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č. j. 6/2022 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 21. 9. 2022 
 

Přítomni – dle prezenční listiny 

Zahájení jednání:   21. 9. 2022  v 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Korouhev, č.p. 234 

Ukončení jednání: 21. 9. 2022  v 20:10 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 –  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 – informace o vkladech, možnosti  

Kontrolní výbor –  bez informací 

Kulturní komise – Drakiáda, divadlo Ať žijí Husité 

Komise ŽP  –  žádosti o kácení 

Místostarosta obce – vítání občánků 

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

peníze na terminovaný vklad, vypnutí nočních světel, odklad prodeje pozemku  

 

4. Úkoly z minulých zastupitelstev – viz příloha 

 

5. Nájemní smlouva- pozemek č. SML-00206-2022-947 mezi obcí Korouhev a Lesy České 

republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec 

Králové za účelem stavby „Korouhev – ČOV a splaškové kanalizace“. Smlouva je součástí 

tohoto zápisu. Návrh smlouvu schválit. 

   - hlasování o návrhu: pro –  7 

            proti – 0      

           zdržel se – 0   

 

 

 

6. Dodatek ke smlouvě o dílo č. 52042707 s VČE – montáže, a.s.  
Návrh schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 52042707 s firmou VČE – montáže, a.s. na 

zhotovení díla: rekonstrukce veřejného osvětlení osada Maksičky za cenu 266 488,- bez 

DPH.  

   - hlasování o návrhu:  pro – 7 

  proti – 0    

       zdržel se  – 0   

 

 

7. Prodej pozemku paní Jitce Jílkové, Korouhev 303 -  p.č. 2689/22, ostatní plocha o celkové 

výměře 156 m
2
, podle geometrického plánu č. 1085-90/2022,  v ceně 6,-Kč/m

2
. Záměr obce 

o prodeji byl zveřejněn na úřední desce od 11. 4.2022 do 28. 4.2022. Pozemek je veden u 
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Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, okres Svitavy, katastrální území Korouhev na LV 

10001 

 Návrh prodat pozemek 

 - hlasování o návrhu:      pro – 7 

                 proti –  0   

               zdržel se  –0 

 

8. Potvrzení objednávky od Petra Čecháka, 9. května 1614/4, 792 01 Bruntál na dodávku a 

montáž sítí hřiště pod školou a za hasičkou zbrojnicí v ceně 166 850,- Kč vč. DPH 

  Návrh – schválit objednávku 

    - hlasování o návrhu: pro –  7 

          proti – 0  

                                            zdržel se – 0   

  

 

9. Souhlas se zřízením zástavního práva k nemovité věci – manželé Ing. Jiří Marek a Petra 

Marková žádají o souhlas se zřízením zástavního práva na pozemek p. č. 1923/8 , katastrální 

území Korouhev, ve prospěch Komerční banky, a. s.  

     Návrh: dle podmínek kupní smlouvy o prodeji uzavřené dne 6. 4. 2022, čl. VI., odst. 3, 

„Prodávající souhlasí se zřízením zástavního práva smluvního na předmětu prodeje pro 

případ, kdy by Kupující financovali stavbu rodinného domu z hypotečního úvěru“, navrhuji 

zřízení zástavního práva na tomto pozemku ve prospěch Komerční banky, a. s., povolit. 

    - hlasování o návrhu: pro –  7 

          proti – 0  

                                            zdržel se – 0   

  

 

10. Dotace z Programu rozvoje venkova – přijata dotace z Pardubického kraje ve výši 

100 000,- Kč na Opravu plotu u dolního hřiště.  

Návrh: přijmout dotaci 

   - hlasování o návrhu:  pro – 7 

  proti – 0    

                                                       zdržel se  – 0 

 

11. Dotace na volby – přijata dotace od Pardubického kraje na výdaje spojené s komunálními 

volbami ve výši 32.000,- 

Návrh: přijmout dotaci 

   - hlasování o návrhu:  pro – 7 

  proti – 0    

      zdržel se  – 0  

 

 

 

12. Návrh rozpočtové opatření č. 4 – viz příloha zápisu 

Návrh: schválit návrh rozpočtového opatření č. 4 

   - hlasování o návrhu:  pro – 7 

  proti – 0    

      zdržel se  – 0  

 

13. Různé a diskuze 

 

 

Poznámka: ZO……zastupitelstvo obce 
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č. j. 6/2022     

 

Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev ze dne 21. 9. 2022 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1) Nájemní smlouvu - pozemek č. SML-00206-2022-947 mezi obcí Korouhev a Lesy 

České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 

Hradec Králové za účelem stavby „Korouhev – ČOV a splaškové kanalizace“. Smlouva 

je součástí tohoto zápisu.  

2) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 52042707 s firmou VČE – montáže, a.s. na zhotovení 

díla: rekonstrukce veřejného osvětlení osada Maksičky za cenu 266 488,- bez DPH.  

3) Prodej pozemku paní Jitce Jílkové, Korouhev 303 -  p.č. 2689/22, ostatní plocha o 

celkové výměře 156 m
2
, podle geometrického plánu č. 1085-90/2022,  v ceně 6,-Kč/m

2
. 

Záměr obce o prodeji byl zveřejněn na úřední desce od 11. 4.2022 do 28. 4.2022. 

Pozemek je veden u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, okres Svitavy, katastrální 

území Korouhev na LV 10001. 

4) Potvrzení objednávky od Petra Čecháka, 9. května 1614/4, 792 01 Bruntál na dodávku a 

montáž sítí hřiště pod školou a za hasičkou zbrojnicí v ceně 166 850,- Kč vč. DPH 

5) Zřízení zástavního práva k nemovité věci – manželům Ing. Jiřímu a Petře Markovým na 

pozemek p. č. 1923/8 , katastrální území Korouhev, ve prospěch Komerční banky, a. s.,   

     dle podmínek kupní smlouvy o prodeji uzavřené dne 6. 4. 2022, čl. VI., odst. 3, 

„Prodávající souhlasí se zřízením zástavního práva smluvního na předmětu prodeje pro 

případ, kdy by Kupující financovali stavbu rodinného domu z hypotečního úvěru“. 

6) Přijmutí dotace z Pardubického kraje ve výši 100 000,- Kč z Programu obnovy venkova 

na opravu plotu u dolního hřiště.  

7) Přijmutí dotace na komunální volby od Pardubického kraje ve výši 32.000,- 

8)  Rozpočtové opatření č. 4 – viz příloha zápisu 

 

  

Návrh usnesení schválit 

 - hlasování o návrhu:      pro – 7 

  proti – 0    

      zdržel se  – 0  

   

Zápis byl vyhotoven v Korouhvi dne  21. 9. 2022 

 

Zápis zapsala:      Marie Cacková…..……………………………………...  

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

Zápis ověřil:  Petr Vondrovic……....………… ………………..…….. 

Zápis ověřil:  Veronika Jílková ……………………………………….. 

 

Vyvěšeno dne 22. 9. 2022     Sejmuto dne 15. 10. 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 

5/2022 

- starostovi obce další jednání ve věci Dunghill arény, Korouhev 298, vzhledem 

k neustále opakovaným stížnostem občanů obce    

         trvá 

 

 


