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č.j. 1/2014
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6.2.2014
Přítomni – dle prezenční listiny
Zahájení jednání: 6.2.2014 18:10 hodin v zasedací místnosti OÚ
Ukončení jednání: 6.2.2014 19:45 hodin
Program:
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
- starosta obce Ladislav Filipi navrhl zapisovatelem Marii Cackovou
ověřovateli zápisu Petra Vondrovice a Marii Petrásovou
- hlasování o návrhu : pro – 7
proti - 0
zdržel se – 0
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce – návrh přednesl starosta obce
Ladislav Filipi
- hlasování o návrhu : pro – 7
proti - 0
zdržel se – 0
3. Úkoly z minulých zastupitelstev – informoval starosta obce Ladislav Filipi:
zápis č. 7/2010:
7.4 – 7/2010 Komise životního prostředí - postupně zjistit neudržované pozemky
v katastru obce Korouhev, Lačnov a poslat upozornění vlastníkům
(průběžně r. 2013)
– úkol trvá, komise životního prostředí podá písemnou výzvu k odstranění
čp. 256 a naproti OÚ.
Zápis č.6/2012:
3-6/2012 Úkol starosta – zjistit ceny laviček na turistické trasy a možnosti umístění –
trvá, lavičky z obecního dřeva, rozřezané klády
Zápis č.7/2012
2–7/2012 Umístění zrcadla do zatáčky u Pavlišů a u Pajkrů – vyjádření Policie a
Dopravního úřadu je kladné, trvá, je v rozpočtu na rok 2014. Úkol dále
nesledovat
4-7/2012 Změna dodavatelů plynu a el. energie –
- upravit velikost jističe VO v OÚ (starosta obce) - trvá
5-7/2012 Umístění veřejného osvětlení mezi kulturním domem a „Suchým kopečkem“
– starosta obce zahájí jednání s dotčenými organizacemi – je v rozpočtu
2014, projednat možnost alternativního svítidla s úpravou svítivosti
proti oslnění
6-7/2012 Kontejner na biologický odpad – umístit na parkoviště pod kostelem –
splněno
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2-5/2013 Energetické štítky pro obecní budovy – ZO ukládá starostovi obce zajištění
cenových nabídek, poté rozhodnutí o realizaci vč. termínů.
- firma PKV Humpolec: celkem 52 000,- Kč
- zadat výběrové řízení s realizací ZŠ 10/2013, další r. 2014, snížit podstatně
cenu, trvá
1-7/2013 Revitalizace centra obce (starosta obce a další dle specifikace)):
1. Odstranit nedodělky – dodavatele dle zápisu, vlastní (řádně dokončit kačírek
kolem kostnice, kabely el. osvětlení zakrýt, řešit náklon zídky u schodiště do
kostela) - trvá
2. Písemně reklamovat vady díla (zatím stojan na kola) - starosta obce
- trvá, bude reklamováno spolu s výsadbou na jaře 2014
3. Kontrolní výbor + místostarosta obce provést kontrolu dokumentace
následně po 30.9.2013 – splněno, viz zápis
4. Pro další podobné akce (starosta obce):
- podstatně zvýšit kvalitu prováděcího projektu, především k plnění
zadání a úrovně stavební části projektu
- podstatně zpřísnit stavební dozor
- provést revizi dokumentace Úprava prostranství před KD
především z hlediska jednoznačnosti stavební části a rozpočtu
projektu
- trvá, 02/2014
1- 8/2013 Starostovi vyzvat ZEVAS a.s. Korouhev k předání obecních pozemků
(31.12.2013) k první kontrole k 31.10.2013 a to ve stavu bez ponechaných
výpěstků/senáže a upravených dle zásad dobrého hospodáře- trvá. Byl doručen
dopis od Zevas Korouhev a.s. o nesouhlasu s fyzickým vydáním pozemků
v majetku Obce Korouhev. ZO trvá na platnosti výpovědi podané 31.3.2011
k termínu 31.12.2013 nájemní smlouvy č. 123. Statutárním zástupcem ZEVAS
Korouhev a.s. Ing. Miroslavem Břeněm byla tato výše uvedená výpověď dne
31.3.2011 potvrzena. Zaslán firmě Zevas dopis obce o platnosti výpovědi, bez
odezvy. Dále probíhá řešení výmazu z registru LPIS a uzavření pachtovních
smluv dle nového občanského zákoníku.
2 - 8/2013 Finančnímu výboru – zařadit do rozpočtu 2014 navýšení příspěvků
Mikroregionu Poličsko pro MAS Poličsko pro rok 2014 – 7 Kč/obyvatele. –
- splněno
4.

Výsledek hospodaření za r. 2013
Předběžný neauditovaný výsledek hospodaření obce v r. 2013:
Příjmy 18.325.717,Výdaje 22.433.105,47
Výsledek hospodaření -4.107.388,44 (uhrazeno ze zůstatků minulých let)
Zůstatek na účtech:
6.650,- tis. Kč
- Zastupitelstvo obce bere na vědomí
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5.

Přehled nejdůležitějších akcí v r. 2014
- byl předložen a komentován návrh akcí na r. 2014, který vypracoval starosta a
místostarosta obce - v návaznosti na něj finanční výbor zpracoval návrh rozpočtu
obce.
- ZO bere na vědomí

6.

Úprava odměn zastupitelstva - dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb. došlo
k navýšení poskytovaných měsíčních odměn a příspěvků členů zastupitelstva – návrh
finančního výboru přednesla Marie Cacková.
hlasování o návrhu:
pro – 7
proti - 0
zdržel se – 0

7.

Schválení zůstatku ZŠ a MŠ Korouhev za r. 2013 a použití rezervního fondu ZŠ a MŠ
a) Rozhodnutí o použití zůstatku ZŠ a MŠ Korouhev
Dle dopisu ZŠ a MŠ Korouhev ze dne 6. 2. 2014 činí zůstatek k 31.12.2013
103.616,67 Kč. Navrhuje se převést do rezervního fondu.
hlasování o návrhu: pro – 7
proti - 0
zdržel se – 0
b) Použití rezervního fondu ZŠ a MŠ Korouhev- rezervní fond ZŠ a MŠ
k 6.2.2014 činí 428.816,39 Kč. Navrhuje se 100.816,39 nechat v rezervním
fondu školy a 328.000,00 použít na úhradu nákladů ZŠ a MŠ v r. 2014.
hlasování o návrhu: pro – 7
proti - 0
zdržel se – 0

8.

Rozpočet obce na r. 2014 - byl předložen návrh rozpočtu obce, který vypracoval finanční
výbor obce dne 13.1.2014. Předložený návrh okomentoval místostarosta obce P.
Vondrovic a předložil tyto změny:
Příjmy: zvýšit o 144 500,- Kč – úhrada odkoupení plynovodu Rozkošný
Výdaje: zvýšit o: 55 000,- Kč na veřejné osvětlení a nové světlo u
Suchého kopečku
4 000,- Kč na hasiče – nákup skříně na nářadí na auto
5 000,- Kč – na zakoupení nové knihy na kroniku
3 000,- Kč – na nákup odměn pro děti
3 500,- Kč - na mapový podklad obce se sítěmi (ve
spolupráci s MěÚ Polička)
1 000,- Kč – na nátěry lavic a stolu pod přístřeškem
1 000,- Kč - Lakování stolu v keramické třídě
Celkové parametry upraveného návrhu rozpočtu:
Celkem příjmy: 9.306,3 tis. Kč
Celkem výdaje: 8.026,5 tis. Kč
Financování:
1.279,8 tis. Kč
Upravený rozpočet je přílohou tohoto zápisu.
hlasování o návrhu: pro – 7
proti - 0
zdržel se – 0
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9.

Žádost J. Dittricha o umístění světla na dolním konci – úkol starostovi a místostarostovi
obce – prověření místa a technických možností o umístění osvětlení, info na dalším
zastupitelstvu
hlasování o návrhu: pro – 7
proti - 0
zdržel se – 0

10. Zařazení do správního území pro potřeby MAS Poličsko - byl přednesen návrh na toto
usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení svého správního území do území
působnosti SCLLD1 MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s. na období 2014 – 2020.
hlasování o návrhu: pro – 7
proti - 0
zdržel se – 0
11. Doručena žádost o přidělení bytu č. 3 na faře p. Monikou Skulovou, Sněžné 54, 592 03
Sněžné. Návrh žádost schválit.
hlasování o návrhu: pro – 7
proti - 0
zdržel se – 0
12. Návrh nabídnout k prodeji část pozemku p.č. 533/1, k.ú. Lačnov u Korouhve, ostatní
plocha
hlasování o návrhu: pro – 7
proti - 0
zdržel se – 0
13. Předložena inventarizační zpráva za rok 2013. ZO bere na vědomí.
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č.j. 1/2014
Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev ze dne 6.2.2014
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Úpravu měsíčních odměn členů zastupitelstva obce dle přílohy č. 1 nařízení vlády č.
37/2003 Sb.
2. Rozhodnutí o převodu zůstatku ZŠ a MŠ Korouhev ve výši 103.616,67 Kč do
rezervního fondu.
3. Použití rezervního fondu ZŠ a MŠ - 100.816,39 nechat v rezervním fondu školy a
328.000,- použít na úhradu nákladů ZŠ a MŠ v r. 2014
4. Rozpočet obce na rok 2014:
Celkem příjmy:
9.306,3 tis. Kč
Celkem výdaje:
8.026,5 tis. Kč
Financování:
1.279,8 tis. Kč
Upravený rozpočet je přílohou tohoto zápisu.
5. Zařazení svého správního území do území působnosti SCLLD1 MAS Sdružení pro
rozvoj Poličska o.s. na období 2014 – 2020.
6. Žádost o přidělení bytu č. 3 v čp. 177 pro Monikou Skulovou, Sněžné 54, 592 03
Sněžné od 15.2.2014

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Výsledek hospodaření obce za r. 2013 s těmito parametry:
Předběžný neauditovaný výsledek hospodaření obce v r. 2013:
Příjmy 18.325.717,Výdaje 22.433.105,47
Výsledek hospodaření -4.107.388,44 (uhrazeno ze zůstatků předchozích let)
Zůstatek na účtech:
6.650,- tis. Kč
2.

Přehled nejdůležitějších akcí v r. 2014

3.

Inventarizační zprávu o majetku obce za rok 2013.

Zastupitelstvo obce ukládá:
1 - 1/2014 Úkol starostovi a místostarostovi obce – prověření místa a technických možností o
umístění osvětlení u domu J. Dittricha
2-2/2014 Starostovi nabídnout k prodeji část pozemku p.č. 533/1, k.ú. Lačnov u Korouhve,
ostatní plocha
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Návrh usnesení schválit
- hlasování o návrhu : pro – 7
proti - 0
zdržel se – 0
Zápis byl vyhotoven v Korouhvi dne 6.2.2014
Zápis zapsala:

Marie Cacková ………………………………….

Zápis ověřil starosta obce :

Ladislav Filipi……………………………………

Zápis ověřil:

Petr Vondrovic…………………………………..

Zápis ověřil:

Marie Petrásová………………………………….

