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č. j. 3/2022 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 18. 5. 2022 
 

Přítomni – dle prezenční listiny 

Zahájení jednání:   18. 5. 2022  v 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Korouhev, č.p. 234 

Ukončení jednání: 18. 5. 2022  v 20:00 hodin 
 

Program: 

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

- starosta obce Ladislav Filipi navrhl zapisovatelku Veroniku Jílkovou, ověřovateli zápisu 

Miroslava Přívětivého a Justina Soukala 

                           - hlasování o návrhu: pro –  7 

                         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 –   7             

                   proti –    0 

                                                   zdržel se –    0    

 

3. Informace o činnosti 

Finanční výbor – bez informací 

Kontrolní výbor –  bez informací 

Kulturní komise – Dětský den 29. 5., Pouťová zábava 1. 7. , 

Komise ŽP  – bez informací 

Místostarosta obce – poděkování Pavlovi Slavíčkovi za zorganizování jarního úklidu 

katastru obce a všem dobrovolníkům, kteří s úklidem pomáhali, proběhla školská 

rada 

Starosta obce - volby do zastupitelstva 23. 9. - 24. 9. 2022, informace o prodeji č.p. 256, 

28. 5. bude probíhat sběr železa, informace o kanalizaci, odůvodnění vynechání bodu 

programu smlouva s ČEZ Distribuce a.s. 

 

4. Úkoly z minulých zastupitelstev – viz příloha 

 

5. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje pro jednotky SDH 

Návrh – schválit smlouvu číslo: OKŘ/22/21817 mezi Pardubickým krajem a obcí Korouhev 

na poskytnutí účelové dotace určené na nákup batohu s vybavením na lesní požáry do výše 

70% ze skutečných nákladů, maximálně 20 000 Kč 

   - hlasování o návrhu:  pro – 7 

  proti – 0    

      zdržel se  – 0   

    

6. Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova 
Návrh schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na akci „Oprava 

plotu u dolního hřiště“ mezi Pardubickým krajem a obcí Korouhev ve výši 50 % ze 

skutečných nákladů, maximálně však 100 000,- Kč. Evidenční číslo této smlouvy je 

OŽPZ/22/22378 

 - hlasování o návrhu:      pro – 7 

  proti – 0    

      zdržel se  – 0   

 

7. Schválení přijetí dotace MŽP na kompostéry 

Návrh – schválit přijetí dotace ve výši 1 992 204,50,- z MŽP, identifikační číslo: 

115D314010864, na akci „Předcházení vzniku odpadů v obci Korouhev“ 



2 

 

   - hlasování o návrhu:  pro – 7 

  proti – 0    

      zdržel se  – 0   

 

8. Závěrečný účet obce Korouhev za rok 2021 
 Předložen Návrh závěrečného účtu obce Korouhev za rok 2021  

     Návrh: schválit návrh závěrečného účtu a vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením obce 

za rok 2021 a to bez výhrad.  

    - hlasování o návrhu: pro –  7 

           proti – 0      

           zdržel se – 0   

    

9. Účetní závěrka obce Korouhev za rok 2021 
Schválení účetní závěrky obce Korouhev -  sestavena k 31. 12. 2021. 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, IČ 00276855 sestavenou k 31. 12. 2021 včetně 

výsledku hospodaření ve výši 7 671 677,86 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   

 

10. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Korouhev za rok 2021  
Zastupitelé obce Korouhev na základě předložených podkladů nezjistili, 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. 2021. 

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   

  

11.  Prodej a odkup pozemku 
a) Žádost paní Jitky Jílkové o odkoupení části pozemku p. č. 2689/1 – ostatní plocha u 

stavby na pozemku p. č. st 393, k. ú. Korouhev. Záměr obce o prodeji části pozemku p. 

č. 2689/1 – ostatní plocha, k. ú. Korouhev, u stavby na pozemku p.č. st 393 byl zveřejněn 

na úřední desce obce Korouhev ve dnech 7. 4. – 25. 4. 2022. 

Návrh: paní Jitka Jílková nechá vypracovat geometrický plán po domluvě se starostou 

obce a následně bude ZO jednat o prodeji. 

   - hlasování o návrhu: pro –  7                              

      proti - 0   

                                            zdržel se – 0 

 

b) Odkup pozemku p. č. 496, ostatní plocha o výměře 1146 m
2
, v ceně 25,- Kč/m

2
, od 

pana Pavla Navrátila, Korouhev 310. Pozemek je veden u Katastrálního úřadu pro 

Pardubický kraj, okres Svitavy, katastrální území Korouhev na LV 720.  

Návrh pozemek odkoupit 

 - hlasování o návrhu:      pro – 7 

                 proti –  0   

                zdržel se  –0 
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12.  Návrh rozpočtové opatření č. 2 – viz příloha zápisu 

Návrh: schválit návrh rozpočtového opatření č. 2 

   - hlasování o návrhu:  pro – 7 

  proti – 0    

      zdržel se  – 0  

 

 

13. Žádost o prodloužení nájmu bytu v čp. 177 – předložena žádost Věry Liškové, Korouhev 

177,  o prodloužení nájemní smlouvy na byt 1+kk v budově čp. 177 – návrh schválit na dobu 

určitou od 1. 6. 2022 do  31. 5. 2024 za předpokladu doručení potvrzení příjmů za období 

05/2021 – 04/2022 a dodržení podmínek dotovaných bytů SFRB. Návrh žádost s podmínkou 

schválit. 

    - hlasování o návrhu: pro – 7                              

       proti - 0   

                                            zdržel se – 0 

 

14. Smlouva o výkonu stavebního technického dozoru na akci „Obec Korouhev – sběrná 

místa a kontejnery“ mezi obcí Korouhev a Ing. Jaroslavem Jedličkou, bytem T. Novákové 

266, 569 92 Bystré, IČO: 43496954 za cenu 15 000,- Kč. Není plátce DPH. 

Návrh smlouvu schválit. 

    - hlasování o návrhu: pro – 7                            

       proti - 0   

                                            zdržel se – 0 

 

15. Zrušení prodeje pozemku p. č. 1923/9, k. ú. Korouhev – protože nebyla ve stanovených 

termínech podepsána smlouva o budoucí smlouvě kupní mezi obcí Korouhev a manželi 

Pavlem a Kateřinou Slavíčkovými, prodej pozemku se ruší. 

Návrh: zrušit prodej pozemku p.č. 1923/9 o výměře 1195 m
2
 pro výstavbu RD do 

společného jmění manželů Pavla Slavíčka, bytem Korouhev 116, 569 93 Korouhev a 

Kateřiny Slavíčkové, bytem Korouhev Lačnov 19, 572 01 Polička, za cenu 358 500,- Kč, dle 

Záměru obce o prodeji nemovitostí, odsouhlaseného zastupitelstvem obce Korouhev dne 29. 

9. 2021, zveřejněného na úřední desce obce od 4. 10. 2021 do 22. 10. 2021 a schváleného 

ZO dne 4. 11. 2022. 

 - hlasování o návrhu:      pro – 7 

                 proti – 0    

               zdržel se  – 0 

 

16. Pozemek na Pustině – záměr obce o prodeji pozemku – Návrh schválit a zveřejnit záměr 

prodeje pozemkové parcely p.č. 1923/9 s  věcným břemenem, za cenu 300,- Kč/m
2
, která je 

vedena u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, okres Svitavy, katastrální území 

Korouhev, obec Korouhev, lokalita „Pustina“, na LV číslo 10001, a to ve znění předloženého 

návrhu, a ukládá starostovi zveřejnit tento záměr v úplném znění včetně plánu stavební 

lokality na úřední desce obce od 25. 5. 2022 do 10. 6. 2022. Schválený záměr prodeje 

pozemkové parcely je součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva obce.  

 - hlasování o návrhu:      pro – 7 

                 proti – 0    

               zdržel se  – 0  

17. Různé a diskuze 

 

 

 

Poznámka: ZO……zastupitelstvo obce 
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č. j. 3/2022     

 

Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev ze dne 18. 5. 2022 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1) Smlouvu číslo: OKŘ/22/21817 mezi Pardubickým krajem a obcí Korouhev na 

poskytnutí účelové dotace určené na nákup batohu s vybavením na lesní požáry do výše 

70% ze skutečných nákladů, maximálně 20 000 Kč 

2) Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na akci „Oprava plotu u 

dolního hřiště“ mezi Pardubickým krajem a obcí Korouhev ve výši 50 % ze skutečných 

nákladů, maximálně však 100 000,- Kč. Evidenční číslo této smlouvy je OŽPZ/22/22378 

3) přijetí dotace ve výši 1 992 204,50,- z MŽP, identifikační číslo: 115D314010864, na akci 

„Předcházení vzniku odpadů v obci Korouhev“ 

4) návrh závěrečného účtu obce Korouhev za rok 2021 a vyjadřuje souhlas s celoročním 

hospodařením obce za rok 2021 a to bez výhrad.  

5) Účetní závěrku obce Korouhev sestavenou k 31. 12. 2021. 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, IČ 00276855 sestavenou k 31. 12. 2021 včetně výsledku 

hospodaření ve výši 7 671 677,86 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.  

6) Účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Korouhev za rok 2021. Zastupitelé 

obce Korouhev na základě předložených podkladů nezjistili, 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. 2021. 

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

přílohou tohoto zápisu.  

7) Vypracování geometrického plánu paní Jitkou Jílkovou po domluvě se starostou obce a 

následně bude ZO jednat o prodeji části pozemku p. č. 2689/1 – ostatní plocha u stavby 

na pozemku p. č. st 393, k. ú. Korouhev. Záměr obce o prodeji části pozemku p. č. 

2689/1 – ostatní plocha, k. ú. Korouhev, u stavby na pozemku p.č. st 393 byl zveřejněn 

na úřední desce obce Korouhev ve dnech 7. 4. – 25. 4. 2022. 

8) Odkup pozemku p. č. 496, ostatní plocha o výměře 1146 m
2
, v ceně 25,- Kč/m

2
, od pana 

Pavla Navrátila, Korouhev 310. Pozemek je veden u Katastrálního úřadu pro Pardubický 

kraj, okres Svitavy, katastrální území Korouhev na LV 720.  

9) Návrh rozpočtového opatření č. 2 

10) prodloužení nájemní smlouvy Věry Liškové, Korouhev 177, na byt 1+kk v budově čp. 

177 a to na dobu určitou od 1. 6. 2022 do 31. 5. 2024 za předpokladu doručení potvrzení 

příjmů za období 05/2021 – 04/2022 a dodržení podmínek dotovaných bytů SFRB.  

11) Smlouvu o výkonu stavebního technického dozoru na akci „Obec Korouhev – sběrná 

místa a kontejnery“ mezi obcí Korouhev a Ing. Jaroslavem Jedličkou, bytem T. 

Novákové 266, 56992 Bystré za cenu 15 000,- Kč. Není plátce DPH. 

12) Zrušení prodeje pozemku p.č. 1923/9 o výměře 1195 m
2
 pro výstavbu RD do společného 

jmění manželů Pavla Slavíčka, bytem Korouhev 116, 569 93 Korouhev a Kateřiny 

Slavíčkové, bytem Korouhev Lačnov 19, 572 01 Polička, za cenu 358 500,- Kč, dle 

Záměru obce o prodeji nemovitostí, odsouhlaseného zastupitelstvem obce Korouhev dne 

29. 9. 2021, zveřejněného na úřední desce obce od 4. 10. 2021 do 22. 10. 2021 a 

schváleného ZO dne 4. 11. 2022. 

13) Zveřejnit záměr prodeje pozemkové parcely p.č. 1923/9 s  věcným břemenem, za cenu 

300,- Kč/m
2
, která je vedena u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, okres Svitavy, 

katastrální území Korouhev, obec Korouhev, lokalita „Pustina“, na LV číslo 10001, a to 

ve znění předloženého návrhu, a ukládá starostovi zveřejnit tento záměr v úplném znění 

včetně plánu stavební lokality na úřední desce obce od 25. 5. 2022 do 10. 6. 2022. 
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Schválený záměr prodeje pozemkové parcely je součástí zápisu ze zasedání 

zastupitelstva obce.  

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 

 

Návrh usnesení schválit 

 - hlasování o návrhu:      pro – 7 

  proti – 0    

      zdržel se  – 0  

   

Zápis byl vyhotoven v Korouhvi dne  18. 5. 2022 

 

Zápis zapsala:      Veronika Jílková…..……………………………………...  

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

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

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

 

Vyvěšeno dne 23. 5. 2022     Sejmuto dne 10. 6. 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 

 


