č. j. 1/2021
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22. 1. 2021
Přítomni – dle prezenční listiny
Zahájení jednání: 22. 1. 2021 v 18.05 hodin v Kulturním domě v Korouhvi čp. 26
Ukončení jednání: 22. 1. 2021 v 19:28 hodin
Program:
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
- starosta obce Ladislav Filipi navrhl zapisovatelkou Marii Cackovou, ověřovateli zápisu
Veroniku Jílkovou a Justina Soukala
- hlasování o návrhu: pro – 7
proti – 0
zdržel se – 0
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce – návrh programu přednesl starosta obce
Ladislav Filipi
- hlasování o návrhu: pro – 7
proti – 0
zdržel se – 0
3. Informace o činnosti
Finanční výbor – řešení situace, jak dále nakládat s fondem
Kontrolní výbor – zápis č. 4 z kontroly
Kulturní komise – Tříkrálová sbírka – informace o místech kde lze finance darovat
Komise ŽP – bez informací
místostarosta obce – bez informací
starosta obce – informace o podané dotaci POV na chladící boxy a , informace o stavu
řešení zaměřování výškových bodů pro kanalizaci
4. Úkoly z minulých zastupitelstev – viz příloha
5. Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce s.r.o.
Návrh schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-2019875/VB/3,
Korouhev p.č. 1444/4, SS100, kNN za cenu 4 750,- Kč
- hlasování o návrhu: pro – 7
proti –
0
zdržel se – 0
Dostavil se zastupitel Miroslav Přívětivý
6. Řešení stížnosti na odtok povrchových vod z pozemků (p. č. 550 a 547/2) a na
poškozování nemovitostí občanů.
Návrh: realizovat odvodňovací koryto s betonovými žlaby na současné p.č. 535, p.č. 522/1,
p. č. 522/2, p.č. 2699/1, p.č. 524/3, p.č. 3249 (po rozdělení novým geometrickým plánem na
pozemku pana Šindelky), na náklady obce za podmínky písemného souhlasu majitelů
pozemků
- hlasování o návrhu: pro – 8
proti – 0
zdržel se – 0
7. Žádost o finanční příspěvek Oblastní charita Polička
Návrh schválit dar ve výši Kč 10.000,- hlasování o návrhu: pro – 8
proti – 0
zdržel se – 0
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8. Žádost o přezkoumání koryta potoka manželů Karafiátových. Starosta obce vyzve Lesy
ČR k přezkoumání.
ZO bere na vědomí
9. Žádost o dotaci TJ Sokol Korouhev na vytápění a provoz budovy TJ Sokol Korouhev
Návrh dotaci ve výši 30.000,- schválit
- hlasování o návrhu: pro – 8
proti – 0
zdržel se – 0
10. Nabídka organizace výběrového řízení - „Předcházení vzniku odpadů v obci
Korouhev“ (kompostéry). Obec obdržela nabídku od firmy ALNIO Group s.r.o. za cenu
30.000,- bez DPH.
Protinávrh - nabídku od firmy ALNIO Group s.r.o schválit pokud bude nabídková cena do
20.000,-Kč vč. DPH.
- hlasování o návrhu:
pro – 1
proti – 7
zdržel se – 0
Návrh - nabídku od firmy ALNIO Group s.r.o v ceně 30 000,-Kč bez DPH schválit
- hlasování o návrhu:
pro – 7
proti – 1
zdržel se – 0
11. Nabídka organizace výběrového řízení - „Sběrná místa a kontejnery“
Návrh nabídku od firmy ALNIO Group s.r.o v ceně 39 000,-Kč bez DPH schválit
- hlasování o návrhu: pro – 7
proti - 0
zdržel se – 1
12. Nabídka pojištění právní ochrany pro obec Korouhev od firmy D.A.S
ZO bere nabídku pojištění na vědomí
13. Žádost o navýšení rozpočtu – ZŠ na vybavení – sporák, konvektomat
Návrh – zařadit do pořadníku do Plánu obnovy venkova Pardubického kraje
pozn: Úprava strategického plánu
ZO bere na vědomí
14. Žádost o prodej pozemku p.č. 399/1 k.ú. Korouhev o výměře 8 m2
Návrh – vyvěsit záměr obce o prodeji pozemku 399/1 o výměře 8m2.
- hlasování o návrhu:
pro – 8
proti – 0
zdržel se – 0
15. Různé a diskuze

Poznámka: ZO……zastupitelstvo obce
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č. j. 1/2021
Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev ze dne 22. 1. 2021
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti s ČEZ Distribuce s.r.o. č.j. IV-122019875/VB/3, Korouhev p.č. 1444/4, SS100, kNN za cenu 4.750,- Kč
2. Realizaci odvodňovacího koryta s betonovými žlaby na současné p.č. 535, p.č. 522/1, p.
č. 522/2, p.č. 2699/1, p.č. 524/3, p.č. 3249 (po rozdělení novým geometrickým plánem
na pozemku pana Šindelky), na náklady obce za podmínky písemného souhlasu majitelů
pozemků
3. Finanční dar ve výši 10 000,-Kč Oblastní charitě Polička
4. Dotaci TJ Sokol Korouhev ve výši 30 000,-Kč na vytápění a provoz budovy TJ Sokol
Korouhev
5. Nabídku organizace výběrového řízení - „Předcházení vzniku odpadů v obci
Korouhev“ od firmy ALNIO Group s.r.o. v ceně 30 000,-Kč bez DPH.
6. Nabídku organizace výběrového řízení - „Sběrná místa a kontejnery“ od firmy ALNIO
Group s.r.o v ceně 39 000,-Kč bez DPH
7. Vyvěsit záměr obce o prodeji pozemku 399/1 o výměře 8m2.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Žádost o přezkoumání koryta potoka
2) Nabídku pojištění právní ochrany pro obec Korouhev od firmy D.A.S.
3) Žádost o navýšení rozpočtu – ZŠ na vybavení
Zastupitelstvo obce ukládá:
1) Zařadit do pořadníku pro Plán obnovy venkova Pardubického kraje požadavek školy –
sporák a konvektomat
2) Starostovi vyzvat Lesy ČR k přezkoumání koryta potoka
Návrh usnesení schválit
- hlasování o návrhu: pro – 8
proti - 0
zdržel se – 0
Zápis byl vyhotoven v Korouhvi dne 22. 1. 2021
Zápis zapsala:

Marie Cacková…..……………………………………...

Zápis ověřil starosta obce :

Ladislav Filipi ….………………………………………

Zápis ověřil:

Justin Soukal……....………… ………………..……..

Zápis ověřil:

Veronika Jílková……………………………………….……….

Vyvěšeno dne 25. 1. 2021

Sejmuto dne 10. 2. 2021
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Příloha – úkoly z minulých jednání zastupitelstva obce
5-2/2019 Stavební parcely lokalita Pustina – 3 parcely
- realizace dle tohoto postupu (starosta a místostarosta):
a) Podat výpověď z pachtovní smlouvy M. Michl, Korouhev čp. 285 - části p. č.
1923/1 určené pro výstavbu za předpokladu dodržení dotačního období a
zápůjčky p.č. 1923/1 část – po dohodě zatím nebude pachtovní smlouva
vypovězena
b) Promyslet podmínky prodeje a návrhu na prodej - předložena informace ze
školení KrÚ Pardubice, pro informaci, nutná konzultace s právníkem – trvá
Zápis č. 8/2019
3 - 8/2019 Připravit projekt na opravu chodníku a plotu hřiště pod školou - trvá
Zápis č. 6/2020
Žádost o zřízení zrcadla na křižovatku u Lánských – trvá, podána na SUS
Zápis č. 9/2020
- Starostovi nákup, instalaci a zajištění úhrady od p. Šimka - trvá
-

Zaslat účastníkům sousedních pozemků písemný dopis s výzvou k vyjádření nastalé
situace – stížnost na stav odtoku povrchových vod - splněno

-

Podílové fondy – jednání o výpovědi a dalším naložením s fin. prostředky - trvá
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