č. j. 9/2020
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 23. 11. 2020
Přítomni – dle prezenční listiny
Zahájení jednání: 23. 11. 2020 v 18:07 hodin v Kulturním domě v Korouhvi čp. 26
Ukončení jednání: 23. 11. 2020 v 21:23 hodin
Program:
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
- starosta obce Ladislav Filipi navrhl zapisovatelkou Marii Cackovou, ověřovateli zápisu
Pavla Macha a Justina Soukala
- hlasování o návrhu: pro – 8
proti – 0
zdržel se – 0
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce – návrh programu a doplnění přednesl
starosta obce Ladislav Filipi
- hlasování o návrhu: pro – 8
proti – 0
zdržel se – 0
3. Informace o činnosti
Finanční výbor –
informace o stavu hodnot podílových listů, výsledek auditu a
informace o schůzce pro sestavení finančního rozpočtu pro rok 2021
Kontrolní výbor – vypracován 3. zápis Kontrolního výboru
Kulturní komise - informace o zrušených akcích, posun akce Rodáci na rok 2022
Komise ŽP – informace o povolování kácení stromů, žádosti
místostarosta obce – finalizace OZV, aktualizace Povodňového plánu, Zpravodaj obce
starosta obce – informace o výběrovém řízení – křižovatka na Mýtě,
4. Úkoly z minulých zastupitelstev – viz příloha
5. Stížnost na stav odtoku povrchových vod z pozemků (p. č. 550 a 547/2) a na poškozování
nemovitostí občanů. ZO ukládá starostovi zaslat účastníkům sousedních pozemků písemný
dopis s výzvou k vyjádření nastalé situace. Po vyjádření svolat schůzku účastníků, případně
navrhnout řešení.
6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č.
IV-12-2021326/VB/2 Korouhev, p.č. 400/1 – KNN, mezi obcí Korouhev a ČEZ
Distribuce, a.s., zastoupenou firmou Elektromontáže Votroubek s.r.o. Úhrada za zřízení
věcného břemene činí 1000,- Kč.
Návrh smlouvu schválit.
- hlasování o návrhu: pro – 8
proti – 0
zdržel se – 0
7. Schválení dotace z Pardubického kraje z Programu obnovy venkova na akci „Oprava
chodníku na p.č. 276“ ve výši 80 000,- KČ.
Návrh dotaci schválit
- hlasování o návrhu: pro – 8
proti – 0
zdržel se – 0
8. Schválení dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Oprava střešní a krovové
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konstrukce Kaple Panny Marie Sněžné, Lačnov – Korouhev“ ve výši 318 302,- Kč.
Návrh dotaci schválit
- hlasování o návrhu: pro – 8
proti – 0
zdržel se – 0
9. Schválení dotace z Ministerstva životního prostředí na akci „Pořízení rekuperačních
jednotek do budovy ZŠ, MŠ v obci Korouhev“ ve výši 929 766,02 Kč.
Návrh dotaci schválit
- hlasování o návrhu:
pro – 8
proti – 0
zdržel se – 0
10. Faktury DS Delta s.r.o., Elektro Šudoma s.r.o., Novotný Jiří
a) Předložena faktura firmy DS Delta s.r.o. za provedené opravy povrchových vad u
kapličky v Lačnově. Dle předběžné dohody o cca 19 000,- Kč navýšena na cenu
136 398,50 Kč.
Návrh – schválit fakturu ve výše uvedené ceně
- hlasování o návrhu: pro – 8
proti - 0
zdržel se – 0
b) Předložena faktura firmy Elektro Šudoma s.r.o. za provedené elektromontážní a stavební
práce v ZŠ Korouhev ve výši 86 047,- Kč.
Návrh – schválit fakturu
- hlasování o návrhu: pro – 8
proti - 0
zdržel se – 0
c) Předložena faktura od Novotného Jiří, Korouhev 195 za provedené opravy a výměnu
radiátorů v mateřské škole Korouhev na cenu 31 228,89 Kč.
Návrh – schválit fakturu ve výše uvedené ceně
- hlasování o návrhu: pro – 8
proti - 0
zdržel se – 0
11. Žádost o finanční příspěvek nebo dar na rok 2021 Středisku sociálních služeb Salvia,
z.ú. Návrh – schválit dar ve výši 10 000,- Kč.
- hlasování o návrhu:
pro – 8
proti – 0
zdržel se – 0
12. Žádost o retardér v Maksičkách – podána žádost pana Z. Filipi o instalaci retardéru
v osadě Maksičky, který by omezil rychlou jízdu po osadě.
Návrh – retardér se naistaluje až po umístění stavby č./IE-12-2007591, 33/2020 „Sádek
z SY_0599, Maksičky SY_0606-knn“
- hlasování o návrhu:
pro – 8
proti – 0
zdržel se – 0
13. Předložena Obecně závazná vyhláška obce Korouhev č. 2/2020 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů – poplatek se navyšuje od 1. 1. 2021 o 50,- Kč.
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Návrh: Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020 schválit
- hlasování o návrhu: pro – 8
proti - 0
zdržel se – 0
14. Předložena Obecně závazná vyhláška obce Korouhev č. 1/2020 o místním poplatku ze psů
– poplatek za druhého a dalšího psa se snižuje o 50,- Kč.
Návrh: Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 schválit
- hlasování o návrhu:
pro – 8
proti – 0
zdržel se – 0
15. Předložena Obecně závazná vyhláška obce Korouhev č. 3/2020 o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství
Návrh: Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020 schválit
- hlasování o návrhu:
pro – 8
proti – 0
zdržel se – 0
16. Návrh rozpočtového opatření č. 4 – viz příloha zápisu
Návrh: schválit návrh rozpočtového opatření č. 4
- hlasování o návrhu:
pro – 8
proti – 0
zdržel se – 0
17. Výběrové řízení na zhotovitele projektu „ Zpracování projektové dokumentace:
Korouhev – splašková kanalizace a ČOV“ – proběhlo 11. 11. 2020, 3 zájemci.
Výsledek – zadavateli předložena Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku malého rozsahu „ Zpracování projektové dokumentace: Korouhev – splašková
kanalizace a ČOV“:
Výběrová komise doporučuje schválit jako zhotovitele výše uvedené akce firmu
RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, 533 52 Pardubice s cenou 1 315 000,- Kč bez DPH
(1 591 150,- Kč s DPH) - návrh doporučeného zhotovitele schválit
- hlasování o návrhu: pro – 8
proti - 0
zdržel se – 0
18. Návrh na akci z POV na rok 2021 – v případě vypsání dotačního titulu z POV
dovybavit KD chladící skříní a myčkou nádobí.
Návrh: dovybavení do KD v případě vypsání dotačního titulu POV zrealizovat
- hlasování o návrhu:
pro – 8
proti – 0
zdržel se – 0
19. Rozpočet na rok 2021 včetně rozpočtového výhledu
a) Předložen rozpočet ZŠ a MŠ Korouhev vč. příjmů / výdajů z Krajského úřadu
Pardubice ve výši 6143 000,- Kč (viz příloha zápisu) – návrh rozpočet schválit
- hlasování o návrhu:
pro – 8
proti – 0
zdržel se – 0
b) Předložen střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Korouhev na r. 2021 – 24 (viz
příloha zápisu) - návrh rozpočtový výhled schválit
- hlasování o návrhu: pro – 8
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proti –0
zdržel se – 0
c) Předložen návrh rozpočtu obce na rok 2021 zpracovaný Finančním výborem obce 2.
11. 2020, zveřejněn na úřední desce i elektronicky od 4. 11. 2020 do 23. 11. 2020,
s komentářem starosty obce k hlavním akcím roku 2021
návrhy na změny a doplnění návrhu rozpočtu:
Výdaje:
- Opravy a udržování: chodník II/360 Mýto +150 000,- Kč
chodník pod školou
– 500 000,- Kč
- Vodní hospodářství: odvádění a čištění odpadních vod
– 300 000,- Kč
- ZŠ a MŠ činnosti OÚ: vyhodnocení akce rekuperace
+ 20 000,- Kč
- Ost. záležitosti kultury: pronájem ledové ploch
+ 4 000,- Kč
- Zájmová činnost v kultuře (KD): DHM
+ 70 000,- Kč
- Komunální služby: retardér, zrcadlo +20 000,- Kč
- Sběr a svoz komunálního odpadu: Úprava sběrných míst
– 657 000,- Kč
- Požární ochrana: vrata u has. zbrojnice
+ 65 000,- Kč
Příjmy: beze změn
Čerpání rezervy (financování): 2 045 587,- Kč
celkem příjmy (včetně rezervy)
12 721 500,- Kč
celkem výdaje
12 721 500,- Kč
předložený návrh rozpočtu včetně změn a doplňků schválit
- hlasování o návrhu: pro – 8
proti – 0
zdržel se – 0
d) Předložen střednědobý výhled rozpočtu obce na r. 2021 – 2024 (viz příloha zápisu) návrh: předložený výhled rozpočtu obce na r. 2021 – 2024 schválit
- hlasování o návrhu: pro – 8
proti – 0
zdržel se – 0
20. Jmenování členů z řad zastupitelstva obce do Školské rady Základní a Mateřské školy
Korouhev – návrh: ZO jmenuje do Školské rady starostu Ladislava Filipi a místostarostku
Veroniku Jílkovou
- hlasování o návrhu: pro – 8
proti – 0
zdržel se – 0
21. Inventarizace 2020 – předložen návrh inventarizačních komisí a provedeno proškolení
členů
- hlasování o návrhu: pro – 8
proti - 0
zdržel se – 0
22. Nabídka firmy Alnio Group s.r.o. na zajištění organizace výběrového řízení na zakázku,
která je předmětem žádosti o podporu z OFŽP s názvem „Obec Korouhev – Sběrná místa a
kontejnery“ – ZO bere na vědomí
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23. Žádost MS Korouhev o osvobození od poplatků lovecky upotřebitelných psů (seznam
viz příloha). Návrh žádost schválit.
- hlasování o návrhu: pro – 8
proti – 0
zdržel se – 0
24. Řešení zrcadla u Šimků – ZO ukládá starostovi nákup, instalaci a zajištění úhrady od p.
Šimka
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č. j. 9/2020
Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev ze dne 23. 11. 2020
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č.
IV-12-2021326/VB/2 Korouhev, p.č. 400/1 – KNN, mezi obcí Korouhev a ČEZ
Distribuce, a.s., zastoupenou firmou Elektromontáže Votroubek s.r.o. za úhradu za zřízení
věcného břemene činí 1000,- Kč
2. Dotaci z Pardubického kraje z Programu obnovy venkova na akci „Oprava chodníku na
p.č. 276“ ve výši 80 000,- KČ.
3. Dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Oprava střešní a krovové konstrukce
Kaple Panny Marie Sněžné, Lačnov – Korouhev“ ve výši 318 302,- Kč.
4. Dotaci z Ministerstva životního prostředí na akci „Pořízení rekuperačních jednotek do
budovy ZŠ, MŠ v obci Korouhev“ ve výši 929 766,02 Kč.
5. Fakturu firmy DS Delta s.r.o. za provedené opravy povrchových vad u kapličky
v Lačnově za cenu 136 398,50 Kč.
6. Fakturu firmy Elektro Šudoma s.r.o. za provedené elektromontážní a stavební práce v ZŠ
Korouhev ve výši 86 047,- Kč.
7. Fakturu od Novotného Jiří, Korouhev 195 za provedené opravy a výměnu radiátorů
v mateřské škole Korouhev na cenu 31 228,89 Kč.
8. Finanční dar na rok 2021 Středisku sociálních služeb Salvia, z.ú. ve výši 10.000,- Kč.
9. Žádost p. Z. Filipi o retardér v osadě Maksičky pro omezení rychlosti jízdy po osadě
s podmínkou, že retardér se nainstaluje až po umístění stavby č./IE-12-2007591, 33/2020
„Sádek z SY_0599, Maksičky SY_0606-knn“
10. Obecně závaznou vyhlášku obce Korouhev č. 2/2020 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
11. Obecně závaznou vyhlášku obce Korouhev č. 1/2020 o místním poplatku ze psů
12. Obecně závaznou vyhlášku obce Korouhev č. 3/2020 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství
13. Návrh rozpočtového opatření č. 4 – viz příloha zápisu
14. Zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace:
Korouhev – splašková kanalizace a ČOV“ firmu RECPROJEKT s.r.o., Fáblovka 404, 533
52 Pardubice s cenou 1 315 000,- Kč bez DPH (1 591 150,- Kč s DPH)
15. Návrh na dovybavení KD chladící skříní a myčkou nádobí v případě vypsání dotačního
titulu POV na rok 2021
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16. Rozpočet ZŠ a MŠ Korouhev vč. příjmů / výdajů z Krajského úřadu Pardubice ve výši
6.143 tis Kč (viz příloha zápisu)
17. Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Korouhev na r. 2021 – 24 (viz příloha zápisu)
18. Rozpočet obce na rok 2021 včetně navržených úprav
celkem příjmy (vč. financování)
celkem výdaje

12 721 500,- Kč
12.721.500,- Kč

19. Střednědobý výhled rozpočtu obce na r. 2021 – 2024 (viz příloha zápisu)
20. Jmenování členů z řad zastupitelstva obce do Školské rady Základní a Mateřské školy
Korouhev ve složení: Ladislava Filipi a Veroniku Jílkovou
21. Plán inventur a složení inventarizačních komisí
22. Žádost MS Korouhev o osvobození od poplatků lovecky upotřebitelných psů.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Stížnost na stav odtoku povrchových vod z pozemků (p.č. 550 a 547/2) a na poškozování
nemovitostí občanů a ukládá starostovi zaslat účastníkům sousedních pozemků písemný
dopis s výzvou k vyjádření nastalé situace.
2. Nabídku firmy Alnio Group s.r.o. na zajištění organizace výběrového řízení na zakázku,
která je předmětem žádosti o podporu z OFŽP s názvem „Obec Korouhev – Sběrná místa
a kontejnery“
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Starostovi řešení zrcadla u Šimků
2. Zaslat účastníkům sousedních pozemků písemný dopis s výzvou k vyjádření nastalé
situace – stížnost na stav odtoku povrchových vod
Návrh usnesení schválit
- hlasování o návrhu: pro – 8
proti - 0
zdržel se – 0
Poznámka: ZO….. zastupitelstvo obce
Zápis byl vyhotoven v Korouhvi dne 23. 11. 2020
Zápis zapsala:

Marie Cacková…..……………………………………...

Zápis ověřil starosta obce :

Ladislav Filipi ….………………………………………

Zápis ověřil:

Justin Soukal……....………… ………………..……..

Zápis ověřil:

Pavel Mach……………………………………….……….

Vyvěšeno dne 25. 11. 2020

Sejmuto dne 10. 12. 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 – splněno
Zápis č. 6/2020
ČOV a kanalizace Korouhev
1. Vypsat výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na
gravitační kanalizaci s čistírnou odpadních vod. - splněno
2. Stanovení výběrové komise na dodavatele projektové dokumentace gravitační kanalizace
s čistírnou odpadních vod: Ladislav Filipi, Petr Vondrovic, Veronika Jílková, Marie Cacková. spněno
3. Zrušení Žádosti o změnu PRVK na tlakovou kanalizaci dle žádosti č. j. 73/2018 z 1. 3. 2018
- spněno
Zápis č. 6/2020
Žádost o zřízení zrcadla na křižovatku u Lánských - trvá
Zápis č. 8/2019
Novelizovat OZV o místních poplatcích - splněno
Připravit projekt na opravu chodníku a plotu hřiště pod školou - trvá
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