
                                                                                                                      č. j. 7/2018          

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 30. 7. 2018 

 

Přítomni – dle prezenční listiny 

Zahájení jednání:  20.6.2018  18:09 hodin v zasedací místnosti OÚ 

Ukončení jednání. 20.6.2018  20:27 

Program: 

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 - starosta obce Petr Vondrovic navrhl zapisovatelem Marii Cackovou, ověřovateli 

zápisu: Veroniku Jílkovou a Ladislava Filipi 

            

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

starosta obce Petr Vondrovic 

   - hlasování o návrhu: pro – 6 

                                       proti - 0   

                                          zdržel se – 0 

 

3. Kulturní dům – rekonstrukce: 

- plnění 03/2017 -  07/2018: 11 543 964,-  dokončeny parkety, venkovní úpravy, montáž 

el. osvětlení, dokončování vody, topení, odpady, montáž nábytku  bary a kuchyň 

 

Dostavila se zastupitelka Martina Hrnčířová 

 

4. Jednání ve věci domu v Korouhvi čp. 223 

a) Předložena Darovací smlouva s příkazem mezi obcí Korouhev (dárce) a Svazkem 

obcí AZASS (obdarovaný) na darování parcely č. 377/1 o výměře 685 m2, 

parcely stavební  č. 321 o výměře 272 m2 zastavěná plocha a nádvoří, součástí 

je stavba (objekt bydlení ) č.p. 223 vše v k. ú . Korouhev obec Korouhev za 

těchto podmínek: 

- bezplatný dar 

- dárce podmiňuje darování splněním příkazu: 

1. Pokud Svazek obcí AZASS, Palackého nám. 160, 572 01 

Polička, IČO: 682 08 146,  nezahájí na p.č.377/1, o 

výměře 685 m2, zahrada, a st.p. 321, o výměře 272 m2, 

zast. pl. a nádvoří, vše v kat. území Korouhev, obec 

Korouhev, zapsáno Katastrálním úřadem pro 

Pardubický kraj, katastrálním pracovištěm Svitavy na 

LV č. 10001, výstavbu zařízení sloužícího k 

poskytování sociálních služeb, resp. sociální péči, do 5-

ti let od podpisu této smlouvy, vrátí dar se vším 

příslušenstvím dárci zpět. 

 

2. Svazek obcí AZASS, Palackého nám. 160, 572 01 Polička, 

IČO: 682 08 146, je oprávněn kdykoliv dar dle této 

smlouvy se vším příslušenstvím dárci vrátit zpět a 

dárce je povinen jej přijmout. 

- návrh darování vyvěšen na úřední desce od 10. 7. 2018 do 26. 7. 2018  

- návrh darovací smlouvu schválit a pověřit starostu obce podpisem smlouvy 

     - hlasování o návrhu: pro – 7 

                                         proti - 0   

                                            zdržel se – 0 

 

 



b) Předložena Nájemní smlouva mezi obcí Korouhev (pronajímatel) a Svazkem obcí 

AZASS (nájemce) na nájem parcely č. 377/1o výměře 685 m2, parcely 

stavební  č. 321 o výměře 272 m2 zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba 

(objekt bydlení ) č.p. 223 vše v k. ú . Korouhev obec – na dobu neurčitou, za 

nájemné 1,- Kč/rok, za účelem výstavby zařízení sloužícího k poskytování 

sociálních služeb, resp. sociální péči 

- odůvodnění – tato smlouva je nutná pro podání žádosti o 

dotaci, než bude zapsána darovací smlouva 

- návrh darování vyvěšen na úřední desce od 10. 7. 2018 do 26. 7. 2018  

- návrh darovací smlouvu schválit a pověřit starostu obce podpisem smlouvy 

 - hlasování o návrhu: pro – 7 

   proti - 0   

                                          zdržel se – 0 

  

5. Předložena Smlouva o poskytnutí dotace z dotačního programu Obnova pietních míst 

věnovaných událostem a obětem I. světové války ev. č. OR/18/23853 mezi Pardubickým 

krajem a Obcí Korouhev – poskytnutí dotace na obnovu pietního místa obětem 1. sv.v. ve 

výši max. 50 000,- Kč a max. 50% nákladů 

- návrh smlouvu schválit a pověřit starostu obce podpisem smlouvy 

     - hlasování o návrhu: pro – 7 

                                          proti - 0   

                                              zdržel se – 0 

 

 

6. Předloženo ve věci nákupu pivních setů (lavice a stoly) Mikroregionem Poličsko:  

a) Žádost o poskytnutí dotace (finančního příspěvku) prostřednictvím 

veřejnoprávní smlouvy žadateli Mikroregion Poličsko, částka 2 511,- Kč, 

účel nákup mobiliáře- pivní sety pro potřeby členských obcí 

 - návrh žádost o dotaci schválit  

    - hlasování o návrhu: pro – 7 

                                         proti - 0   

                                             zdržel se – 0 

 

b) Smlouva o poskytnutí dotace mezi Mikroregionem Poličsko (příjemce) a 

Obcí Korouhev (poskytovatel) – částka 2 511,- Kč, účel nákup mobiliáře- 

pivní sety pro potřeby členských obcí 

- návrh smlouvu schválit a pověřit starostu obce podpisem smlouvy 

     - hlasování o návrhu: pro – 7 

                                          proti - 0   

                                              zdržel se – 0 

 

7. Vybavení Sboru dobrovolného hasičského sboru Korouhev, JPO III  - návrh vybavit jednotku 

motorovou pilou lesnickou (s dotací MV – GŘ HZS ČR) v ceně 19 000,- Kč (vyškolen jeden 

člen JPOIII na používání pily)  

- návrh nákup pily schválit a podat žádost o dotaci 

     - hlasování o návrhu: pro – 7 

                                          proti - 0   

                                              zdržel se – 0 

 

8. Rozpočtové opatření č. 6 – viz příloha zápisu  

- návrh rozpočtové opatření schválit  

     - hlasování o návrhu: pro – 7 

                                          proti - 0   

                                             zdržel se – 0 



 

9. Pozemky  

a) P.č. 165/2 ost. plocha, 2401 m2- část,  p.č. 165/1 40 m2 zahrada, p. č. 2861 1504 m2, ost. 

pl., část – nabídka prodeje z majetku obce ( u čp. 152)  

 

b) P.č. 2696/16 95 m2 zahrada – prodej z majetku obce (u čp. 98)  

- návrh nabídnout pozemky ad a) a b) k prodeji  

- hlasování o návrhu: pro – 7 

           proti - 0   

                                    zdržel se – 0 

 

10. Různé  

a) 24. 7. 2018 proběhlo výběrové řízení na čištění potoka (Lesy ČR) 

b) Poskytnutí dřeva z obecního lesa TJ Sokol Korouhev – návrh poskytnout 

bezplatně  

- hlasování o návrhu: pro – 7 

           proti - 0   

                                    zdržel se – 0 

 

c) Návrh občanů Korouhve o doplnění pamětní desky pro oběti 2. sv. války 

d) Návrh na termín turnaje ve fotbale svobodní x ženatí je předběžně  stanoven  na  

8. 9. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



č. j. 7/2018     

 

Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev ze dne 30. 7. 2018 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. Darovací smlouvu s příkazem mezi obcí Korouhev (dárce) a Svazkem obcí AZASS 

(obdarovaný) na darování parcely č. 377/1o výměře 685 m2, parcely 

stavební  č. 321 o výměře 272 m2 zastavěná plocha a nádvoří, součástí je 

stavba (objekt bydlení) č.p. 223 vše v k. ú. Korouhev obec Korouhev za 

těchto podmínek: 

- bezplatný dar 

- dárce podmiňuje darování splněním příkazu: 

1) Pokud Svazek obcí AZASS, Palackého nám. 160, 572 01 

Polička, IČ: 682 08 146,  nezahájí na p.č.377/1, o 

výměře 685 m2, zahrada, a st.p. 321, o výměře 272 m2, 

zast. pl. a nádvoří, vše v kat. území Korouhev, obec 

Korouhev, zapsáno Katastrálním úřadem pro 

Pardubický kraj, katastrálním pracovištěm Svitavy na 

LV č. 10001, výstavbu zařízení sloužícího k 

poskytování sociálních služeb, resp. sociální péči, do 5-

ti let od podpisu této smlouvy, vrátí dar se vším 

příslušenstvím dárci zpět. 

 

2) Svazek obcí AZASS, Palackého nám. 160, 572 01 Polička, IČ: 

682 08 146, je oprávněn kdykoliv dar dle této smlouvy 

se vším příslušenstvím dárci vrátit zpět a dárce je 

povinen jej přijmout. 

 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 

 

2. Nájemní smlouvu mezi obcí Korouhev (pronajímatel) a Svazkem obcí AZASS (nájemce) 

na nájem parcely č. 377/1o výměře 685 m2, parcely stavební  č. 321 o 

výměře 272 m2 zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba (objekt 

bydlení ) č.p. 223 vše v k. ú. Korouhev obec – na dobu neurčitou, za 

nájemné 1,- Kč/rok, za účelem výstavby zařízení sloužícího k poskytování 

sociálních služeb, resp. sociální péči 

            a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 

 

3. Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního programu Obnova pietních míst věnovaných 

událostem a obětem I. světové války ev. č. OR/18/23853 mezi Pardubickým 

krajem a Obcí Korouhev – poskytnutí dotace na obnovu pietního místa 

obětem 1. sv.v. ve výši max. 50 000,- Kč a max. 50% nákladů a pověřuje 

starostu obce podpisem smlouvy 

 

4. Žádost o poskytnutí dotace (finančního příspěvku) prostřednictvím veřejnoprávní 

smlouvy žadateli Mikroregion Poličsko, částka 2 511,- Kč, účel nákup 

mobiliáře- pivní sety pro potřeby členských obcí 

 

5. Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Mikroregionem Poličsko (příjemce) a Obcí Korouhev 

(poskytovatel) – částka 2 511,- Kč, účel nákup mobiliáře- pivní 

sety pro potřeby členských obcí a pověřuje starostu obce podpisem 

smlouvy 

 

6. Vybavení Sboru dobrovolného hasičského sboru Korouhev, JPO III  motorovou pilou 

lesnickou (s dotací MV –GŘ HZS ČR) v ceně 19 000,-. a požádat o dotaci 



 

7. Rozpočtové opatření č. 6 

 

8. Poskytnutí dřeva z obecního lesa pro TJ SOKOL Korouhev z.s. 

 

 Zastupitelstvo obce ukládá: 

 

1-7/2018 Nabídnout pozemky k prodeji: P.č. 165/2 ost. plocha, 2401 m2- část,  p.č. 165/1 40 m2 

zahrada, p. č. 2861 o výměře 1504 m2, ost. pl., část – nabídka prodeje z majetku 

obce ( u čp. 152), p.č. 2696/16 o výměře 95 m2 zahrada – prodej z majetku obce (u 

čp. 98)  

 

2-7/2018 Doplnit pamětní desku obětem II. sv. války k pomníku u OÚ 

 

 

Návrh usnesení schválit 

-  hlasování o návrhu: pro –    

                                  proti - 0   

                                                       zdržel se – 0 

 

Poznámka: ZO…..zastupitelstvo obce 

 

Zápis byl vyhotoven v Korouhvi dne  30.7.2018 

 

Zápis zapsala:      Marie Cacková.……………………………………...  

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

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

Zápis ověřil:  Veronika Jílková.……………………………………. 

Vyvěšeno dne    31.7.2018    Sejmuto dne       16.8.2018 


