
                                                                                                                      č. j. 8/2022          

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 23. 11. 2022 

 

Přítomni – dle prezenční listiny 

Zahájení jednání:  23. 11. 2022  18:07 hodin v zasedací místnosti OÚ  

Ukončení jednání. 23. 11. 2022  20:33  hodin 

 

Program: 

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 - starosta obce Ladislav Filipi navrhl zapisovatelem Marii Cackovou, ověřovateli 

zápisu: Veroniku Jílkovou a Romana Lipenského  

 hlasování o návrhu:    pro – 8 

      proti - 0   

                            zdržel se – 0         

 

2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce – návrh a změnu programu přednesl starosta 

obce Ladislav Filipi 

   - hlasování o návrhu: pro – 8 

                                       proti - 0   

                                          zdržel se – 0 

 

3. Informace o činnosti 

 Finanční výbor – informace o stavu podílových listů 

Kontrolní výbory – stav provedených kontrol 

Kulturní komise – plán činnosti pro následující období, poděkování pořadatelům Adventní vý-

stavy 

Komise ŽP – informace o stávajícím vyřizování žádostí o kácení stromů,  

Starosta obce - aukce Karlák, informace o ČOV, dotace MAS Poličsko 

 

Dostavil se zastupitel Tomáš Cacek 

 

4. Úkoly z minulých jednání zastupitelstva obce – viz příloha zápisu 

 

5. Zpráva o dílčím přezkoumání hospodaření za rok 2022 obce Korouhev 
Dílčí přezkoumání hospodaření obce za r. 2022 – předložen Zápis z dílčího přezkoumání 

hospodaření obce (1. 1. 2022– 3. 11. 2022) z 3. 11. 2022 – závěr: „Nebyly zjištěny chyby a 

nedostatky“  

  ZO bere na vědomí a vyslovuje pochvalu účetní obce Ludmile Uhliarikové. 

 

6. Žádost o finanční příspěvek nebo dar na rok 2023 Oblastní charitě Polička,    
Návrh – schválit dar ve výši 44 000,- Kč. 

 - hlasování o návrhu:      pro – 9 

                 proti – 0   

               zdržel se  – 0  

 

7.  Žádost o finanční příspěvek nebo dar na rok 2023 Středisku sociálních služeb Salvia, z.ú.  

Návrh – schválit dar ve výši 8 000,- Kč. 

  - hlasování o návrhu:      pro –    9                  

              proti –  0   

             zdržel se  – 0 

 

8.  Inventarizace 2022 – předložen návrh inventarizačních komisí, který je součástí tohoto zápisu a 

provedeno proškolení členů 

-  hlasování o návrhu: pro –   9                                     



          proti - 0   

                                                         zdržel se – 0 

 

9. Dotace na volbu prezidenta dle Avíza 22-85 z Ministerstva financí ČR ve výši 9 400,- Kč.  

  -návrh dotaci přijmout 

   - hlasování o návrhu: pro – 9 

                          proti - 0   

                                      zdržel se – 0 

  

10. Dotace na požární techniku za rok 2022 dle Avíza 5 z Pardubického kraje ve výši 20 000,- Kč.  

 -návrh dotaci přijmout 

- hlasování o návrhu: pro – 9 

                          proti - 0   

                                   zdržel se – 0 

 

11. Návrh rozpočtového opatření č. 5 – viz příloha zápisu 

návrh: schválit návrh rozpočtového opatření č. 5 

 - hlasování o návrhu:      pro – 9 

  proti –    0 

      zdržel se  – 0 

 

 

12. Příprava rozpočtu na r. 2023 – předložen návrh akcí na r. 2023 

a) předložena aktualizace Programu obnovy vesnice – návrh po doplnění, diskusi ucelení 

programu schválit na dalším zastupitelstvu 

  

b) předložen výhled akcí na r. 2023  

  - úkol pro Finanční výbor – vypracovat návrh rozpočtu 28. 11. 2022 v 17:00 hodin,  

předběžně termín schválení 14. 12. 2022 v 18:00 hodin 

 

13. Strategie obce Korouhev 2023 – 2028 – předložena aktualizace – doplnit a dále jednat   

 

14. Ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v č. p. 265 k datu 31. 12. 2022.  

 – ZO bere na vědomí 

 

15. Rozhodnutí o pečovatelském domě na místě budovy č.p. 223.  

návrh – zamítnout stavbu pečovatelského domu a požadovat dle smlouvy o navrácení domu č.p. 

223 s pozemkem do vlastnictví obce Korouhev 

 - hlasování o návrhu:      pro – 9 

                 proti – 0   

               zdržel se  – 0  

 

16. Změna Obecně závazné vyhlášky obce Korouhev o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství – dle kalkulace společnosti LIKO Svitavy a.s., musíme přistoupit k navýšení 

poplatku za sběr odpadu – úkol do příštího zastupitelstva vypracovat novou vyhlášku 

 

17. Žádost o odkoupení části pozemku p. č. 618/10 (59 m2) – ostatní plocha a části pozemku p. č. 

618/14 (cca 90 m2) ostatní plocha, k. ú. Korouhev. Pozemek je dlouhodobě zaplocen. 

Návrh zveřejnit záměr obce o prodeji části pozemku p. č. 618/14 – ostatní plocha a pozemku p. č. 

618/14 k. ú. Korouhev, na úřední desce obce Korouhev 

 - hlasování o návrhu: pro –  9                            

                   proti - 0   

                                                       zdržel se – 0 

 

18. Různé a diskuze 



č. j. 8/2022     

 

Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev ze dne 23. 11. 2022 

 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. Návrh předsedkyně finančního výboru Marie Cackové na členy výboru ve složení: Veronika 

Jílková, Zdeňka Soukalová.  

2. Návrh předsedy kontrolního výboru Pavla Macha na  členy výborů ve složení: Justin Soukal, 

Tomáš Cacek.  

3. Návrh předsedkyně kulturní komise Veroniky Jílkové na členy komise ve složení: 

 Marie Petrásová, Jiří Dvořák, Martina Machová, Ludmila Roušarová, Ludmila Uhliariková, 

Marie Cacková.  

4. Návrh předsedy komise pro životní prostředí Miroslava Přívětivého na členy komise ve složení: 

Lukáš Andrle, Slavomír Nepimach.  

5. Finanční dar na rok 2023 Oblastní charitě Polička ve výši 44 000,- Kč.   

6. Finanční dar na rok 2023 Středisku sociálních služeb Salvia, z.ú. ve výši 8 000,- Kč.  

7. Návrh inventarizačních komisí 

8. Přijetí dotace na volbu prezidenta ve výši 9 400,- Kč.  

9. Přijetí dotace na požární techniku za rok 2022 ve výši 20 000,- Kč.  

10. Návrh rozpočtového opatření č. 5 – viz příloha zápisu 

11. Zamítnutí stavby pečovatelského domu firmou AZAS na místě budovy č.p. 223 a požadání dle 

smlouvy o navrácení domu č.p. 223 s pozemkem do vlastnictví obce Korouhev 

12. Zveřejnit záměr obce o prodeji pozemku p. č. 618/10 (59 m
2
)– ostatní plocha a části pozemku p. 

č. 618/14 (cca 90 m
2
) ostatní plocha, k. ú. Korouhev.  

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 

1. Zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření za rok 2022 obce Korouhev 

2. Přípravu rozpočtu na r. 2023 – předložen návrh akcí na r. 2023 

3. Aktualizaci Programu obnovy vesnice – po doplnění, diskusi ucelení programu schválit na dalším 

zastupitelstvu 

4. Strategie obce Korouhev 2023 – 2028 – předložena aktualizace – doplnit a dále jednat   

5. Ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v č. p. 265 k datu 31. 12. 2022. 

 

 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

1. Vypracovat novou Obecně závaznou vyhlášku obce Korouhev o místním poplatku za obecní 

systém odpadového hospodářství  

2. Finančnímu výboru vypracovat návrh rozpočtu 28. 11. 2022 v 17:00 hodin,  předběžně termín 

schválení 14. 12. 2022 v 18:00 

 

 

Návrh usnesení schválit 

-  hlasování o návrhu: pro – 9    

                                  proti - 0   

                                                       zdržel se – 0 

 

Poznámka: ZO…..zastupitelstvo obce 

 

Zápis byl vyhotoven v Korouhvi dne 23. 11. 2022 

 

 



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

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

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

Zápis ověřil:  Roman Lipenský……………………………………. 

 

Vyvěšeno dne 28. 11. 2022    Sejmuto dne 14. 12. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha – úkoly z minulých jednání zastupitelstva obce  

Zápis č. 8/2022: 

1 – 7/.2022  Předsedkyni finančního výboru Marii Cackové  navrhnout další členy výboru 

komise a  oblasti činnosti výboru, projednat návrhy se starostou obce – návrh 

členů: Veronika Jílková, Zdeňka Soukalová,  oblast činnosti: 4x ročně kontrola 

pokladny, tvorba rozpočtového provizoria, návrh rozpočtu, sledování majetku obce 

ve fondech 

 

2 – 7/2022 Předsedovi kontrolního výboru Pavlu Machovi navrhnout další členy výboru  a 

   oblasti činnosti výboru, projednat návrhy se starostou obce  

  návrh členů: Justin Soukal, Tomáš Cacek, oblast činnosti: kontrola usnesení, dotací 

a půjček a veřejných podpor 

 

3 – 7/2022 Předsedkyni komise pro kulturní a občanské záležitosti Veronice Jílkové navrhnout 

další  členy  komise a   oblasti činnosti komise, projednat návrhy se starostou obce  

  návrh členů: Marie Petrásová, Jiří Dvořák, Martina Machová, Ludmila Roušarová, 

Ludmila Uhliariková, Marie Cacková, oblast činnosti: koordinovat akce v obci a 

budově kulturního domu, vítání občánků, informovanost v tisku,  

 

4 – 7/2022 Předsedovi komise pro životní prostředí Miroslavu Přívětivému navrhnout další 

členy komise a  oblasti činnosti komise, projednat návrhy se starostou obce 

návrh členů: Lukáš Andrle, Slavomír Nepimach, oblast činnosti: vydávání 

rozhodnutí o kácení stromů, komunikace s lesy ČR,  informovanost občany o 

novelizaci vyhlášek, péče o veřejnou zeleň, čistota prostředí v obci 

 

- hlasování o návrhu :  pro – 9 

                                        proti - 0   

                                           zdržel se – 0 

 

 

 

 


