č. j. 4/2021
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 24. 6. 2021
Přítomni – dle prezenční listiny
Zahájení jednání: 24. 6. 2021 v 19:06 hodin v Kulturním domě v Korouhvi čp. 26
Ukončení jednání: 24. 6. 2021 v 20:31 hodin
Program:
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
- starosta obce Ladislav Filipi navrhl zapisovatelkou Marii Cackovou, ověřovateli zápisu
Veroniku Jílkovou a Petra Vondrovice
- 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 – proveden zápis kontrolního výboru
Kulturní komise – vítání občánků, pasování prvňáčků na čtenáře – poděkování všem,
kteří se podíleli na přípravě a průběhu těchto akcí.
pouťová zábava, poslední srpnová neděle – dětské odpoledne, pouť v Lačnově,
výročí hasičů
Komise ŽP –
místostarosta obce – školská rada – schvalování dokumentů, informační leták obce
červen 2021
starosta obce – informace o rekonstrukci silnice Polička – Jimramov, vymalování
kapličky Lačnov, kanalizace Lačnov, KD - dovybavení zařízeno, výběrové řízení
kompostéry a kontejnery – obě zakázky budou vypsány v režimu zákona ve
zjednodušeném podlimitním řízení
4. Úkoly z minulých zastupitelstev – viz příloha
5. Závěrečný účet Svazku obcí AZASS za rok 2020
ZO bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
Svazku obcí AZASS za rok 2020.
6. Závěrečný účet Mikroregionu Poličsko za rok 2020
ZO bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
svazku obcí Mikroregion Poličsko za rok 2020.
7. Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova
Návrh schválit Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na akci
„Dovybavení inventáře kulturního domu v Korouhvi č.p. 26“ mezi Pardubickým krajem a
obcí Korouhev ve výši 50 % ze skutečných nákladů. Evidenční číslo této smlouvy je
OŽPZ/21/72079
- hlasování o návrhu:
pro – 7
proti – 0
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zdržel se – 0
8. Stavba chodníku u silnice II/360 na Mýtě – náklady na stavbu chodníku je třeba navýšit o
5.000,- Kč oproti rozpočtu a to na: 154 735,- vč. DPH. Návrh: schválit navýšení rozpočtu.
- hlasování o návrhu:
pro – 7
proti – 0
zdržel se – 0
9. Nabídka pasportu místních a účelových komunikací včetně pasportu dopravního
značení od firmy GeoFaN ve výši 24.224,- vč. DPH.
Návrh schválit nabídku
hlasování o návrhu:
pro – 7
proti – 0
zdržel se – 0
10. Prodej pozemku p.č. 474/1 k.ú. Korouhev
Starosta předložil nabídky k 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).
Dle podmínek oznámení o prodeji, které jsou součástí tohoto zápisu, byly doručeny dvě
nabídky o zakoupení pozemku.
Místostarostka předložila návrh: prodat pozemek p.č. 474/1 do společného jmění manželů
Aleše a Gabriely Víchových, Polička za cenu 233 000,- Kč
- hlasování o návrhu:
pro – 7
proti – 0
zdržel se – 0
ZO ukládá starostovi podepsat kupní smlouvu s manželi Alešem a Gabrielou Víchovými,
Polička
11. Veřejný rozhlas u kruhového objezdu – obdržena nabídka firmy SKANSKA a.s., závod
pozemní stavitelství, divize elektro ve výši 47.795,- vč. DPH.
Návrh schválit nabídku
- hlasování o návrhu:
pro – 7
proti – 0
zdržel se – 0
12. Návrh rozpočtového opatření č. 3 – viz příloha zápisu
Návrh: schválit návrh rozpočtového opatření č. 3/2021
- hlasování o návrhu:
pro – 7
proti – 0
zdržel se – 0
13. Různé a diskuze
a) Žádosti občanů o umístění zrcadel v horní části obce – předání obou žádostí na
příslušné orgány (SÚS Litomyšl, Policie ČR, MěÚ Polička)
b) Informace o rozpočtu na rekonstrukci a novou výstavbu zpevněných ploch pro sběrná
místa v rámci projektu „Obec Korouhev - Sběrná místa a kontejnery“
c) Montáž a oplocení hřiště pod školou od EVT Stavby s.r.o – firma nedostála termínu
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časné realizace, oslovena firma Vladimír Juránek s novým rozpočtem 90 780,- Kč
Návrh: změna dodavatele na firmu Vladimír Juránek za cenu 90 780,- Kč
- hlasování o návrhu: pro – 7
proti – 0
zdržel se – 0
d) Smlouva KD – provedena úprava – ZO bere na vědomí
e) Ceník pronájmu kulturního domu v Korouhvi od 7/2021 – provedena úprava. Návrh
ceník schválit:
- hlasování o návrhu: pro – 7
proti – 0
zdržel se – 0
f) Sazebník úhrad obce Korouhev. Návrh: Schválit Sazebník úhrad obce Korouhev
- hlasování o návrhu: pro – 7
proti – 0
zdržel se – 0
g) Sazebník úhrad za poskytování informací dle §17 zákona č. 106/1999 Sb. O
svobodném přístupu k informacím.
Návrh: Schválit sazebník úhrad za poskytování informací
- hlasování o návrhu: pro – 7
proti – 0
zdržel se – 0
h) Podat informaci o kanalizaci na www stránky do sekce ČOV a kanalizace
Poznámka: ZO……zastupitelstvo obce
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č. j. 4/2021
Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev ze dne 24. 6. 2021
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Smlouvu č. OŽPZ/21/72079 o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na akci
„Dovybavení inventáře kulturního domu v Korouhvi č.p. 26“ mezi Pardubickým krajem
a obcí Korouhev ve výši 50 % ze skutečných nákladů.
2. Navýšení rozpočtu na stavbu chodníku u silnice II/360 na Mýtě o 5 000,- Kč na
celkovou částku 154 735,- Kč.
3. Nabídku pasportu místních a účelových komunikací včetně pasportu dopravního značení
od firmy GeoFaN ve výši 24.224,- vč. DPH.
4. Prodej pozemkové parcely číslo 474/1 o výměře 2330m2, která je vedena u Katastrálního
úřadu pro Pardubický kraj, okres Svitavy, katastrální území Korouhev, na příslušném LV
do společného jmění manželů Aleše a Gabriely Víchových, Polička za cenu 233 000,-Kč
5. Nabídku firmy SKANSKA a.s., závod pozemní stavitelství, divize elektro ve výši 47
795,- vč. DPH na rekonstrukci veřejného rozhlasu u kruhového objezdu v Korouhvi
6. Návrh rozpočtového opatření č. 3/2021
7. Změnu dodavatele na montáž a oplocení hřiště pod školou z EVT Stavby s.r.o. na firmu
Vladimír Juránek za cenu 90 780,- Kč
8. Ceník pronájmu kulturního domu v Korouhvi od 7/2021
9. Sazebník úhrad obce Korouhev
10. Sazebník úhrad za poskytování informací dle §17 zákona č. 106/1999 Sb.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí
Mikroregion Poličsko za rok 2020.
2. Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného
svazku obcí AZASS za rok 2020.
3. Úpravy ve Smlouvě o pronájmu kulturního domu Korouhev č.p. 26
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. starostovi podepsat kupní smlouvu s manželi Alešem a Gabrielou Víchovými,
Polička
2. místostarostce aktualizovat informace o průběhu akce ČOV a kanalizace na www obce
Návrh usnesení schválit
- hlasování o návrhu:

pro – 7
proti – 0
zdržel se – 0

Zápis byl vyhotoven v Korouhvi dne 30. 6. 2021
Zápis zapsala:

Marie Cacková…..……………………………………...

Zápis ověřil starosta obce :

Ladislav Filipi ….………………………………………

Zápis ověřil:

Veronika Jílková……....………… ………………..……..

Zápis ověřil:

Petr Vondrovic ……………………………………….……….

Vyvěšeno dne 30. 6. 2021

Sejmuto dne 19. 7. 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 - 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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