
                                                                                                                      č. j. 14/2017          

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 4. 12. 2017 

 

Přítomni – dle prezenční listiny 

Zahájení jednání:  4.12.2017  17:06 hodin v zasedací místnosti OÚ 

Ukončení jednání. 4.12.2017  18:56 hodin 

 

Program: 

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 - starosta obce Petr Vondrovic navrhl zapisovatelem Marii Cackovou, ověřovateli 

zápisu: Miroslava Přívětivého a Romana Michla 

               - hlasování o návrhu:  pro – 8 

    proti - 0   

                                                        zdržel se – 0 

 

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

starosta obce Petr Vondrovic 

   - hlasování o návrhu: pro – 8 

                                       proti - 0   

                                          zdržel se – 0 

 

3. Informace o činnosti 

 Finanční výbor – informace o proběhlé schůzce k sestavení rozpočtu na rok 2018, je před-

ložen ke schválení zastupitelstvu, stav Fundwebu – podílové listy  ČS  

Kontrolní výbor – kontrola daru Zd. Zemánek (dopis z 29.11.2017), prodáno zatím 33 

knih), dar TJ Sokol příspěvek na kotel zkontrolovat 

Kulturní komise – nadcházející kulturní akce program ZŠ a MŠ Korouhev, která proběhne 

u školy společně s rozsvěcením stromečku 6.12.2017 v 16.30. 

            Komise ŽP – nové požadavky na kácení stromů, stížnost občanů Korouhve na výrazný  

   zápach z Druporku. 

 Místostarosta obce – řešení prodeje pozemků v Lačnově 

Starosta obce P. Vondrovic- zprovozněn krizový veřejný rozhlas - náklady 101 tis. Kč s do-

tací Pardubického kraje 70 tis. Kč (ve Zpravodaji obce bude možnost přihlášení k 

odběru informací pomocí SMS), Zpravodaj 2018, poděkování od PČR hasičům JPO 

III Korouhev, výsledek sběru druhotných surovin EKO-KOM a Asekol, 14. 12. 2017 

Veřejné projednání změny č. 1 Územního plánu na Obecním úřadě, Mikroregion valná 

hromada – zakoupen velký stan, možnost zapůjčení za 1000,- Kč + stavění pracovní-

kem OÚ Kamenec, v dalších letech sety lavice/stoly, mobilní pódium,  AZASS valná 

hromada – dobré ekonomické výsledky, realizace pečovatelských domů Borová, Po-

mezí, Polička, příprava Sádek, Polička, velký zájem v r. 2017 o umístění do domovů 

seniorů (82 žádostí), přehled obdržených dotací nad rámce rozpočtu, informace o za-

jištění sociálních služeb v obci (AZASS, Charita, Salvia, domov Bystré, záměr zajiš-

tění v obci – stav s čp. 223), přiznání ke střetu zájmů k 30. 11. 2017 Vondrovic, Filipi 

splněno, informace o obdržených dotacích v r. 2017. 

 

4. Úkoly z minulých jednání zastupitelstva obce – viz příloha zápisu 

 

5. Kulturní dům – rekonstrukce: 

a) Proběhla prohlídka stavby pro členy zastupitelstva obce dne 1. 11. 2017 

b)   Plnění 03 -  10/2017:  1 848 788,- Kč, předpoklad do konce roku  2 800 000,- Kč, 

soulad s harmonogramem stavby 

c)   Dotace OPŽP – na účet obce u ČNB přišlo 29.11.2017 768 265,03 Kč  



d) Současné práce – okna stávající montáž a demontáž, výměna dřevěných oken za 

plastové, bourací práce, vzduchotechnika  

e) Architektonický návrh interiérů firmy Šafář CZ s.r.o.+ dlažba/obklady Staredo 

f) Návrh ohříváku (náhrada sporáku na dřevo)  

g) 14. 12. 2017 v 10:00 kontrolní den 

 

6. Žádosti o přidělení bytů a žádosti o prodloužení nájemních smluv 

a) Pavlína Straková, Korouhev čp. 234, žádost z 25. 10. 2017 o obecní byt – má 

nájemní smlouvu na byt v čp. 234, na vědomí, dát do požadavků na byt 

 

b) Žádost o prodloužení smlouvy v obecním bytě v Korouhvi čp. 177 – Leona 

Teplá – návrh schválit žádost a to prodloužení do 14. 12. 2019 za podmínky 

doložení příjmu za rok 

      - hlasování o návrhu: pro – 8 

                                     proti - 0   

                                          zdržel se – 0 

 

 

c) Žádost o prodloužení nájemní smlouvy v obecním bytě v Korouhvi čp. 177 

z 27.11.2017 – Renata Houtová, doložila příjmy za rok – návrh schválit 

prodloužení smlouvy do 14.12.2019  

 - hlasování o návrhu: pro – 8 

                         proti - 0   

                                          zdržel se – 0 

 

7.  Pozemky – žádosti o prodej pozemků z majetku obce: 

a) Žádost M. Musil, Lačnov 16 – žádá o  p.č. 15/1 (část) v k.ú. Lačnov u Korouhve 

b) Žádost M. Špidlen, Lačnov 18 - žádá o p.č. 15/1 (část) v k.ú. Lačnov u 

Korouhve 

Návrh – úkol pro starostu zveřejnit záměr obce prodeje pozemků 

     - hlasování o návrhu: pro – 8 

                                         proti - 0   

                                            zdržel se – 0 

 

8. Žádost o příspěvky na sociální služby 

a) Salvia Svitavy – žádost z 22.11. 2017 6 000,- Kč – návrh schválit dar 5000,- Kč 

a pověřit starostu uzavřením darovací smlouvy 

 - hlasování o návrhu: pro – 8 

                          proti - 0   

                          zdržel se – 0 

 

9.  Návrh Veřejnoprávní smlouvy s MěÚ Polička – přestupková agenda – návrh smlouvu schválit 

  - hlasování o návrhu: pro – 8 

                                       proti - 0   

                                          zdržel se – 0 

 

10. Inventury 2017  - starosta obce seznámil přítomné s inventarizačními komisemi a navrhl 

jejich seznam schválit a provedl základní seznámení s pravidly inventury a BOZP 

  - hlasování o návrhu: pro – 8 

                                       proti - 0   

                                          zdržel se – 0 

 

11. Odměny zastupitelstva obce dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb.  –  přednesla předsedkyně 



Finančního výboru M. Cacková, návrh odměny schválit (viz příloha) 

  - hlasování o návrhu: pro – 8 

                                       proti - 0   

                                          zdržel se – 0 

 

12.  Žádosti o příspěvky: 

a) Žádost skupiny seniorek zastoupených paní Jarmilou Hanykovou a Ludmilou Sionovou 

z 10. 11. 2017 – žádost o příspěvek na úhradu dopravného na zájezd seniorů- návrh částka 

do 10 000,- Kč, za těchto podmínek:  

- odpovědná za akci paní Jarmila Hanyková, Ludmila Sionová 

- název akce: Zájezd seniorů s obcí Korouhev 

- na Obecní úřad bude před realizací akce předložen seznam účastníků zájezdu           

- návrh takto schválit: 

 - hlasování o návrhu: pro – 8 

                           proti - 0   

                                          zdržel se – 0 
 

b) Žádost pana Zdeňka Dvořáka  z 13. 11. 2017 o příspěvek na úhradu nájmu ledové plochy 

na zimním stadionu v Poličce pro hokej 15 000,- Kč: 

-    návrh schválit 15 000,- Kč  za těchto podmínek: 

- odpovědný za akce Zdeněk Dvořák 

- název podporované akce bude „Hokej s obcí Korouhev“  odpovědný za akci za-

jistí její propagaci 

- po každém hokeji odpovědný za akci zajistí prezenční listinu účastníků každého 

utkání a vždy každý následující pracovní týden ji předá na Obecní úřad 

nebo vhodí do schránky Obecního úřadu v Korouhvi 

- kontrolu akce (účast, prezenční listinu) bude provádět Kontrolní výbor  

- příspěvek na další roky bude podmíněn bezproblémovým plněním výše uvede-

ných podmínek.  

- návrh takto schválit: 

- hlasování o návrhu: pro – 8 

                      proti - 0   

                                   zdržel se – 0 

 

13.  Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále 

jen OZV č. 1/2017) -předložen přehled nákladů a příjmů za r. 2016, navrhuje se poplatek 

nechat ve stávající výši 550,- Kč/poplatníka. 

- návrh OZV č. 1/2017 schválit 

- hlasování o návrhu: pro – 8 

                      proti - 0   

                                   zdržel se – 0 

 

14.  Rozpočet obce na r. 2018  

a) Předložen návrh rozpočtu zpracovaný Finančním výborem obce, zveřejněn na úřední 

desce i elektronicky od 14.11 do 4. 12.2017, s komentářem starosty obce k hlavním 

akcím roku 2018 

- návrhy na změny a doplnění návrhu rozpočtu: 

- příjmy: 

- upravit příspěvek státu na výkon státní správy 191 130,- Kč  

- převod z rezervy + 45 870,- Kč 

- výdaje: 

- věcné dary, výročí + 5 000,- Kč, tj. celkem 20 000,-  



- ochranné pomůcky + 5000,- Kč,  celkem 10 000,- Kč(údržba, VPP) 

- telefony, pošta, internet +10 000,- Kč, celkem 50 000,- Kč (internet KD, 

SIM veř. rozhlas) 

- dopravné senioři + 10 000,- Kč 

- pronájem ledové ploch + 15 000,- Kč 

 

celkem příjmy (vč. financování)  22 181 tis. Kč 

celkem výdaje                              22 181 tis. Kč 

-  předložený návrh rozpočtu včetně změn a doplňků schválit  

 -  hlasování o návrhu: pro – 8 

                          proti - 0   

                                     zdržel se – 0 

 

b) Předložen střednědobý výhled rozpočtu obec na r. 2019 – 2021 (viz příloha zápisu)  

- návrh předložený výhled rozpočtu obce na r. 2019 – 2021 schválit 

 - hlasování o návrhu: pro – 8 

                      proti - 0   

                                   zdržel se – 0 

        

 

15. Diskuse a různé: 

a) Žádost Mysliveckého spolku z.s. Korouhev o osvobození z poplatku loveckých psů dle 

seznamu – návrh žádost schválit 

  - hlasování o návrhu: pro – 8 

                         proti - 0   

                                    zdržel se – 0 

 

b) Zrušení telefonního automatu v Korouhvi u čp. 265 – informace O2 Czech Republik – 

další provoz požadovaná dotace 1000,- Kč bez DPH, za 1 – 11/2017 nulový 

provoz 

- návrh automat zrušit 

 - hlasování o návrhu: pro – 8 

                         proti - 0   

                                    zdržel se – 0 

  

c) Termín posledního zastupitelstva r. 2017:  18. 12. 2017 v 17:00 hodin 

 

d) Informace o schůzce pořadatelů obecních akcí – uskuteční se v Sokolovně dne 16. 12. 

2017 v 17:00hod. 

 

Žádost obyvatel o zjištění možných kroků ohledně zvýšeného zápachu v okolí 

Druporku Svitavy, farma Korouhev. Dle informací přítomných občanů obce bude 

sepsána petice občanů proti zápachu a předložena na Obecní úřad k řešení. 

 

Úkol pro starostu obce – osobní jednání na Druporku Svitavy,  

Úkol pro Justina Soukala a Marii Cackovou – převzít petici občanů proti zápachu 

a předložit na OÚ 

 

 

 

 

 

 



Č. j. 14/2017     

      

Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev ze dne 4. 12. 2017 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. Nabídku na zpracování změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Pardubického 

kraje od Recprojekt Pardubice, Ing. Rec k tlakové kanalizaci.  

2. Žádost paní Leony Teplé o prodloužení nájemní smlouvy v obecním bytě v Korouhvi 

čp. 177 do 14. 12. 2019 

3. Žádost paní Renaty Houtové o prodloužení nájemní smlouvy v obecním bytě 

v Korouhvi čp. 177 do 14. 12. 2019 

4. Zveřejnění záměru obce o prodeji pozemku z majetku obce p.č. 15/1 (část)   

       v k.ú. Lačnov u Korouhve)  

5. Dar na sociální služby Salvia Svitavy dle žádosti z 22. 11. 2017 ve výši 5000,- Kč a 

pověřuje starostu uzavřením darovací smlouvy 

6. Veřejnoprávní smlouvu s Městský úřadem Polička – přestupková agenda  

7. Schválení plánu inventur za r. 2017 včetně návrhu inventurních komisí 

8. Odměny zastupitelstva obce dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. (viz příloha) 

9. Žádost skupiny seniorek zastoupených paní Jarmilou Hanykovou a Ludmilou 

Sionovou z 10. 11. 2017 o příspěvek na úhradu dopravného na zájezd seniorů ve výši 

do 10.000,- (dle nabídky od dopravce) za těchto podmínek:  

- odpovědná za akci paní Jarmila Hanyková a Ludmila Sionová 

- název akce: Zájezd seniorů s obcí Korouhev 

- na Obecní úřad bude před realizací akce předložen seznam účastníků zájezdu 

           10.  Žádost pana Zdeňka Dvořáka z 13. 11. 2017 o příspěvek na úhradu nájmu ledové 

plochy na zimním stadionu v Poličce pro hokej 15 000,- Kč za těchto podmínek: 

- odpovědný za akce Zdeněk Dvořák 

- název podporované akce bude „Hokej s obcí Korouhev“ odpovědný za akci zajistí její 

propagaci 

- po každém hokeji odpovědný za akci zajistí prezenční listinu účastníků každého 

utkání a vždy každý následující pracovní týden ji předá na Obecní úřad nebo vhodí do 

schránky Obecního úřadu v Korouhvi 

- kontrolu akce (účast, prezenční listinu) bude provádět Kontrolní výbor  

- příspěvek na další roky bude podmíněn bezproblémovým plněním výše uvedených 

podmínek. 

11. Obecně závaznou vyhlášku obce Korouhev č. 1/2017 o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů   

12. Rozpočet obce na r. 2018 ve výši celkových příjmů (vč. financování) 22 181 tis. Kč a 

celkových výdajů 22 181 tis. Kč 

13.  Střednědobý výhled rozpočtu obce na r. 2019 – 2021 (viz příloha zápisu)   

14. Žádost Mysliveckého spolku z.s. Korouhev o osvobození z poplatku loveckých psů 

dle seznamu 

15. Zrušení telefonního automatu v Korouhvi u čp. 265 dle informace od O2 Czech 

Republik  

  

 

 

 

 

 

 

 



Zastupitelstvo obce ukládá: 

1-14/2017 Všem členům zastupitelstva obce.: Na jednání 18.12.2017 připravit návrh 

„ohříváku/sporáku“ do kuchyně, stanovisko k interiérům dle zaslaných návrhů 

 

2-14/2017 Ve věci zápachu Druporku, farma Korouhev: 

 a) Starostovi obce – sjednat osobní jednání na Druporku Svitavy z důvodu 

výrazného zápachu v okolí Druporku Svitavy, farma Korouhev  

  

 b) Justinu Soukalovi a Marii Cackové převzít petici občanů proti zápachu včetně 

podpisů a předložit ji na Obecní úřad 

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. Harmonogram realizace tlakové kanalizace navržené firmou Recprojekt Pardubice  

2. Žádosti o přidělení bytu paní Pavlíny Strakové, Korouhev čp. 234 

 

 

Návrh usnesení schválit 

-  hlasování o návrhu: pro –  8          

                                  proti - 0   

                                                       zdržel se – 0 

Poznámka: ZO…..zastupitelstvo obce 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven v Korouhvi dne  4.12.2017 

 

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

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

Zápis ověřil:  Miroslava Přívětivý  ….…………………………… 

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

Vyvěšeno dne    7.12.2017      Sejmuto dne        22.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha  – úkoly z minulých jednání zastupitelstva obce  
 

Zápis č. 7/2016 

1 - 7/2016 V návaznosti na ukončení revize spisovny/archivu zpracovat Spisový a archivní 

plán – účetní obce – probíhá, kontrola Okresního archivu a povolení skartace 

v OSPAP Svitavy, slavnostní zprovoznění 18. 12. 2017  

 

Zápis č. 8/2016 

1 – 8/2016  Kanalizace a ČOV: dle jednání s Recprojekt Pardubice a diskusi na jednání ZO: 

a) Studie a prezentace projektant s Ing. Rec  - splněno 

b) Prezentace decentrální ČOV s firmou Satturn Holešov - splněno 

c) Exkurze a tlakové kanalizace na OÚ Vendolí 12. 4. 2017 – splněno 

d) Řešení pozemku pro ČOV -  splněno, uzavřena smlouva o smlouvě 

budoucí 

e) Jednání s Ing. Recem 8. 11. 2017 

- srovnání typů kanalizace 

- návrh harmonogramu realizace  

- nabídka na zpracování změny Plánu rozvoje vodovodů a 

kanalizací Pard. kraje (PRVKPK) 

- návrh nabídku na zpracování změny PRVKPK schválit 

harmonogram vzít na vědomí, informovat ve 

Zpravodaji obce 

- hlasování o návrhu: pro – 7 

                   proti - 1   

                                   zdržel se – 0 
 

 

Zápis č. 4/2017 

5 -  4/2017 Zajistit v ZŠ a MŠ Korouhev projekt archívu a studie třída MŠ + kuchyň + jídelna, 

odborné učebny půda (starosta obce, zadání ZŠ a MŠ) – projekt archivu zpracován, 

je v návrhu rozpočtu 2018  

 

6 - 4/2017 Strategie obce – dokončit pozemky (L. Filipi, J. Soukal) -trvá 

 

7 - 4/2017 Řešení neplatičů poplatků za komunální odpad – členové ZO předloží návrhy systému 

do příštího zasedání ZO – částečně splněno, v 01/2018 budou rozeslány platební 

výměry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        č. j. 14/2017     
 

 

Výpis č. 1 z usnesení   Zastupitelstva obce Korouhev ze dne 4.12.2017 

 

 

Usnesení č. 1 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu s Městský úřadem Polička – 

přestupková agenda.  

 

 
 

 

 

 

kulaté razítko obce 

 

 

 

 

                                      

Ing. Petr Vondrovic        

      starosta obce            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Výpis č. 2 z usnesení   Zastupitelstva obce Korouhev ze dne 4.12.2017 

 

 

Usnesení č. 1 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Korouhev č. 1/2017 o 

místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů.  

. 

 
 

 

 

 

kulaté razítko obce 

 

 

 

 

                                      

Ing. Petr Vondrovic        

      

starosta obce   

 

 

 

 


