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                                                                                                                     č. j. 7/2016          
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 4. 10. 2016 
 

Přítomni – dle prezenční listiny 

Zahájení jednání:    4.10.2016  19:07 hodin v zasedací místnosti OÚ 

Ukončení jednání:  4.10.2016   20:30 hodin 

 

Program:  

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

zápisu: Miroslava Přívětivého a Veroniku Jílkovou 

               - hlasování o návrhu:  pro – 8 

    proti - 0   

                                                        zdržel se – 0 

 

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

starosta obce Petr Vondrovic 

   - hlasování o návrhu: pro – 8 

                                       proti - 0   

                                          zdržel se – 0 

   

3. Informace o činnosti – starosta obce P. Vondrovic: 

- úprava zastávky Mýto 

- stáž Davida Bobka na Obecním úřadě (výborná činnost – statistika radar, 

evidence obyvatel, archiv, pasport veřejného osvětlení – podklad pro 

GIS), komunikace II/360 – oprava v r. 2019  

 

4. Rekonstrukce kulturního domu – aktuální vývoj: 

a) Projekt – jednání s Ing. P. Šafářem – autorský dozor, měření a regulace (cca 9 tis. 

Kč), ozvučení 

 

b) Dotace z OPŽP – schválena řídícím výborem OPŽP, reg. č. projektu CZ 

05.5.18/0.0/154_019/0001505 „Snížení energetické náročnosti a 

stavební úpravy kulturního domu v Korouhvi čp. 26“  - další postup 

výběrové řízení, dle něj smlouva s SFŽP 

 

dostavila se zastupitelka Martina Hrnčířová 

 

c) Administrace projektu – návrh pokračovat se stejnou společností, která 

administrovala žádost o dotaci: 

I) Předložena smlouva s firmou TENDRA spol s.r.o. na akci 

„Organizace zadávacího řízení na akci: Snížení energetické 

náročnosti a stavební úpravy kulturního domu v Korouhvi čp. 

26“ v ceně 1% z uznatelných nákladů (min. 39 000,- Kč) + DPH 

(uznatelné náklady dle SFŽP 4 934 260,- Kč, tj. 1% s DPH je v r. 

2016  59 705 Kč), včetně plné moci k zastupování v rámci 

zadávacího řízení pro Ing. David Plíštil, Ph.D, MBA, jednatele 

společnosti TENDRA spol. s.r.o. – návrh tuto smlouvu a plnou moc 

schválit 

 - hlasování o návrhu: pro –  9       

 proti - 0   

                        zdržel se – 0 
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II) Předložena příkazní smlouva s firmou TENDRA spol s.r.o. na akci 

„Snížení energetické náročnosti a stavební úpravy kulturního 

domu v Korouhvi čp. 26“  na výkon technického dozoru investora 

(dále jen TDI)v rozsahu činnosti dle č. III návrhu této smlouvy, 

ceně 150 000,- Kč + DPH (tj. v r. 2016: 181 500,- Kč) a  Dodatek 

č. 1 ke smlouvě o výkonu TDI – rozšíření o dotační management 

po dobu udržitelnosti na akci Snížení energetické náročnosti a 

stavební úpravy kulturního domu v Korouhvi čp. 26“ 

- návrh na revokaci usnesení z  jednání zastupitelstva obce dne 

7. 9. 2016 zápis č.6/2016, bod 5 b) zrušit schválení TDI 

pro Jafis s.r.o. Litomyšl a návrh schválit příkazní smlouvy 

vč. dodatku č. 1 s firmou TENDRA spol. s r.o. 

- hlasování o návrhu:  pro –  9      

   proti - 0   

                        zdržel se – 0 

     

d) Zadávací řízení (výběr dodavatele) 

- stanovení členů výběrové komise:  Vondrovic, Filipi, Soukal, Michl, 

Cacková. 

- návrh oslovených firem:  

BW - Stavitelství s.r.o. Holice, Stavební sdružení Boštík s.r.o., Švanda 

Prima s.r.o. Polička, PHP STAV s.r.o. Bystré, První litomyšlská stavební 

a.s., Litomyšl 

    Stavební  

e) Nové vybavení KD - nové židle a stoly z POV 

- předložen návrh  Kupní smlouvy z 3.10.2016 s firmou Jan Hendl, 

Nerudova 1188, 543 01 Vrchlabí na tyto stoly, židle a příslušenství 

(doplněny spojovací přezky stolů):  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v ceně 254 233,10 vč. DPH – návrh smlouvu schválit,  

- hlasování o návrhu:  pro –   9     

    proti - 0   

                             zdržel se – 0 

f) Stávající vybavení KD 

- křesla 198 ks úkol: vyhlásit anketu zájmu o odkoupení v obci (100,-/křeslo, tj. 

2-j křeslo 200,-, 3-j křeslo 300,-), rozhodnutí o způsobu prodeje na dalším 

zastupitelstvu 

- prověřit zájem TJ Sokol o křesla a stoly (M. Cacková) 

- stoly 44 ks 

- kamna prodej v ceně 500,-/ks 
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hlasování o návrhu:  pro –   9      

             proti - 0   

                                     zdržel se – 0 

 

5. Různé a diskuse 

a. Z důvodu uzavření KD je nutné předat Kulturní komisí akce pro rok 2017 a 

vstoupit do jednání s TJ Sokol – termínové řešení Sokolovny. 

b. Stížnost na neposekané prostory – nutné nejdříve řešit řešit s majiteli 
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č.j. 7/2016          

 

Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev ze dne 4. 10. 2016 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. Smlouvu s firmou TENDRA spol s.r.o. na „Organizaci zadávacího řízení na akci: Snížení 

energetické náročnosti a stavební úpravy kulturního domu v Korouhvi čp. 26“ v ceně 

1% z uznatelných nákladů (min. 39 000,- Kč) + DPH (uznatelné náklady dle SFŽP 

4 934 260,- Kč, tj. 1% s DPH je v r. 2016  59 705 Kč), včetně plné moci 

k zastupování v rámci zadávacího řízení pro Ing. David Plíštil, Ph.D, MBA, jednatele 

společnosti TENDRA spol. s.r.o. 

 

2. Příkazní smlouvu  s firmou TENDRA spol s.r.o. na akci „Snížení energetické náročnosti 

a stavební úpravy kulturního domu v Korouhvi čp. 26“  - výkon technického dozoru 

investora (dále jen TDI)v rozsahu činnosti dle č. III návrhu této smlouvy, ceně 150 

000,- Kč + DPH (tj. v r. 2016: 181 500,- Kč) a  Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu 

TDI – rozšíření o dotační management po dobu udržitelnosti na akci Snížení 

energetické náročnosti a stavební úpravy kulturního domu v Korouhvi čp. 26“ a 

revokaci usnesení z  jednání zastupitelstva obce dne 7. 9. 2016 zápis č.6/2016, bod 5 

b) zrušit schválení TDI pro Jafis s.r.o. Litomyšl a návrh schválit příkazní smlouvy 

 

3. Stanovení členů výběrové komise pro zadávací řízení akce „Snížení energetické 

náročnosti a stavební úpravy kulturního domu v Korouhvi čp. 26“: Vondrovic, Filipi, 

Soukal, Michl, Cacková. 

 

4. Předběžný návrh oslovených firem pro zadávací řízení na akci „Snížení energetické 

náročnosti a stavební úpravy kulturního domu v Korouhvi čp. 26“::  

BW - Stavitelství s.r.o. Holice, Stavební sdružení Boštík s.r.o., Švanda Prima s.r.o. 

Polička, PHP STAV s.r.o. Bystré, První litomyšlská stavební a.s., Litomyšl 

 

5. Kupní smlouvu z 3.10.2016 s firmou Jan Hendl, Nerudova 1188, 543 01 Vrchlabí na tyto 

stoly, židle a příslušenství (doplněny spojovací přezky stolů) v ceně 254 233,10 vč. 

DPH  

 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 
1 – 7/2016  Předat Kulturní komisí akce pro rok 2017 a vstoupit do jednání s TJ Sokol   a 

řešit možné termíny využití sokolovny pro obecní akce (všichni, Kulturní 

komise ) 

 

2 – 7/2016  Prověřit zájem TJ Sokol o křesla a stoly (M. Cacková) 

 

3 – 7/2016  Prověřit zájem o křesla ze strany obyvatel 

 

 

Poznámka: ZO…..zastupitelstvo obce 

 

 

Návrh usnesení schválit 
-  hlasování o návrhu : pro –                     

    proti - 0   

                                                     zdržel se – 0 
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Zápis byl vyhotoven v Korouhvi dne  7.9.2016 

 

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

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

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

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

 

Vyvěšeno dne    6.10.2016      Sejmuto dne         22.10.2016 


