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                                                                                                                      č. j. 4/2019       

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 5.6.2019 
 

Přítomni – dle prezenční listiny 

Zahájení jednání:  ..5.6 2019   18:04 hodin v zasedací místnosti OÚ 

Ukončení jednání:  5.6.2019   20:25 hodin 
 

Program: 

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 - starosta obce Petr Vondrovic navrhl zapisovatelkou Marii Cackovou, ověřovateli 

zápisu: Ladislava Filipi a Justina Soukala 

 hlasování o návrhu: pro – 6 

      proti - 0   

                         zdržel se – 0      

  
 

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 

 

Dostavil se zastupitel Miroslav Přívětivý 

 
 

3. Informace o činnosti 

 Finanční výbor – informace o stavu podílových listů, informace o nákupu nádobí do Kul-

turního domu 

Kontrolní výbory – kontrola vyúčtování příspěvku pro TJ Sokol Korouhev 

Kulturní komise  - informace o kulturních akcích, které proběhly. Výhled akcí do násled-

ného období 

Komise ŽP – bez informace 

místostarosta obce  - schůzka s Lesy ČR, sjednat schůzku ke kácení stromů za hasičárnou 

starosta obce – vypracovány pasporty veřejného osvětlení, rozhlasu a odpadového hospo-

dářství (možnost dotací), realizován spořicí účet ČSOB, 6.5.2019 proběhl sběr velkoobje-

mového a nebezpečného odpadu – pochvala obyvatelům obce za disciplinovanost, odměna 

EKO-KOM sběr druhotných surovin za I. Q. 20 115,- Kč, zakoupen přívěs traktorový 

Cynkomet  T 117, dodány nádoby a uzavřena smlouva na sběr jedlého oleje firma Fritex, 

provedeno výběrové řízení na elektrocentrálu – dotace Mikroregion Polička, realizován 

hromosvod dolní obchod, přidělena dotace SFŽP na rekuperační jednotky ZŠ a MŠ (viz 

bod 14 zápisu), 20. -21. 6. a 24. - 25. 6. 2019 v sokolovně Katastrální úřad Svitavy bude 

jednat s občany o revize katastru nemovitostí Korouhev (dle výzev majitelům nemovitostí)  

 

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

 

5. Schválení účetní závěrky hospodaření za r. 2018 obce Korouhev, ZŠ a MŠ Korouhev, schvá-

lení závěrečného účtu obce Korouhev za r. 2018:  

a) Rozhodnutí o zůstatku hospodaření za r. 2018 ZŠ a MŠ Korouhev ve výši 25 551,87 Kč – 

návrh převést zůstatek do rezervního fondu s celkovým zůstatkem 173 872,20 Kč –

návrh schválit  

- hlasování o návrhu: pro –   7                                     

       proti - 0   

                                   zdržel se –0 

  

b) Stav bankovního účtu obce k        1.   1. 2018:      16 635 146,43 Kč 

     Stav bankovního účtu obce k   k 31. 12. 2018:   10 277 883,74 Kč  
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ZO bere na vědomí  

 

c) Předložen Závěrečný účet obce Korouhev za rok 2018 a navrhuje se vyjádřit souhlas 

s celoročním hospodařením obce za rok 2018 a to bez výhrad.  

  - hlasování o návrhu:   pro – 7 

                                           proti - 0   

                                               zdržel se – 0 

 

d) Schválení účetní závěrky obce Korouhev -  sestavena k 31. 12. 2018. Zastupitelstvo obce 

Korouhev na základě předložených podkladů nezjistilo, že schvalovaná účetní závěrka 

neposkytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace obce 

Korouhev a schvaluje účetní závěrku obce Korouhev sestavenou k 31. 12. 2018 včetně 

výsledku hospodaření ve výši 6 159 158,32 Kč a schvaluje převedení tohoto výsledku 

hospodaření z účtu 431 – výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 – 

výsledek hospodaření minulých účetních období. Protokol o schválení viz příloha 

zápisu ZO. Návrh schválit s výše uvedeným vyjádřením. 

  - hlasování o návrhu: pro – 7 

                                          proti - 0   

                                             zdržel se – 0 

 

e) Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Korouhev za rok 2018. 

Zastupitelstvo obce na základě předložených podkladů nezjistilo, že schvalovaná účetní 

závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace ZŠ a 

MŠ Korouhev a schvalují účetní závěrku ZŠ a MŠ Korouhev sestavenou k 31. 12. 2018. 

Předloženy: rozvaha, výkaz zisků a ztrát a přílohy. Protokol o schválení účetní závěrky 

je přílohou tohoto zápisu. Návrh schválit s výše uvedeným vyjádřením. 

  - hlasování o návrhu: pro – 7 

                                          proti - 0   

                                            zdržel se – 0 

 

f) Předložena Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Korouhev za r. 2018 bez 

výhrad (viz příloha) – ZO bere na vědomí 

. 

6. Převzetí majetku z Mikroregionu Poličsko – návrh na bezúplatný převod motorové sekačky 

Hecht 551 SB v pořizovací ceně 11 190,- Kč a motorové pily MS-311 v pořizovací 

ceně 13 300,- Kč – návrh převzetí schválit  

- hlasování návrhu: pro –   7                                  

       proti - 0   

                                 zdržel se –0 

 

7. Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova mezi obcí Korouhev 

a  Pardubickým krajem o poskytnutí neinvestiční dotace na „Opravu místních 

komunikací“ obci Korouhev č. OŽPZ/19/22821“ ve výši 110 000,- Kč – návrh smlouvu 

schválit  

- hlasování o návrhu: pro –   7                                     

          proti - 0   

                                   zdržel se –0 

 

8. Program obnovy venkova 2019 – Oprava místních komunikací v obci Korouhev – nabídka 

firmy DS Delta s.r.o. Lubná, č. j. 116/2019 z 10.5.2019 – parkoviště u horní samoobsluhy, 

částka 603 556,50 Kč vč. DPH – návrh nabídku schválit a pověřit starostu uzavřením smlouvy 

- hlasování o návrhu: pro –    7                                    

          proti - 0   

                                   zdržel se –0 
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9. Žádost o odkoupení obecního pozemku p. č. st. 285 o výměře 253 m2 Petr Soukal, Jedlová 

162 – návrh zveřejnit záměr prodeje – úkol 

- hlasování o návrhu: pro –     7                                   

          proti - 0   

                                   zdržel se – 0 

 

 

10. Kulturní dům – poškození fasády a návrh řešení – 20.5.2019 bylo zjištěno znečištění vchodu 

budovy polyuretanovou pěnou ze spreje. Návrh pořídit kamerový systém – 

předložen návrh Orfast Polička z 27.5.2019 na 21 231 Kč s DPH, dále nutný přívod 

el. energie 

- návrh – souhlas s předloženou nabídkou 

- hlasování o návrhu: pro –     7                                   

          proti - 0   

                                   zdržel se –0 

 

11.  Smlouva o zřízení věcného břemene- služebnosti č. „IP-12-2009888/VB/2,Korouhev, 185, 

Poulová – knn“ s ČEZ Distribuce, a.s., p. č. 2689/1, náhrada 1 000,- Kč – návrh smlouvu 

schválit  

- hlasování o návrhu: pro –   7                                     

          proti - 0   

                                   zdržel se -0 

 

12. Komunikace II/360 – informace o projektu, rozhodnutí o chodníku – předložen projekt Prodin 

a.s. Pardubice k společnému stavebnímu řízení, dále informace o připomínky starosty obce 

Korouhev z 28.5.2019. Dle projednání nelze do tohoto projektu zahrnou chodník od 

kruhového objezdu směrem k Jimramovu po pravé straně – návrh schválit zřízení tohoto 

chodníku na náklady obce 

- hlasování o návrhu: pro –   7                                     

          proti - 0   

                                   zdržel se –0 

 

13. Předložen závěrečný účet  svazku obcí AZASS Polička za r. 2018 –návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Korouhev bere na vědomí závěrečný účet dobrovolného svazku obcí 

Svazek obcí AZASS za rok 2018. 

- hlasování o návrhu: pro –   7                                     

          proti - 0   

                                      zdržel se – 0 

 

14. Rekuperační jednotky ZŠ a MŠ Korouhev  

a) Schválena dotace OPŽP Evropské Unie cíl 5.1, výzva 100 reg. č. projektu 

CZ.05.5.18/0.0/18_10/0009269 „Pořízení rekuperačních jednotek do budovy 

ZŠ, MŠ v obci Korouhev“ – celkové způsobilé výdaje 1 856 447,00 Kč, dotace 

1 291 844,40 Kč – ZO bere na vědomí 

 

b) Nabídka firmy Ing. David Plíštil na administraci projektu: 

- výběrové řízení 19 000,- Kč bez DPH 

- RoPD 19 000,- Kč bez DPH 

- administrace a technický dozor – 59 000,- Kč 

- návrh nabídku schválit  

- hlasování o návrhu: pro –   7                                     

          proti - 0   

                                          zdržel se – 0 
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15. Návrh na provozování prodejny čp. 265 ze dne 4. 6. 2019 – návrh přečten a kladně hodnocen. 

Po diskusi návrh zpracovat cenovou nabídku na projekt kompletní rekonstrukci 

včetně odhadu nákladů 

- hlasování o návrhu: pro –   7                                     

               proti - 0   

                                  zdržel se – 0 

 

16. Různé:  

a) Zastupitelstvo obce navrhuje nákup nového kontejneru na bioodpad – starosta 

projedná s kompostárnou Borová a zajistí nákup 

  hlasování o návrhu:  pro –  7                                     

     proti - 0   

                          zdržel se – 0 

 

b) Zastupitelstvo obce upozorňuje na zvýšený provoz na křižovatce Na Mýtě s žá-

dostí o upozornění policie ČR. Úkol starostovi obce projednat s Policií ČR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

č. j. 4/2019     

 

Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev ze dne 5.6 2019 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. Prodej nákladního přívěsu za trambus panu Jiřímu Hrnčířovi za práci v obecním lese – 

vytěžení 23 m3 dřeva, garant J. Soukal, poté zrealizovat převedení přívěsu. 

 

2. Nákup nového kontejneru na bioodpad – starosta projedná s kompostárnou Borová a zajistí 

nákup 

 

3. Cenovou nabídku na studii možných variant řešení likvidace splaškových vod v obci od 

projektanta Ing. Matušky, firma VODAM Hranice- nabídka č. 19043 ve výši Kč 74 000,- 

Kč bez DPH, termín dokončení 10/2019  

 

4. Rozhodnutí o zůstatku hospodaření za r. 2018 ZŠ a MŠ Korouhev ve výši 25 551,87 Kč – 

návrh převést zůstatek do rezervního fondu s celkovým zůstatkem 173 872,20 Kč 

 

5. Závěrečný účet obce Korouhev za rok 2018 s celoročním hospodařením obce za rok 2018 a 

to bez výhrad.  

   

6. Účetní závěrku obce Korouhev s následným vyjádřením: sestavena k 31. 12. 2018. 

Zastupitelstvo obce Korouhev na základě předložených podkladů nezjistilo, že 

schvalovaná účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a 

finanční situace obce Korouhev a schvaluje účetní závěrku obce Korouhev sestavenou k 

31. 12. 2018 včetně výsledku hospodaření ve výši 6 159 158,32 Kč a schvaluje převedení 

tohoto výsledku hospodaření z účtu 431 – výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 

na účet 432 – výsledek hospodaření minulých účetních období 

 

7. Účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Korouhev za rok 2018. Zastupitelstvo obce 

na základě předložených podkladů nezjistilo, že schvalovaná účetní závěrka neposkytuje 

věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace ZŠ a MŠ Korouhev a 

schvalují účetní závěrku ZŠ a MŠ Korouhev sestavenou k 31. 12. 2018. Předloženy: 

rozvaha, výkaz zisků a ztrát a přílohy. Protokol o schválení účetní závěrky je přílohou 

tohoto zápisu. Návrh schválit s výše uvedeným vyjádřením. 

 

8. Převzetí majetku z Mikroregionu Poličsko na bezúplatný převod motorové sekačky Hecht 

551 SB v pořizovací ceně 11 190,- Kč a motorové pily MS-311 v pořizovací ceně 13 

300,- Kč  

 

9. Smlouvu č. OŽPZ/19/22821 o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova mezi obcí 

Korouhev a  Pardubickým krajem o poskytnutí neinvestiční dotace na „Opravu 

místních komunikací obci Korouhev“ ve výši 110 000,- Kč  

 

10. Smlouvu o zřízení věcného břemene- služebnosti č. „IP-12-2009888/VB/2,Korouhev, 185, 

Poulová – knn“ s ČEZ Distribuce, a.s., p. č. 2689/1 

 

11. Nabídku firmy DS Delta s.r.o. Lubná, č.j. 116/2019 z 10.5.2019 akce „Opravu místních 

komunikací obci Korouhev“   – parkoviště u horní samoobsluhy, částka 603 556,50 Kč 

vč. DPH (Program obnovy venkova 2019  a pověřuje starostu uzavřením smlouvy 

 

12. Zveřejnění záměru k prodeji obecního pozemku p.č. st. 285 o výměře 253 m2  
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13. Realizaci kamerového systému u kulturního  domu dle předložené nabídky Orfast Polička 

z 27.5.2019 na 21 231,-  Kč s DPH 

 

 

14. Zřízení chodníku od kruhového objezdu směrem k Jimramovu na náklady obce v rámci  

realizaci opravy komunikace II/360   

 

15. Nabídku firmy Ing. David Plíštil na administraci projektu Rekuperační jednotky do ZŠ a 

MŠ Korouhev: výběrové řízení 19 000,- Kč bez DPH, RoPD 19 000,- Kč bez DPH, 

administrace a technický dozor – 59 000,- Kč 

 

16. Vyžádání nabídky na zadání projektu na kompletní rekonstrukci budovy č.p. 265 a včetně 

odhadu nákladů 

 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 
1 - 4/2019  Starostovi obce ZO  starostovi obce projednat s Policií dohled nad silničním 

provozem na křižovatce na Mýtě 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

1. Stav bankovního účtu obce k        1.   1. 2018:     16 635 146,43 Kč 

 Stav bankovního účtu obce k      31. 12. 2018:     10 277 883,74 Kč  

 

2. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Korouhev za r. 2018 bez výhrad 

 

3. Zastupitelstvo obce Korouhev bere na vědomí závěrečný účet dobrovolného svazku obcí 

Svazek obcí AZASS za rok 2018. 

 

4. Schválení dotace OPŽP Evropské Unie cíl 5.1, výzva 100 reg. č. projektu 

CZ.05.5.18/0.0/18_10/0009269 „Pořízení rekuperačních jednotek do budovy ZŠ, MŠ v 

obci Korouhev“ – celkové způsobilé výdaje 1 856 447,00 Kč, dotace 1 291 844,40 Kč 

 

Návrh usnesení schválit 

-  hlasování o návrhu: pro –   7 

                                  proti - 0   

                                                       zdržel se – 0 

 

Poznámka: ZO…..zastupitelstvo obce 

 

Zápis byl vyhotoven v Korouhvi dne 5. 6. 2019 

 

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

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

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

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

 

Vyvěšeno dne 6.6. 2019    Sejmuto dne 24.6.2019 
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Příloha – úkoly z minulých jednání zastupitelstva obce  

Zápis č. 4/2018 

1 - 4/2018 Zajistit přepracování Pohřebního řádu dle nové legislativy do r. 2020 - starosta obce  

- trvá 

 

Zápis č. 10/2018 

5  -  10/2018 Zveřejnit návrh na prodej nákladního přívěsu za trambus – nabídka na koupi od pana 

Jiřího Hrnčíře za práci v obecním lese nebo za cenu 3 000,- Kč. Návrh 

nabídku schválit za práci v obecním lese vytěžení 23 m3 dřeva, garant J. 

Soukal, poté realizovat převedení přívěsu. 

-  hlasování o návrhu: pro –   7 

                                  proti - 0   

                                                       zdržel se – 0 

Zápis č. 2/2019 

1 -2/2019 Zázemí fotbalového hřiště: 

a) místostarostovi uskutečnit nejdříve samostatnou schůzku zastupitelstva obce pro jednání 

o zázemí fotbalového hřiště – trvá, pokračovat na realizaci zázemí (budovy)  

 

b) jednat s majitelem pozemku p. č. 1337/5 o výměně (úkol) o možné výměně parcel – 

splněno, vzájemný souhlas 

 

2-2/2019 Poptat cenový návrh na realizaci podlah v půdních prostorách Základní školy a Mateřské 

školy Korouhev – starosta a místostarosta zpracují a poptají firmu na cenový návrh 

realizaci podlah  – trvá, nejdříve bude půda vyklizena (dle školy do 30. 10. 2019), 

potřebné věci uloženy do nového archivu. Dle statického výpočtu nelze zatížit plochu 

půdy více než 70 kg/m2 . 

 

3-2/2019 Na základě změny zákona o odpadech týkající se sběru použitého jedlého oleje a tuků 

připravit novelu OZV o odpadech (starosta obce) – trvá, zajištěny dvě nádoby fa 

Fritex. 

 

4-2/2019 Zaměřit manipulační plochu obce a zajistit vyjmutí ze ZPF (místostarosta obce ve 

spolupráci se starostou) – trvá, zaměřeno, proběhl úklid prostranství (starosta 

s údržbářem), bude vráceno do původního užití - pastvina 
 

5-2/2019 Dle žádosti o odkoupení pozemku p. 1923/1 M. Hnáta prověřit realitu výstavby na 

tomto pozemku ve vztahu k inženýrským sítím, pachtovní smlouvě a finančních 

možností obce a ukládá starostovi svolat schůzku na určené místo – předložen návrh 

situace, návrh pokračovat v řízení. Navrhnout variantu tří parcel – starosta a 

místostarosta prověří možnosti 

 

Zápis č. 3/2019 
 

2-3/2019 ČOV a kanalizace Korouhev - pracovní skupina ve složení Ladislav Filipi, vedoucí, 

členové Justin Soukal, Tomáš Cacek, Pavel Mach, Miroslav Přívětivý zajistí další 

studii možných variant řešení likvidace splaškových vod v obci -  osloven projektant 

Ing. Matuška, firma VODAM Hranice- nabídka č. 19043 na Kč 74 000,- Kč bez DPH, 

termín 10/2019 

 Návrh: Schválit předloženou nabídku a pokračovat ve studii 

- hlasování o návrhu: pro –   7                                    

          proti - 0   

                                   zdržel se – 0 
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                                                                                                        č. j. 4/2019     
 

 

Výpis z usnesení Zastupitelstva obce Korouhev ze dne 5. 6. 2019 

 

 

Usnesení č. 1 

 

Zastupitelstvo obce Korouhev bere na vědomí závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Svazek 

obcí AZASS za rok 2018. 
 

 

kulaté razítko obce 

 

 

 

 

 

              

     Ing. Petr Vondrovic  

    starosta obce Korouhev  

 

 


