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č. j. 8/2021 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 13. 12. 2021 
 

Přítomni – dle prezenční listiny 

Zahájení jednání:   13. 12. 2021  v 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Korouhev, č.p. 234 

Ukončení jednání: 13. 12. 2021  v 21:05 hodin 
 

Program: 

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

- starosta obce Ladislav Filipi navrhl zapisovatelku Marii Cackovou, ověřovateli zápisu 

Veroniku Jílkovou a Justina Soukala 

                           - 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. Informace o činnosti 

Finanční výbor – 24.11. proběhla schůze finančního výboru o sestavení rozpočtu obce 

pro rok 2022, informace o stavu fundwebu u České spořitelny 

Kontrolní výbor –  budou odevzdány 2 provedené kontroly 

Kulturní komise – Uspávání broučků (6. 11.), možnost zakoupení kalendáře 2022 

(limitovaná edice) s kresbami  J. Šindlera – vydaného ke 100. výročí narození 

Komise ŽP  –  povolení kácení stromů 

místostarosta obce – Zpravodaj, 10. 11. kontrola ve škole a školská rada, tvorba nových 

vyhlášek (o stanovení systému odpadového hospodářství a o místním poplatku za 

obecní systém odpadového hospodářství), komunální volby 2022 

starosta obce -  informace o hasičském autě 

 

4. Úkoly z minulých zastupitelstev – viz příloha,  

 

5. Předložena Obecně závazná vyhláška obce Korouhev č. 1/2021 o stanovení obecního 

systému odpadového hospodářství. Návrh: Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021  schválit  

    - hlasování o návrhu:      pro – 6 

                 proti –  0   

               zdržel se  – 0 

 

 

6.  Předložena Obecně závazná vyhláška obce Korouhev č. 2/2021 o místním poplatku za 

obecní systém odpadového hospodářství – poplatek se navyšuje od 1. 1. 2022 o 100,- Kč.  

Návrh: Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 schválit 

         - hlasování o návrhu:      pro –   6                  

       proti –   0  

      zdržel se  – 0 

 

7. Žádost o finanční příspěvek nebo dar na rok 2022 Oblastní charitě Polička,    
Návrh – schválit dar ve výši 20 000,- Kč. 

 - hlasování o návrhu:      pro – 6 

                 proti – 0   

               zdržel se  – 0  
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8. Volba přísedící u Okresního soudu ve Svitavách – na základě výzvy Okresního soudu 

Svitavy z 9. 9. 2021. Návrh: zvolit jako přísedící Olgu Novotnou, Korouhev čp. 6 

   - hlasování o návrhu:  pro – 6 

                            proti –   0 

                                  zdržel se – 0 

 

9. Rozpočet na rok 2022 včetně rozpočtového výhledu 

a) Předložen rozpočet ZŠ a MŠ Korouhev vč. příjmů / výdajů z Krajského úřadu Pardubice 

ve výši  6 902 000,- Kč (viz příloha zápisu) – návrh rozpočet schválit 

 - hlasování o návrhu:  pro – 6 

                            proti –   0 

                                  zdržel se – 0 

 

b) Předložen střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Korouhev na r. 2023 – 25 (viz příloha 

zápisu)  - návrh rozpočtový výhled schválit 

     - hlasování o návrhu: pro – 6 

                                         proti –0 

                                            zdržel se – 0 

 

c) Předložen návrh rozpočtu obce na rok 2022 zpracovaný Finančním výborem obce 24. 11. 

2021, zveřejněn na úřední desce i elektronicky od 25. 11. 2021 do 13. 12. 2021, 

s komentářem starosty obce k hlavním akcím roku 2022 

  návrhy na změny a doplnění návrhu rozpočtu: 

Výdaje: 

      

- Vodní hospodářství: odvádění a čištění odpadních vod      –1 400 000,- Kč 

- Opravy a udržování bytů             +50 000,- Kč 

- Konzultační, poradenské a právní služby         +10 000,- Kč 
 

Příjmy: beze změn 

 

Čerpání rezervy (financování):  922 882, 50 Kč 

 

 celkem příjmy (včetně rezervy)            15 529 000,- Kč 

 celkem výdaje     15 529 000,- Kč                                        

   předložený návrh rozpočtu včetně změn a doplňků schválit  

  -  hlasování o návrhu: pro – 6                         

      proti – 0  

                                      zdržel se – 0 

 

d) Předložen střednědobý výhled rozpočtu obce na r. 2023 – 2025 (viz příloha zápisu)  - 

návrh: předložený výhled rozpočtu obce na r. 2023 – 2025 schválit 

  - hlasování o návrhu:  pro – 6 

      proti –    0 

      zdržel se  – 0 

 

10. Účelová dotace od PK na kalové čerpadlo ve  výši 20.000,- Kč pro SDH Korouhev 

  Návrh přijmout dotaci 20 000,- Kč 

   - hlasování o návrhu:  pro – 6 

      proti –    0 

      zdržel se  – 0 
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11. Snížení příspěvku ZŠ a MŠ Korouhev na provoz o 131 000 Kč za rok 2021 

Návrh: schválit snížení příspěvku 

   - hlasování o návrhu:  pro – 6 

  proti –    0 

      zdržel se  – 0 

 

 

 

12. Návrh rozpočtového opatření č. 7 – viz příloha zápisu 

Návrh: schválit návrh rozpočtového opatření č. 7 

   - hlasování o návrhu:  pro – 6 

  proti –    0 

      zdržel se  – 0 

 

 

13. Žádost Mysliveckého spolku, z.s.  Korouhev – žádost o osvobození poplatku ze psů pro 

rok 2022 ze 7. 12. 2021 dle přiloženého seznamu – návrh osvobození schválit 

   - hlasování o návrhu:  pro – 6 

  proti –    0 

      zdržel se  – 0 

 

14. Žádost o dotaci TJ Sokol Korouhev na vytápění a provoz budovy TJ Sokol Korouhev 

Návrh dotaci ve výši 30.000,- Kč schválit     

   - hlasování o návrhu: pro – 6 

             proti – 0       

           zdržel se – 0    

 

15. Žádost o prodej pozemku p. č. 483/13, ostatní plocha, k. ú. Korouhev  -  obec nemá 

zájem pozemek prodat a ukládá starostovi projednat a sepsat s navrhovatelem návrh možné 

pachtovní smlouvy. 

 

16. Žádost o prodej pozemku p. č. 41/1, travní porost, k. ú. Lačnov u Korouhve -  obec 

nemá zájem pozemek prodat.  

 

17. Různé a diskuze 

 

 

 

Poznámka: ZO……zastupitelstvo obce 



4 

 

č. j. 8/2021     

 

Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev ze dne 13. 12. 2021 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1) Obecně závaznou vyhlášku obce Korouhev č. 1/2021 o stanovení obecního systému 

odpadového hospodářství 

2) Obecně závaznou vyhlášku obce Korouhev č. 2/2021 o místním poplatku za obecní 

systém odpadového hospodářství 

3) Dar Oblastní charitě Polička ve výši 20 000,-Kč 

4) Přísedící u Okresního soudu ve Svitavách paní Olgu Novotnou, Korouhev č.p. 6 

5) Rozpočet ZŠ a MŠ Korouhev vč. příjmů / výdajů z Krajského úřadu Pardubice ve výši 

6 902 000 Kč (viz příloha zápisu)  

6) Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Korouhev na r. 2023 – 25 (viz příloha zápisu) 

7) Rozpočet obce na rok 2022 včetně navržených úprav  

celkem příjmy (vč. financování) 15 529 000,- Kč 

celkem výdaje          15 529 000,- Kč 

8) Střednědobý výhled rozpočtu obce na r. 2023 – 2025 (viz příloha zápisu) 

9) Příjem účelové dotace od Pardubického kraje na kalové čerpadlo ve výši 20.000,- Kč pro 

SDH Korouhev 

10) Dotaci ve výši 30 000,- Kč na vytápění a provoz budovy TJ Sokol Korouhev 

11) Snížení příspěvku ZŠ a MŠ Korouhev na provoz o 131 000 Kč za rok 2021 

12) Návrh rozpočtového opatření č. 7 

13) Osvobození poplatku ze psů pro Myslivecký spolek, z.s. Korouhev 

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje: 

1) Žádost o prodej pozemku 483/13, ostatní plocha, k. ú. Korouhev  -  obec nemá zájem 

pozemek prodat a ukládá  

2) Žádost o prodej pozemku p. č. 41/1, travní porost, k. ú. Lačnov u Korouhve -  obec nemá 

zájem pozemek prodat.  

Zastupitelstvo obce ukládá: 

1) starostovi projednat a sepsat s navrhovatelem návrh možné pachtovní smlouvy 

k pozemku p. č. 483/13, ostatní plocha, k. ú. Korouhev.  

Návrh usnesení schválit 

 - hlasování o návrhu:      pro – 6 

  proti – 0    

      zdržel se  – 0  

   

Zápis byl vyhotoven v Korouhvi dne  14. 12. 2021 

 

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

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

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

Zápis ověřil:  Justin Soukal ……………………………………….………. 

 

Vyvěšeno dne 15. 12. 2021     Sejmuto dne 31. 12. 2021 
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Příloha – úkoly z minulých jednání zastupitelstva obce  

 

5-2/2019 Stavební parcely lokalita Pustina – 3 parcely  

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  

 

 

 

7/2021 

- starostovi zjistit možné varianty a ceny vytápění v budově č.p. 265 

- starostovi zjistit ceny rekonstrukce sociálního zařízení 

 

 


