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č. j. 1/2022 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 2. 2. 2022 
 

Přítomni – dle prezenční listiny 

Zahájení jednání:   2. 2. 2022  v 18:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Korouhev, č.p. 234 

Ukončení jednání: 2. 2. 2022  v 19:30 hodin 
 

Program: 

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

- starosta obce Ladislav Filipi navrhl zapisovatelku Marii Cackovou, ověřovateli zápisu 

Miroslava Přívětivého a Pavla Macha 

                           - hlasování o návrhu: pro –  5 

                         proti –  0 

                         zdržel se – 0   

 

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

přednesl starosta obce Ladislav Filipi 

     - hlasování o návrhu: pro –  5                 

                   proti –    0 

                                                   zdržel se –    0    

 

3. Informace o činnosti 

Finanční výbor – informace o stavu fundwebu u České spořitelny 

Kontrolní výbor –  bez informací 

Kulturní komise – kalendáře 2022 (limitovaná edice J. šindlera) – prodány, výstava 

v Poličce od 22. 1 -    27. 3. 2022 k výročí J. Šindlera, zrušen hasičský ples 19. 2. 

2022, bruslení s obcí Korouhev proběhne 12. 2. 2022 

Komise ŽP  –  informace o kácení stromů, proběhlo jednání s panem Hromádko 

Místostarosta obce – informace o Tříkrálové sbírce, v Korouhvi se vybralo 21 381,-Kč, 

všem dárcům děkujeme  

Starosta obce -  kompostéry – termíny pro výdej kompostérů, kontejner na sběr oděvů, 

VO Maksičky, informace o prodeji č.p. 256 

 

4. Úkoly z minulých zastupitelstev – viz příloha 

 

5. Smlouva o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu 

Pardubického kraje, č. OPŽP/76284 – předmětem smlouvy je účelové poskytnutí 

neinvestiční finanční podpory na těžbu kůrovcových stromů ve výši 67 000,- Kč. 

Návrh – schválit smlouvu 

 - hlasování o návrhu:      pro – 5 

                 proti – 0   

               zdržel se  – 0  

 

6. Účelová dotace od Pardubického kraje na těžbu kůrovcových stromů ve výši 67 000,- Kč 

pro obec Korouhev 

Návrh přijmout dotaci 67 000,- Kč 

   - hlasování o návrhu:  pro – 5 

      proti –    0 

      zdržel se  – 0 

 

7. Návrh rozpočtového opatření č. 8 – viz příloha zápisu 

Návrh: schválit návrh rozpočtového opatření č. 8  

   - hlasování o návrhu:  pro – 5 

  proti – 0    

      zdržel se  – 0  
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8. Žádost o prodloužení nájmu bytu v Korouhvi čp. 177, M. Trnkové, žádost z 19. 1. 2022- 

splňuje podmínky prodloužení nájmu. Návrh schválit prodloužení nájemní smlouvy od 23. 

2. 2022 do 22. 2. 2024 

    - hlasování o návrhu: pro –  5                              

       proti - 0   

                                            zdržel se – 0 

 

9. Smlouva o odvážení oděvů a obuvi s TextilEco, a.s., 1 ks kontejner, nájemné 1200,- + DPH 

Kč/rok, umístění pod kostelem – návrh smlouvu schválit  

   - hlasování o návrhu:  pro – 5 

  proti – 0    

      zdržel se  – 0  

 

 

10. Výběrové řízení mimo režim zákona o veřejných zakázkách na dodavatele zakázky „Obec 

Korouhev – sběrná místa“  - otevírání obálek 5. 1. 2022, nabídku podala jedna firma. 

Výběrová komise provedla hodnocení nabídky dne 5. 1. 2022 a doporučuje jako dodavatele 

zakázky „Obec Korouhev – sběrná místa“ firmu David Poláček., Haškova 1136/17, 591 01 

Žďár nad Sázavou, IČ 75722356, s  nabídkovou cenou 673 599,69 Kč bez DPH. Návrh - 

doporučení výběrové komise schválit a pověřit starostu obce uzavřením smlouvy s firmou 

David Poláček., Haškova 1136/17, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 75722356, dle parametrů 

uvedených v nabídce této firmy, za podmínky předložení všech dokumentů požadovaných 

k uzavření smlouvy. Zároveň schválit dodatek k této smlouvě, ve kterém se v článku II. odst. 

1., mění místo plnění z parcelního čísla 2760/3 na parcelní číslo 2760/4. 

 - hlasování o návrhu:      pro – 5 

  proti –  0   

      zdržel se  – 0   

 

11. Záznam o změně čísla položky rozpočtové skladby ve schváleném rozpočtu obce 

Korouhev na rok 2022 – dle vyhlášky č. 412/2021 Sb., ze dne 23. 11. 2021, která nabyla 

účinnosti dne 1. 1. 2022, je zrušena položka 1340 (Poplatek za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů) a 

nahrazena položkou 1345 (Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a 

příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci). Položka 1340 ve výši 

490 000,- Kč je přesunuta na položku 1345 ve výši 490 000,- Kč. Tento přesun nemá vliv na 

objem schváleného rozpočtu. ZO bere na vědomí. 

 

  
12. Návrh na pacht p. č. 1703/3(část) o výměře 1 310 m

2
, travní porost a p. č. 1380/4(část) o 

výměře 24 400 m
2
 orná půda – návrh zveřejnit záměr o nabídce pachtu dle předloženého 

návrhu záměru 

- hlasování o návrhu: pro –  5                              

             proti - 0   

                                                 zdržel se – 0 

 

13. Různé a diskuze: Kontejner na textil umístěný na sběrném stanovišti pod kostelem je již 

možno využívat. 

 

Poznámka: ZO……zastupitelstvo obce 
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č. j. 1/2022     

 

Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev ze dne 2. 2. 2022 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 

1. Smlouvu o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu 

Pardubického kraje, č. OPŽP/76284 – předmětem smlouvy je účelové poskytnutí 

neinvestiční finanční podpory na těžbu kůrovcových stromů ve výši 67 000,- Kč. 

2. Příjem účelové dotace od Pardubického kraje na těžbu kůrovcových stromů ve výši 67 000,- 

Kč pro obec Korouhev 

3. Návrh rozpočtového opatření č. 8 – viz příloha zápisu 

4. Prodloužení nájmu bytu v Korouhvi čp. 177, M. Trnkové od 23. 2. 2022 do 22. 2. 2024, 

žádost z 19. 1. 2022 - splňuje podmínky prodloužení nájmu.  

5. Smlouvu o odvážení oděvů a obuvi s TextilEco, a.s., 1 ks kontejner, nájemné 1200,- + DPH 

Kč/rok. 

6. Návrh výběrové komise na dodavatele zakázky „Obec Korouhev – sběrná místa“  - firmu 

David Poláček., Haškova 1136/17, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 75722356, s  nabídkovou 

cenou 673 599,69 Kč bez DPH. Zároveň schvaluje dodatek k této smlouvě, ve kterém se 

v článku II. odst. 1., mění místo plnění z parcelního čísla 2760/3 na parcelní číslo 2760/4. 

Pověřuje starostu uzavřením smlouvy a dodatku smlouvy. 

7. Zveřejnění záměru nabídky pachtu na pozemcích p. č. 1703/3(část) o výměře 1 310 m
2
, 

travní porost a p. č. 1380/4(část) o výměře 24 400 m
2
 orná půda  

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 

1. Záznam o změně čísla položky rozpočtové skladby ve schváleném rozpočtu obce 

Korouhev na rok 2022 – dle vyhlášky č. 412/2021 Sb., ze dne 23. 11. 2021, která nabyla 

účinnosti dne 1. 1. 2022, je zrušena položka 1340 (Poplatek za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů) a 

nahrazena položkou 1345 (Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a 

příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci). Položka 1340 ve výši 

490 000,- Kč je přesunuta na položku 1345 ve výši 490 000,- Kč. Tento přesun nemá vliv na 

objem schváleného rozpočtu.  

 

Návrh usnesení schválit 

 - hlasování o návrhu:      pro – 5 

  proti – 0    

      zdržel se  – 0  

   

Zápis byl vyhotoven v Korouhvi dne  2. 2. 2022 

 

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

Zápis ověřil starosta obce : Ladislav Filipi ….……………………………………… 

Zápis ověřil:  Pavel Mach……....………… ………………..…….. 

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

 

Vyvěšeno dne 7. 2. 2022     Sejmuto dne 25. 2. 2022 
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Příloha – úkoly z minulých jednání zastupitelstva obce  

 

7/2021 

- starostovi zjistit možné varianty a ceny vytápění v budově č.p. 265 

- starostovi zjistit ceny rekonstrukce sociálního zařízení 

       trvá 

 


