/2016          

 

Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev ze dne 27. 4. 2016 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. Schválení výsledku hospodaření obce za r. 2015: 

 

a) Stav bankovního účtu k    1. 1. 2015:                        5 329 577,27 Kč 

Stav bankovního účtu k 31. 12. 2015:   9 698 132,75 Kč 

 

b) Závěrečný účet obce Korouhev za rok 2015 a navrhuje se vyjádřit souhlas s celoročním 

hospodařením obce za rok 2015 a to bez výhrad.  

  

c) Účetní závěrku obce Korouhev -  sestavena k 31.12.2015. 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 31.12.2015 včetně výsledku hospodaření ve 

výši 3 242 387,87 Kč a schvaluje převedení tohoto výsledku hospodaření z účtu 431 – 

výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 – výsledek hospodaření 

minulých účetních období. 

 

d) Účetní závěrky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Korouhev za rok 2015. 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. 2015. 

Předloženy: rozvaha, výkaz zisků a ztrát a přílohy.  

 

2. Smlouvu o sdružování prostředků na nákup knih mezi obcí Korouhev a Městskou knihovnou 

ve Svitavách ve výši min. 2,- Kč/ obyvatele obce, tj. celkem 2000,- Kč,  na nákup knih do 

výměnného fondu knihoven regionu Svitavsko, splatnost do 30.6.2016 – návrh smlouvu 

schválit a pověřit starostu obce uzavřením smlouvy  

 

3. Smlouvu o dílo na opravu místních komunikací č. 501 216 s DS Delta s.r.o.  dle nabídky 

z 23.3.2016 na 609 995,- Kč – oprava komunikace od čp. 131 k čp. 195, most k dolní 

prodejně, komunikace k odchovně od silnice k výjezdu z obce  v termínu 1.7 . -31.8. 2016 

– návrh smlouvu schválit a zvýšit rozpočet na opravu komunikací o 210 tis. Kč a připravit 

rozpočtové opatření na toto zvýšení 

 

4. Smlouvu o dílo na mapový server obce Gobec – o poskytování služeb mezi obcí Korouhev 

a GPlus s.r.o. Pardubice na projekt a funkčnost aplikaci Gobec , správu dat, aplikací, 

technické pomoci, školení a hot.line v částce 20 000,- Kč  + DPH jednorázově za 

vytvoření projektu a 600,- Kč + DPH měsíční poplatek za provoz mapového serveru + 

v případě uzavření smlouvy mapa obce s č.p. v ceně 6 000,.- Kč zdarma 

 

5. Smlouvu o zřízení věcného břemene –služebnosti č. IV-12-2013336/VB/1 Korouhev 3 RD-

kNN-OBEC s ČEZ Distribuce a.s. na p.č. st. 104/4 a p.č. 2754/3 v k.ú. Korouhev, vedení 

NN, přípojková skříň za náhradu 2 100,- Kč – návrh smlouvu schválit 

 

6. Žádost nájemníků čp. 234 o zakoupení nového křovinořezu na údržbu obecního pozemku 

(stávající 15 let starý již neopravitelný) – návrh zakoupit do 5000,- Kč 

 

7. Žádost starosty Okresního sdružení hasičů Svitavy o možnosti použít znak obce na praporu 

okresu  
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. Stav bankovního účtu k    1. 1. 2015:                        5 329 577,27 Kč 

    Stav bankovního účtu k  31. 12. 2015:                      9 698 132,75 Kč 

2. Žádost o prodej pozemků p. č. 2915 část, 2915 část   a odprodej do majetku obce p. č. 124/2 

část a 2690/8 část– předložena žádost Moniky Petrové, Pustá Kamenice a Víta Cacha 

Polička o odkoupení části p. č. 2916 sousedící s p.č. 360/1 v jejich vlastnictví z majetku 

obce. Jmenovaní jsou ochotni prodat část p. č. 124/2 v jejich majetku, na které je obecní 

cesta, dále mají zájem o odkoupení části p. č. 2915 u čp. 20 – návrh zveřejnit záměr 

prodeje části p.č. 2916, 2915 a dále jednat s výše uvedenými o podmínkách prodeje p.č. 

124/2 

3. Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP č SYA-VF-3021/2016 na 2 

pomocné dělníky VPP od 4.4. -31.7.2016 

4. Reflexní pásek se znakem obce prodej za cenu 30,- Kč 

5. Žádost o přidělení obecního bytu z 22.4.2016   

 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 
1 – 4/2016 Zveřejnit záměr prodeje části p.č. 2916, 2915 v k. ú. Korouhev 

 

2 – 4/2016 Starosta obce prověří žádost o spolupráci s obcí Pčoliné/Prešovský kraj – 

podnět z Úřadu Prešovského samosprávného kraje 

 

2 – 4/2016 Starosta obce zajistí cedule a jejich umístění „podomní prodej“. 

 

 

Poznámka: ZO…..zastupitelstvo obce 

 

Návrh usnesení schválit 
-  hlasování o návrhu : pro –  8                             

    proti - 0   

                                                     zdržel se – 0 

 

Zápis byl vyhotoven v Korouhvi dne  27.4.2016 

 

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

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

Zápis ověřil:  Miroslav Přívětivý …….…………………………… 

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

……….…..…………………………… 

Vyvěšeno dne    28.4.2016      Sejmuto dne         14.5.2016 
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Příloha č. 1 – úkoly z minulých jednání zastupitelstva obce 
 

   

 

Zápis č. 7/2015 

1 - 7/2015 V návaznosti na ukončení revize spisovny/archivu zpracovat Spisový a archivní 

plán – účetní obce – trvá 

 

Zápis č. 8/2015 

2 – 8/2015 Kulturní komisi ve spolupráci se starostou zorganizovat pěší informativní 

pochůzku po obci za účelem umístění vyhlídkových laviček – trvá,  

  

Zápis č. 10/2015 

2 – 10/2015 Program rozvoje obce – manuál a program MMR – zvážit zavedení (budoucí 

podmínka čerpání dotací, nyní pro soutěž vesnice roku povinné) a doplnit 

o možnosti dotací dle různých programů – starosta, místostarosta, 

zastupitelé -  trvá 

 

Zápis č. 1/2016 

1 – 1/2016 Řešit umístění kontejnerů na plasty a papír u horní autobusové zastávky – 

splněno, budou převezeny  28.4.2016 

 

Zápis č. 2/2016 

1 – 2/2016 Provést průzkum cen odkoupení stávajících židlí – úkol pro starostu a 

místostarostu -  splněno, zájem dostatečný, návrh zatím neprodávat, zvážit 

prodej jednotlivcům nebo celé vybavení 

 

Zápis č. 3/2016 

1 – 3/2016 Zajistit vhodné kandidáty jako přísedící ke Krajskému soudu, pobočka Pardubice 

– všichni členové zastupitelstva obce do dalšího jednání zastupitelstva- návrh?? 

 

2 – 3/2016 Zajistit vyjádření dotčených a správních orgánů pro požadavek na zvýšení 

bezpečnosti provozu na místní komunikaci od kapličky v Lačnově – návrh 

umístit značku omezení rychlosti na 20 km/h od kapličky a od pily – starosta 

obce, rozhodnutí o realizaci po vyjádření orgánů   

  - trvá,  

  - zatím vyjádření Policie ČR – kladné stanovisko posunutí značek 

začátek/konec obce na dolním konci a měřící světelný radar, negativní značky 

omezení rychlosti na místních komunikacích, zrcadlo u KD, SÚSPK kladné 

stanovisko kromě místních komunikací. Dále rozhodnutí MěÚ Polička 

dopravní úřad 

  - měřič – nabídka Empemont s.r.o. , návrh umístění na sloupu u bytovek 

    

 

 


