
                                                                                                                      č. j. 2/2018          

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 5.2.2018 

 

Přítomni – dle prezenční listiny 

Zahájení jednání:  5.2.2018  17:40 hodin v zasedací místnosti OÚ 

Ukončení jednání. 5.2.2018  19:05 hodin 

 

Program: 

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 - starosta obce Petr Vondrovic navrhl zapisovatelem Marii Cackovou, ověřovateli 

zápisu: Justina Soukala a Romana Michla 

               - hlasování o návrhu:  pro – 9 

    proti - 0   

                                                        zdržel se – 0 

 

2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce – návrh programu přednesl starosta obce 

Petr Vondrovic 

   - hlasování o návrhu: pro – 9 

                                       proti - 0   

                                          zdržel se – 0 

 

3. Řešení GDPR (ochrana osobních údajů a rozhodnutí o členství v SMS ČR) 

a)  Nabídka SMS  (Sdružení místních samospráv) – obec Korouhev není členem, proto 

cena OÚ+ZŠ 36 000,- Kč  bez DPH 

b) Nabídka Enter Polička ve spolupráci s Keystone Company a.s. Praha – nabídka pro 

Mikroregion Polička  OÚ + ZŠ Korouhev 21 000,- Kč bez DPH, dobré reference 

MěÚ Polička 

-návrh vybrat firmu Keystone Company a.s. 

- hlasování o návrhu: pro – 9 

                                        proti - 0   

                                           zdržel se – 0 

 

4. Smlouva o umístění stavby Veronika Poulová, Trhonice 3 (pro výstavbu RD) na p. č. 2689/1 

– zhotovení vodovodní přípojky, přípojky plynu, přípojka elektro na této parcele – návrh 

smlouvu schválit a pověřit starostu obce jejím uzavřením 

  - hlasování o návrhu: pro – 9 

                                       proti - 0   

                                          zdržel se – 0 

 

5. Byt 2+kk v čp. 177 – nájemnice podala výpověď a požaduje ukončení nájmu k 28.2.2018 – 

předloženy žádosti o byt. ZO pověřuje starostu výběrem uchazeče a uzavřením 

smlouvy o nájmu bytu. 

- hlasování o návrhu: pro – 9 

                                  proti - 0   

                                 zdržel se – 0 

 

6. Interiéry KD – projednány návrhy na vstupy do KD a knihovny, řešení foyer (dlažba tmavě 

šedá/šedá, dveře, zárubně + výdejní okna šatna a výčep šedá, obložení dveří 

sálu a lišta pod okny šatny, výčepu dub světlý), sálu (obložení stahovacích 

dveří + sokl dřevěný světlý dub), obkladů a dlažeb WC dle předloženého 

návrhu. 

 

7. Diskuse a různé:  

a) Veřejně prospěšné práce – informace od Úřadu práce 

b) Zajištění akcí r. 2018 – VO Kateřinky, archiv ZŠ 



 

č. j. 2/2018     

      

Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev ze dne 5. 2. 2018 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. Nabídku ve spolupráci s Keystone Company a.s. Praha ve spolupráci s Enter Polička na ře-

šení GDPR pro Mikroregion Polička  OÚ + ZŠ Korouhev 21 000,- Kč bez DPH 

 

2. Smlouvu o umístění stavby Veronika Poulová, Trhonice 3 (výstavba RD) na p.č. 2689/1 – vo-

dovodní přípojka, přípojka plynu, přípojka elektro a pověřuje starostu obce jejím uzavře-

ním 

 

3. Pověřuje starostu obce výběrem nájemce bytu 2+kk v čp. 177 a zavření nájemní smlouvy s 

vybraným uchazečem na tento byt.  

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. Řešení interiérů kulturního domu 

 

 

Návrh usnesení č. 1 schválit 

-  hlasování o návrhu: pro –  9         

                                  proti - 0   

                                                       zdržel se – 0 

 

Poznámka: ZO…..zastupitelstvo obce 

 

 

Zápis byl vyhotoven v Korouhvi dne  5.2.2018 

 

Zápis zapsal:      Maria Cacková.…………………………………….........  

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

Zápis ověřil:   Justin Soukal… ….……………………………………. 

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

 

Vyvěšeno dne   6.2.2018      Sejmuto dne        22.2.2018 

 

 

 

 

 


