č. j. 6/2020
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 4. 8. 2020
Přítomni – dle prezenční listiny
Zahájení jednání: 4.8.2020 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ
Ukončení jednání: 4.8.2020 20:20 hodin
Program:
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
- starosta obce Ladislav Filipi navrhl zapisovatelkou Veroniku Jílkovou,
ověřovateli zápisu Justina Soukala a Pavla Macha
hlasování o návrhu: pro – 7
proti - 0
zdržel se – 0
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce – návrh programu a 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 - dodán zápis Kontrolního výboru
Kulturní komise - informace o akcích – divadlo Vír 12. 9., harmonikáři 3. 10., divadlo
Bystré 10. 10.
Komise ŽP – Jaroslav Dittrich – dodána žádost o odstranění stromů na soukromém
pozemku,
místostarosta obce – bez informací
starosta obce – situace s horní prodejnou COOP HB, info o akci rekuperace, elektro
škola a kaplička Lačnov, oprava chodníku před obchodem, schválení
kontroly SFŽP na projekt „Obec Korouhev - sběrná místa a kontejnery“,
oznámení o auditu,
4. Úkoly z minulých zastupitelstev – viz příloha
5.

Záležitost pozemků
a) Předložena žádost o koupi pozemku p. č. 3247 z 24. 6. 2020 od manželů Vladimíra
a Petry Poutníkových, bytem Korouhev 123. Záměr obce o prodeji pozemku byl
vyvěšen na úřední desce od 29. 6. do 15. 7. 2020.
Návrh - Prodat pozemek do SJM MVDr. Vladimíru Poutníkovi a Petře Poutníkové,
bytem Korouhev 123, 569 93 Korouhev – pozemek p.č. 3247, zahrada o výměře
134 m2, v ceně 25,-Kč/m2 ,
- hlasování o návrhu: pro – 7
proti - 0
zdržel se – 0
b) Předložena žádost o koupi části pozemku p. č.65/1 (27 m2) z 3. 8. 2020 od manželů
Marie a Františka Slavíčkových, bytem Korouhev 141.
Návrh – zveřejnit záměr prodeje na úřední desku
- hlasování o návrhu: pro – 7
proti - 0
zdržel se – 0
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c) Předložena žádost o koupi pozemků p. č. 628, 627, 626/3 z 19. 2. 2020 od Jitky
Cihlářové, bytem Korouhev 52. Záměr obce o prodeji byl vyvěšen od 1. 2. 2020 do
10. 3. 2020.
Návrh - Prodat pozemky Jitce Cihlářové, bytem Korouhev 52, 569 93 Korouhev –
pozemek p.č. 628, zahrada o výměře 37 m2, v ceně 25,-Kč/m2 , pozemek p. č.
626/3 díl „a“, ostatní plocha o výměře 68 m2 a pozemek p. č. 627 díl „b“ ostatní
plocha o výměře 37 m2, v ceně 6 Kč/m2. Vše podle geometrického plánu č. 104864/2020
- hlasování o návrhu: pro – 7
proti - 0
zdržel se – 0
d) Odkup pozemku od p. RNDr. Miroslava Jílka, PhD., bytem Korouhev 148, 569 93
Korouhev, pozemek p. č. 1703/3- travní porost o výměře 2 000 m2, k. ú. Korouhev,
podle geometrického plánu č. 1042-47/2020, za cenu 500 000 ,- Kč. Zakoupením
pozemku vytváří obec Korouhev předpoklady pro výstavbu čístírny odpadních vod,
což prohlašuje zastupitelstvo za důležitý zájem obce ve smyslu § 38, odst.1 zák.č.
128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení), a z toho důvodu akceptuje i kupní cenu,
požadovanou vlastníkem pozemku.
Místostarostka obce Korouhev paní Mgr. Veronika Jílková oznamuje v souladu
s ustanovením § 83, odst.2, zák.č. 128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení), že
vlastník pozemku je jejím manželem, a proto se nebude z vlastního rozhodnutí
účastnit hlasování o této věci.
Návrh – odkoupit pozemek
- hlasování o návrhu:

6.

pro – 6
proti - 0
zdržel se – 0

Nabídka firmy BHZ invest s.r.o. na zpracování a podání žádosti pro projekt „ Předcházení
vzniku odpadů v obci Korouhev“ a podání žádosti na Státní fond životního prostředí
– návrh schválit
- hlasování o návrhu: pro – 6
proti - 1
zdržel se – 0

7. Nabídka firmy Šafář CZ s.r.o. na zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce
chodníku a oplocení, p.č. 272/1 k.ú. Korouhev“ za cenu 25 410,- Kč s DPH.
– návrh schválit
- hlasování o návrhu: pro – 7
proti - 0
zdržel se – 0
8. Předložen návrh VHOS a.s na vyřazení položky č. 400005 Regulace a ovládání ČS Šibeňák
z majetku obce.
– návrh schválit
- hlasování o návrhu: pro – 7
proti - 0
zdržel se – 0

9.

Návrh České pošty na změnu otevírací doby na pobočce Korouhev. Návrh zanechat
současný stav – viz příloha zápisu
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- hlasování o návrhu:

pro – 7
proti - 0
zdržel se – 0

10. Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova mezi obcí Korouhev
a Pardubickým krajem o poskytnutí neinvestiční dotace na akci „Oprava chodníku na p. č.
276“ obci Korouhev č. OŽPZ/20/22680 ve výši 80 000,- Kč – návrh smlouvu schválit
- hlasování o návrhu:
pro – 7
proti - 0
zdržel se – 0
11. Kanalizace a ČOV v obci – přesunuto na jednání zastupitelstva 19. 8. 2020
12. Rozpočtové opatření č. 2. – viz příloha zápisu
Návrh schválit.
- hlasování o návrhu:
pro – 7
proti - 0
zdržel se – 0
13. Různé a diskuze
a) Nabídka firmy DS Delta s.r.o. na úpravu prostranství kolem kapličky Panny Marie
Sněžné v Lačnově za cenu 114 683,80,- Kč s DPH.
návrh nabídku schválit
pro – 7
proti – 0
zdržel se - 0

3

č. j. 6/2020
Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev ze dne 4. 8. 2020
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Prodej pozemku do SJM MVDr. Vladimíru Poutníkovi a Petře Poutníkové, bytem
Korouhev 123, 569 93 Korouhev – pozemek p.č. 3247, zahrada o výměře 134 m2,
v ceně 25,-Kč/m2.
2. Prodej pozemků Jitce Cihlářové, bytem Korouhev 52, 569 93 Korouhev – pozemek p.č.
628, zahrada o výměře 37 m2, v ceně 25,-Kč/m2 , pozemek p. č. 626/3 díl „a“, ostatní
plocha o výměře 68 m2 a pozemek p. č. 627 díl „b“ ostatní plocha o výměře 37 m2,
v ceně 6 Kč/m2. Vše podle geometrického plánu č. 1048-64/2020
3. Odkup pozemku od p. RNDr. Miroslava Jílka, PhD., bytem Korouhev 148, 569 93
Korouhev, pozemek p. č. 1703/3- travní porost o výměře 2 000 m2, k. ú. Korouhev,
podle geometrického plánu č. 1042-47/2020, za cenu 500 000 ,- Kč. Zakoupením
pozemku vytváří obec Korouhev předpoklady pro výstavbu čističky odpadních vod, což
prohlašuje zastupitelstvo za důležitý zájem obce ve smyslu § 38, odst.1 zák.č. 128/2000
Sb. O obcích (obecní zřízení), a z toho důvodu akceptuje i kupní cenu, požadovanou
vlastníkem pozemku.
4. Nabídku firmy BHZ invest s.r.o. na zpracování a podání žádosti pro projekt „
Předcházení vzniku odpadů v obci Korouhev“ a podání žádosti na Státní fond životního
prostředí.
5. Nabídku firmy Šafář CZ s.r.o. na zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce
chodníku a oplocení, p.č. 272/1 k.ú. Korouhev“ za cenu 25 410,- Kč s DPH.
6. Vyřazení položky č. 400005 Regulace a ovládání ČS Šibeňák z majetku obce.
7. Současný stav otvírací doby České pošty, s. p. Korouhev
8. Smlouvu č. OŽPZ/20/22680 o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova mezi obcí
Korouhev a Pardubickým krajem o poskytnutí neinvestiční dotace na „Opravu chodníku
na p. č. 276“ ve výši 80 000,- Kč
9. Rozpočtové opatření č. 2 – viz příloha zápisu
10. Nabídku firmy DS Delta s.r.o. na úpravu prostranství kolem kapličky Panny Marie
Sněžné v Lačnově za cenu 114 683,80,- Kč s DPH
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi - zveřejnit záměr prodeje části pozemku p. č.65/1 na úřední desku
Návrh usnesení schválit
- hlasování o návrhu: pro – 7
proti - 0
zdržel se – 0
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Poznámka: ZO….. zastupitelstvo obce
Zápis byl vyhotoven v Korouhvi dne 4. 8. 2020
Zápis zapsala:

Veronika Jílková…..……………………………………...

Zápis ověřil starosta obce :

Ladislav Filipi ….………………………………………

Zápis ověřil:

Justin Soukal……....………… ………………..……..

Zápis ověřil:

Pavel Mach……………………………………….……….

Vyvěšeno dne 5. 8. 2020

Sejmuto dne 22. 8. 2020
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Příloha – úkoly z minulých jednání zastupitelstva obce
Zápis č. 2/2019
1 -2/2019 Zázemí fotbalového hřiště:
a) místostarostovi uskutečnit samostatnou schůzku zastupitelstva obce pro
jednání o zázemí fotbalového hřiště (splněno) a zajistit realizaci projektu
budovy – trvá
5-2/2019 Stavební parcely lokalita Pustina – 3 parcely
- realizace dle tohoto postupu (starosta a místostarosta):
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
školení KrÚ Pardubice, pro informaci, nutná konzultace s právníkem – trvá
c)

Zajištění vodovodu pro nové parcely Pustina – předložena Žádost o
financování akce z plánu obnovy a rozvoje na r. 2021 pro vodovodní řad
na parcelách č. 1923/13 a 2859 v majetku obce Korouhev - pro dotaci ze
Svazku obcí Vodovody Poličsko – návrh žádost schválit a zároveň
zastupitelstvo obce souhlasí s finanční spoluúčastí ve výši 50 % nákladů
stavby – žádost podána

Zápis č. 3/2019
2-3/2019 ČOV a kanalizace Korouhev - vypracovány 2 studie:
a) Recprojekt Pardubice 2018
b) Studie VODAM Hranice 12/2019
- projednat 08 – 09/2020 - trvá
Zápis č. 8/2019
2 - 8/2019 Novelizovat OZV o místních poplatcích- trvá
3 - 8/2019 Připravit projekt na opravu chodníku a plotu hřiště pod školou - trvá
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