č. j. 5/2022
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 28. 7. 2022
Přítomni – dle prezenční listiny
Zahájení jednání: 28. 7. 2022 v 20:03 hodin v zasedací místnosti OÚ Korouhev, č.p. 234
Ukončení jednání: 28. 7. 2022 v 21:10 hodin
Program:
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
- starosta obce Ladislav Filipi navrhl zapisovatelku Marii Cackovou, ověřovateli zápisu
Petra Vondrovice a Veroniku Jílkovou
- hlasování o návrhu: pro – 6
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 – 6
proti – 0
zdržel se – 0
3. Závěrečný účet za rok 2021 Svazku obcí Vodovody Poličsko
ZO bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí Vodovody Poličsko za rok 2021.
4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohoda o
umístění stavby č. IV-12-2022347/VB/001 Korouhev, 4x připojení,sy_0141,knn mezi
obcí Korouhev a ČEZ Distribuce, a.s.
Návrh smlouvu č. IV-12-2022347/VB/001 schválit
- hlasování o návrhu: pro – 6
proti – 0
zdržel se – 0
5. Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do
napěťové hladiny 0,4 kV (nn) číslo: 22_SOP_01_4121992193 mezi obcí Korouhev a ČEZ
Distribuce, a.s..
Návrh – schválit Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě
do napěťové hladiny 0,4 kV (nn) číslo: 22_SOP_01_4121992193 mezi obcí Korouhev,
Korouhev 234 a ČEZ Distribuce, a.s..
- hlasování o návrhu: pro – 6
proti – 0
zdržel se – 0
6. Z - BOX
Návrh schválit Smlouvu pro umístění Z-Boxu a spolupráci při jeho provozování mezi obcí
Korouhev, Korouhev 234, 569 93 Korouhev a Zásilkovnou s.r.o., Českomoravská 2408/1a,
Libeň, 190 00 Praha 9
- hlasování o návrhu: pro – 6
proti – 0
zdržel se – 0
7. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti
inženýrské sítě č.1012C22/19, č.j. SPU 240045/2022 mezi Českou republikou – Státním
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pozemkovým úřadem a obcí Korouhev v rámci přípravy stavby ČOV a splašková kanalizace
Korouhev.
Návrh – schválit Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pozemkové
služebnosti inženýrské sítě č.1012C22/19, č.j. SPU 240045/2022 mezi Českou republikou –
Státním pozemkovým úřadem a obcí Korouhev v rámci přípravy stavby ČOV a splašková
kanalizace Korouhev.
- hlasování o návrhu: pro – 6
proti – 0
zdržel se – 0
8. Oprava plotu u dolního hřiště - předložena nabídka firmy Vladimír Juránek za cenu
274 065,- Kč včetně DPH
Návrh – schválit cenovou nabídku Vladimíra Juránka
- hlasování o návrhu: pro – 6
proti – 0
zdržel se – 0
9. Výstavba schodů u kruhové křižovatky „Na Mýtě“ – předložena nabídka firmy Filipstav
s.r.o. v ceně 32 888,- Kč včetně DPH.
Návrh – schválit cenovou nabídku firmy Filipstav s.r.o.
- hlasování o návrhu: pro – 5
proti – 0
zdržel se – 1
10. Různé a diskuze
-

Starosta obce předložil protokol o hluku v mimopracovním prostředí Korouhev 298
Dunghill aréna vystavený Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě. Tento protokol
nenahrazuje rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví nebo schválení jiným orgánem.
Vzhledem k neustále opakovaným stížnostem občanů obce, ukládá ZO starostovi další
jednání v této věci.

Poznámka: ZO……zastupitelstvo obce
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č. j. 5/2022
Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev ze dne 28. 7. 2022
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohoda o
umístění stavby č. IV-12-2022347/VB/001 Korouhev, 4x připojení,sy_0141,knn mezi
obcí Korouhev, Korouhev 234, 569 93 Korouhev a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín,
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02
2) Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové
hladiny 0,4 kV (nn) číslo: 22_SOP_01_4121992193 mezi obcí Korouhev a ČEZ
Distribuce, a.s..
3) Smlouvu pro umístění Z-Boxu a spolupráci při jeho provozování mezi obcí Korouhev,
Korouhev 234, 569 93 Korouhev a Zásilkovnou s.r.o., Českomoravská 2408/1a, Libeň,
190 00 Praha 9
4) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti
inženýrské sítě č.1012C22/19, č.j. SPU 240045/2022 mezi Českou republikou – Státním
pozemkovým úřadem a obcí Korouhev v rámci přípravy stavby ČOV a splašková
kanalizace Korouhev.
5) Nabídku firmy Vladimír Juránek za cenu 274 065,- Kč včetně DPH na opravu plotu u
dolního hřiště.
6) Nabídku firmy Filipstav s.r.o. v ceně 32 888,- Kč včetně DPH na výstavbu schodů u
kruhové křižovatky „Na Mýtě“.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného
svazku obcí Vodovody Poličsko za rok 2021.
Zastupitelstvo ukládá
1) Starostovi obce další jednání ve věci Dunghill arény, Korouhev 298, vzhledem k neustále
opakovaným stížnostem občanů obce
Návrh usnesení schválit
- hlasování o návrhu:

pro – 6
proti – 0
zdržel se – 0

Zápis byl vyhotoven v Korouhvi dne 28. 7. 2022
Zápis zapsala:

Marie Cacková…..……………………………………...

Zápis ověřil starosta obce :

Ladislav Filipi ….………………………………………

Zápis ověřil:

Petr Vondrovic……....………… ………………..……..

Zápis ověřil:

Veronika Jílková ………………………………………..

Vyvěšeno dne 29. 7. 2022

Sejmuto dne 19. 8. 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
4/2022
-

starostovi, poptat se na zájem o plynofikaci v lokalitě Pustina. V případě nezájmů
vlastníků plynofikaci odvolat trvá
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