č. j. 3/2021
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 29. 4. 2021
Přítomni – dle prezenční listiny
Zahájení jednání: 29. 4. 2021 v 19:05 hodin v Kulturním domě v Korouhvi čp. 26
Ukončení jednání: 29. 4. 2021 v 21: 10 hodin
Program:
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
- starosta obce Ladislav Filipi navrhl zapisovatelkou Marii Cackovou, ověřovateli zápisu
Tomáše Cacka a Miroslava Přívětivého
- 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 – stav fundwebu,
Kontrolní výbor – bez informací
Kulturní komise – bez informací
Komise ŽP – bez informací
místostarosta obce – na webu obce je k dispozici seznam knih v místní knihovně,
poděkování Pavlu Slavíčkovi za zorganizování jarního úklidu území katastru obce a
všem dobrovolníkům, kteří s úklidem pomáhali
starosta obce – křižovatka Mýto – informace o úplné uzavírce, zrcadlo, veřejný rozhlas.
Začínají stavební práce Lačnov, Svoz velkoobjemového a nebezpečného
odpadu. Informace o dotacích na komunikaci Korouhev. Informace o
opravě zázemí kuchyně ve školní jídelně, oprava sítí na hřišti
4. Úkoly z minulých zastupitelstev – viz příloha
5. Závěrečný účet obce Korouhev za rok 2020
Předložen Závěrečný účet obce Korouhev za rok 2020 a navrhuje se vyjádřit souhlas
s celoročním hospodařením obce za rok 2020 a to bez výhrad.
- hlasování o návrhu: pro – 7
proti – 0
zdržel se – 0
6. Prodloužení smluv na pronájem bytů
a) Čp. 234: nájem bytu M. Dufková do 30. 4. 2021 – návrh prodloužit nájemní smlouvu
do 30. 4.2023 – hlasování o návrhu:
hlasování o návrhu:
pro – 7
proti - 0
zdržel se –
0
b) Čp. 177 nájem bytu V. Točfousová do 14. 4. 2021, návrh prodloužit do 14. 4. 2023
hlasování o návrhu:
pro – 7
proti - 0
zdržel se – 0
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7. Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.. - předložena žádost z 6. 4. 2021 o finanční
příspěvek 5 000,- Kč. ZO bere na vědomí
8. Dotace pro Domov Bystré o.p.s.
Předložena Žádost Domova Bystré o.p.s. z 1. 4. 2021 o finanční příspěvek.
Návrh poskytnou 6 000,- Kč formou darovací smlouvy.
- hlasování o návrhu:
pro – 7
proti – 0
zdržel se - 0
9. Smlouva o zajištění odchytu a následné péče o toulavá a opuštěná zvířata s Oldřichem
Zapletalem, odchyt zvířat a sběr kadáverů zájmových zvířat, se sídlem Hegerova 937, 572
01 Polička
Návrh schválit Smlouvu o zajištění odchytu a následné péče o toulavá a opuštěná zvířata
- hlasování o návrhu:
pro – 7
proti – 0
zdržel se – 0
10. Smlouva o bezúplatném převodu s Mikroregionem Poličsko pro obec Korouhev zahradního traktoru Rider Stiga Park Pro v hodnotě 152 980,- Kč
Návrh schválit Smlouvu o bezúplatném převodu s Mikroregionem Poličsko
- hlasování o návrhu:
pro – 7
proti – 0
zdržel se – 0
11. Žádost o prodej pozemku, p.č. 474/1 k.ú. Korouhev
Starosta předložil návrh záměru obce o prodeji pozemkové parcely číslo 474/1 o výměře
2330 m2, která je vedena u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, okres Svitavy,
katastrální území Korouhev, na příslušném LV (viz příloha tohoto zápisu).
- hlasování o návrhu:
pro – 7
proti – 0
zdržel se – 0
12. Hodnotící zpráva ZŠ a MŠ Korouhev
Návrh schválit Hodnotící zprávu ZŠ a MŠ Korouhev za rok 2020 a převod zůstatku
93 251,91,-Kč do rezervního fondu. Stav rezervního fondu k 31. 12. 2020 byl 150 948,38,Kč. Po převodu bude v rezervním fondu 244 200,29,-Kč
- hlasování o návrhu:
pro – 7
proti – 0
zdržel se – 0
13. Žádost o umístění veřejného osvětlení Lačnov
ZO bere na vědomí a ukládá starostovi projednat s firmou E.O.N. a.s. podmínky napojení a
rekonstrukce VO Lačnov
14. Kompenzační bonus pro obce ke zmírnění negativních dopadů pandemie Covid-19 na
daňové příjmy obcí od Pardubického kraje
Návrh přijmout příspěvek 33 981,57 Kč dle Avíza pro změnu rozpočtu obce č. 21-29
- hlasování o návrhu: pro – 7
proti – 0
zdržel se – 0
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15. Havárie plotu pod školou
Informace o cenové nabídce firmy EVT Stavby s.r.o. ze Svitav na opravu plotu pod školou
Návrh: schválit cenový návrh dodávky a montáže oplocení hřiště od firmy EVT Stavby s.r.o.
za cenu 91 324,12,-Kč. Vyřešit současnou havarijní situaci části plotu pod školou a zařadit
do pořadníku na POV 2022 dostavbu kompletního plotu
- hlasování o návrhu:
pro – 7
proti – 0
zdržel se – 0
16. Cenová nabídka projektových prací od firmy ŠAFÁŘCZ s.r.o. k záměru stavby: Výstavba
zpevněných ploch pro sběrná místa a kontejnery za cenu 26 620,- Kč.
Návrh schválit tuto cenovou nabídku
- hlasování o návrhu: pro – 7
proti – 0
zdržel se – 0

17. Návrh rozpočtového opatření č. 2 – viz příloha zápisu
Návrh: schválit návrh rozpočtového opatření č. 2/2021
- hlasování o návrhu:
pro – 7
proti – 0
zdržel se – 0
18. Různé a diskuze
a) Návrh členů výběrové komise do výběrových řízení organizovaných firmou ALNIO
Group s.r.o. na akci „Předcházení vzniku odpadů v obci Korouhev“ (kompostéry) a
na akci „Obec Korouhev – sběrná místa a kontejnery“ .
Návrh ZO navrhuje členy výběrové komise do výběrového řízení organizovaného firmou
ALNIO Group s.r.o. na akci „Předcházení vzniku odpadů v obci Korouhev“ (kompostéry) a
na akci „Obec Korouhev – sběrná místa a kontejnery“ Veroniku Jílkovou a Ladislava Filipi
- hlasování o návrhu:
pro – 7
proti - 0
zdržel se – 0
b) Nabídka projektové dokumentace pro lokalitu Pustina – voda, plyn od firmy PLP
Projektstav s.r.o. za cenu 61 710,-Kč včetně DPH
- hlasování o návrhu:
pro – 7
proti - 0
zdržel se – 0

Poznámka: ZO……zastupitelstvo obce
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č. j. 3/2021
Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev ze dne 29. 4. 2021
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Závěrečný účet obce Korouhev za rok 2020 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením
obce za rok 2020 a to bez výhrad.
2. Prodloužení smlouvy na pronájem bytu čp. 234 paní Marii Dufkové do 30. 4. 2023
3. Prodloužení smlouvy na pronájem bytu čp. 177 paní Věře Točfousové do 14. 4. 2023
4. Poskytnutí finančního příspěvku 6000,-Kč Domovu Bystré o.p.s. formou darovací smlouvy
5. Smlouvu o zajištění odchytu a následné péče o toulavá a opuštěná zvířata s Oldřichem
Zapletalem, odchyt zvířat a sběr kadáverů zájmových zvířat, se sídlem Hegerova 937, 572 01
Polička
6. Smlouvu o bezúplatném převodu s Mikroregionem Poličsko pro obec Korouhev zahradního
traktoru Rider Stiga Park Pro v hodnotě 152 980,- Kč
7. Záměr prodeje pozemkové parcely číslo 474/1 o výměře 2330 m2, která je vedena u
Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, okres Svitavy, katastrální území Korouhev, na
příslušném LV, a to ve znění předloženého návrhu, a ukládá starostovi zveřejnit tento záměr
v úplném znění včetně katastrální mapy stavební parcely na úřední desce obce. Schválený
záměr prodeje pozemkové parcely je nedílnou součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva
obce.
8. Hodnotící zprávu ZŠ a MŠ Korouhev za rok 2020 a převod zůstatku 93 251,91,-Kč do
rezervního fondu.
9. Přijmout příspěvek 33 981,57 Kč dle Avíza pro změnu rozpočtu obce č. 21-29 na
Kompenzační bonus pro obce ke zmírnění negativních dopadů pandemie Covid-19 na
daňové příjmy obcí
10. Cenový návrh dodávky a montáže oplocení hřiště od firmy EVT Stavby s.r.o. za cenu
91 324,12,-Kč, nutnost řešit současnou havarijní situaci části plotu pod školou
11. Cenovou nabídku projektových prací od firmy ŠAFÁŘCZ s.r.o. k záměru stavby: Výstavba
zpevněných ploch pro sběrná místa a kontejnery za cenu 26 620,- Kč. včetně DPH
12. Návrh rozpočtového opatření č. 2/2021
13. Členy výběrové komise do výběrových řízení organizovaných firmou ALNIO Group s.r.o. na
akci „Předcházení vzniku odpadů v obci Korouhev“ (kompostéry) a na akci „Obec Korouhev
– sběrná místa a kontejnery“ Veroniku Jílkovou a Ladislava Filipi
14. Nabídku projektové dokumentace pro lokalitu Pustina – voda, plyn od firmy PLP Projektstav
s.r.o. za cenu 61 710,-Kč včetně DPH

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.. z 6. 4. 2021 o finanční příspěvek 5 000,- Kč.
2. Žádost o umístění veřejného osvětlení Lačnov a ukládá starostovi projednat s firmou E.O.N.
a.s. podmínky napojení a rekonstrukce VO Lačnov
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Zařadit do pořadníku na POV 2022 dostavbu kompletního plotu pod školou a ke škole
Návrh usnesení schválit
- hlasování o návrhu:

pro – 7
proti - 0
zdržel se – 0
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Zápis byl vyhotoven v Korouhvi dne 5. 5. 2021
Zápis zapsala:

Marie Cacková…..……………………………………...

Zápis ověřil starosta obce :

Ladislav Filipi ….………………………………………

Zápis ověřil:

Tomáš Cacek……....………… ………………..……..

Zápis ověřil:

Miroslav Přívětivý ……………………………………….……….

Vyvěšeno dne 5. 5. 2021

Sejmuto dne 24. 5. 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): zpracovat možné
podmínky prodeje a zaslat ZO na mail
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
nutná konzultace s právníkem – trvá

Zápis č. 6/2020
Žádost o zřízení zrcadla na křižovatku u Lánských – trvá, podána na SUS , zrcadlo bude na
dané křižovatce umístěno až po sundání zrcadla na Mýtě a bude použito toto zrcadlo
Zápis č. 1/2021
- Zařadit do pořadníku pro POV Pardubického kraje požadavek školy – sporák a
konvektomat - trvá
- 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 - trvá
Zápis č. 3/2021
- Zařadit do pořadníku pro POV Pardubického kraje na rok 2022 – kompletní opravu plotu
pod školou a ke škole - trvá
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