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                                                                                                                   č.j. 6/2015          
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 27.5.2015 
 

Přítomni – dle prezenční listiny 

Zahájení jednání:    27.5.2015  19:10 hodin v zasedací místnosti OÚ 

Ukončení jednání:   27.5.2015 20:30 hodin 

 

Program:  

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
 - starosta obce Petr Vondrovic navrhl zapisovatelem Marii Cackovou   

ověřovateli zápisu: Ladislava Filipi a Romana Michla 

               - hlasování o návrhu: pro –   7 

    proti - 0   

                                                           zdržel se – 0 

 

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

starosta obce Petr Vondrovic 

   - hlasování o návrhu:  pro – 7 

                                       proti - 0   

                                          zdržel se – 0 

 

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

a) Finanční výbor – informace o stavu portfolia u České spořitelny 

b) Kontrolní výbor – provedena kontrola dotace na opravu vodovodu TJ Sokol 

 

c) Komise životního prostředí –  nepřítomen 

 

d) Komise kulturní a pro občanské záležitosti –  nepřítomna 

 

e)  Info místostostarosta  – smlouvy, projekt „Naše kamenná historie“, souhrn podkladů 

na projekt školy 

 

f)  Info starosta –  revize archivu (Zd. Soukalová), zavedení hřbitovů do 30.6.2015 (L. 

Filipi, Zd. Soukalová), Elektro Šudoma – nový kabel horní konec 

(vyfakturováno), 2 ks nové sloupy, osazeno 61 regulátorů světel (záloha 

110 tis. Kč), valná hromada MAS (projekty EU, hřbitovy, sakrální 

stavby), úprava zeleně 3G Hlinsko, pasportizace TS 977 Šibeňák, dražba 

domu čp 69 bez výsledku, jednání o RLP Polička (R. Línek, ředitel 

MUDr. Svoboda), proveden sběr kovů v obci.  

 

 

Dostavil se zastupitel Miroslav Přívětivý 

 

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

 

5. Zvýšení pojistného CAS 25 – dle oznámení hasičské vzájemné pojišťovny z 23.4.2015 – 

zvýšení z 4.065,- na 4.205,- Kč – návrh přijmout  zvýšení  

   - hlasování o návrhu:  pro – 8 

                                       proti - 0   

                                            zdržel se – 0 
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6. Obecně závazná vyhláška Požární řád obce- povinnost dle § 29 odst. 1 písmeno o) bod 

1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně – povinnost obce vydat OZV – úkol pro 

starostu. ZO ukládá starostovi do příštího zasedání ZO zpracovat návrh obecně závazné 

vyhlášky.  

 

7. Rozhodnutí o nájmu bytu č. 3 v čp. 177 – návrh přidělit byt  paní Věře Liškové, 

Olešnice (žádost z 15.5.2015), splňuje podmínky – nemá vlastní byt ani jinou 

nemovitost, předala potvrzení o příjmu a čestné prohlášení. Nájem od 1.6.2015, 

v 06/2015 nájemné ve výši 50%. Návrh byt za těchto podmínek přidělit. 

- hlasování o návrhu:  pro – 8 

                             proti - 0   

                           zdržel se – 0 

 

8. Návrh na zakoupení zahradního traktoru – typ Rider Stiga Park Pro 18 4WD  – 

předloženy 4 nabídky. Vybrána nabídka od firmy Delta-m s.r.o., Průmyslová  51, 

Chrudim za 152.980,-, záruka 2 roky. Návrh traktor zakoupit prostřednictvím 

Mikroregionu Poličsko včetně přidělené dotace: 

- hlasování o návrhu:  pro – 8 

                             proti - 0   

                           zdržel se – 0 

 

9. Žádost spolku archaických nadšenců – projekt Záchrana  a prezentace lidového 

kulturního dědictví – o dotaci 4 000,- Kč. Finančně podporujeme záchranu lidové 

architektury v obci Korouhev, návrh zamítnout žádost:   

hlasování o návrhu:  pro – 8 

                           proti - 0   

                         zdržel se – 0 

 

10. Smlouva o dílo č. 456 215 -  Oprava  místních komunikací  s DS Delta s.r.o., Lubná ve 

výši 1 584 971, 80 Kč (v souladu s výsledkem výběrového řízení) – návrh smlouvu 

schválit 

hlasování o návrhu:  pro – 8  

                           proti - 0   

                         zdržel se – 0 

 

11. Sběr kovů ve spolupráci s TJ Sokol – úhrada za sběr ve výši 16.372,-. V souladu 

s dohodou mezi obcí a TJ Sokol , předložena žádost o TJ Sokol Korouhev  o dotaci ve 

výši 16 372,- Kč na opravu schodů a chodníku před budovou TJ Sokol Korouhev. Návrh 

– dotaci schválit a pověřit starostu ve spolupráci s TJ Sokol uzavřením veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace. 

hlasování o návrhu:  pro – 8 

                           proti - 0   

                         zdržel se – 0 

 

12. Schválení dotace na VPP za 04/2015 ve výši 39 000,- Kč  

hlasování o návrhu:  pro – 8 

                           proti - 0   

                         zdržel se – 0 

 

13. Rozpočtové opatření  č. 1/2015  - předloženo finančním výborem vč. komentáře, viz 

příloha č. 2 tohoto zápisu. Návrh opatření schválit: 

hlasování o návrhu:  pro – 8 

                           proti - 0   
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                         zdržel se – 0 

 

 

 

14. Diskuse a různé:  

a) Návrh natřít stěnu čekárny horní zastávky 

b) natřít odpočívadlo v Lačnově 

c) Materiál pod kontejnery v Lačnově. 

d) Svěcení obecního praporu při příležitosti Noci kostelů 29.5.2015, předcházet bude 

schůzka s výrobci praporu – firmou Alerion. 
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   č.j. 6/2015          

 

Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev ze dne 27.5.2015 

 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. Zvýšení pojistného CAS 25 z 4.065,- na 4.205,- Kč 

2. Přidělení bytu č. 3 v čp.   paní Věře Liškové od 1.6.2015, v 06/2015 nájem ve výši 50%.  

3. Návrh na zakoupení zahradního traktoru – typ Rider Stiga Park Pro 18 4WD  – od  firmy 

Delta-m s.r.o., Průmyslová  51, Chrudim za 152.980,-, záruka 2 roky. Nákup přes 

Mikroregion Poličsko s přidělením dotace. 

4. Smlouva o dílo č. 456 215 -  Oprava  místních komunikací  s DS Delta s.r.o., Lubná ve 

výši 1 584 971, 80 Kč (v souladu s výsledkem výběrového řízení) 

5. Sběr kovů ve spolupráci s TJ Sokol – úhrada za sběr ve výši 16.372,- na účet obce. 

6. Žádostí o dotaci žadatele TJ Sokol Korouhev z 27.5.2015  a přiděluje TJ Sokol Korouhev 

dotaci  16 372,- Kč   na opravu schodů a chodníku před budovou TJ Sokol Korouhev čp. 

1. Pověřuje starostu obce uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 

7. Schválení dotace na VPP za 04/2015 ve výši 39 000,- Kč  

8. Rozpočtové opatření  č. 1/2015  - viz příloha č. 2 tohoto zápisu.  

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje: 

 

1. Žádost spolku archaických nadšenců – projekt Záchrana  a prezentace lidového 

kulturního dědictví – o dotaci 4 000,- Kč.  

 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 
1 - 6/2015..  Zpracovat Obecně závaznou vyhlášku Požární řád obce- povinnost dle § 29 

odst. 1 písmeno o) bod 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně starostovi do 

příštího zasedání ZO 

 

  

Návrh usnesení schválit 
-  hlasování o návrhu : pro –    8                                         

    proti -   0   

                                                     zdržel se – 0 

 

Zápis byl vyhotoven v Korouhvi dne  27.5.2015 

 
 

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

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

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

Zápis ověřil:    Roman Michl...……………………………………. 

Vyvěšeno dne  1.6.2015 

Sejmuto dne   16.6.2015 
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Příloha č. 1 – úkoly z minulých jednání zastupitelstva obce 
 

Zápis č. 4/2014: 

3 -   4/2014 Umístění zrcadla v Lačnově na křižovatce - starosta obce podá písemnou 

žádost o vyjádření na Cestmistrovství, Policii ČR a MěÚ Polička splněna –  

realizace – není souhlas čp. 23 Lačnov zatím není - trvá 

   
 

Zápis č. 8/2014: 

3 - 8/2014  Rekonstrukce kulturního domu – návrh variant řešení vnitřních prostor (Ing. 

Petr Šafář, Polička) – trvá pro celý r. 2015 –  energoauditor p. Džbánek – možnosti 

dotace, cenová nabídka zprostředkování dotace.  Předložen další návrh P. Šafáře 

– půdorysy podlaží – téměř OK – pouze  změna umyvadlo výčep přízemí, bojler 

kuchyně – umístit za zdí. 2.NP – balkón zúžit, prodloužit šatny, WC, bar - trvá 

 

Zápis č. 5/2015 

1 - 5/2015 Kontrolnímu výboru provést kontrolu dotace TJ Sokol na odstranění havárie vody 

do 15.5.2015 – splněno, dotace OK, zápis zpracován 

 

2 - 5/2015 Místostarostovi obce připravit ke kontrole dokumentaci Multikulturního centra do 

15.5.2015  a kontrolnímu výboru provést kontrolu této akce do 31.5.2015 – 

dokumentace připravena – kontrolní výbor provést kontrolu 

 

4 - 5/2015 Starostovi řešit dle návrhu ing. Tomáše Vraspíra pozemky v Kateřinkách u čp. 2 - 

trvá  

 

  5 - 5/2015 Starostovi vypracovat inzerát na pronájem bytu v čp. 177 – splněno, viz bod 

programu č. 7 

 

 


