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                                                                                                                      č. j. 10/2020       

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 30. 12. 2020 
 

Přítomni – dle prezenční listiny 

Zahájení jednání:   30. 12. 2020   18:08 hodin v kulturním domě v Korouhvi čp. 26 

Ukončení jednání: 30. 12. 2020    18: 21 hodin 
 

Program: 

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 - místostarostka obce Veronika Jílková navrhla zapisovatele Petra Vondrovice, 

ověřovateli zápisu Pavla Macha a Miroslava Přívětivého 

 hlasování o návrhu: pro – 5 

      proti - 0  

                         zdržel se – 0     
 

2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce – návrh programu a doplnění přednesla 

místostarostka obce Veronika Jílková 

   - hlasování o návrhu: pro –  5                            

      proti - 0  

                                          zdržel se – 0   

 

3. Schválení finančního příspěvku od Krajského úřadu Pardubického kraje na zmírnění 

dopadu kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019, č. j. 33707/2020-MZE-16221 ve 

výši 61 581 ,- Kč. Návrh příspěvek schválit 

 - hlasování o návrhu: pro –  5                            

    proti -  0 

    zdržel se – 0   
 

 

 

4.  Návrh rozpočtové opatření č. 5 – viz příloha zápisu  

Návrh: schválit návrh rozpočtového opatření č. 5 

   - hlasování o návrhu: pro –  5                            

      proti -  0 

                                          zdržel se – 0   
 

 

 

 

 

5. Různé a diskuse  
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   č. j. 10/2020       

 

Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev ze dne 30. 12. 2020 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 

1. Finanční příspěvek od Krajského úřadu Pardubického kraje na zmírnění dopadu 

kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019, č. j. 33707/2020-MZE-16221 ve 

výši 61 581 ,- Kč.  

 

2. Rozpočtové opatření č. 5/2020 – viz příloha. 

 

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 

 

Návrh usnesení schválit 

-  hlasování o návrhu: pro –   5 

                                  proti -    0  

                                                       zdržel se – 0  

 

Poznámka: ZO…..zastupitelstvo obce 

 

Zápis byl vyhotoven v Korouhvi dne 30. 12. 2020 

 

Zápis zapsala:                                 Petr Vondrovic…..……………………………………..  

Zápis ověřila místostarostka obce: Veronika Jílková ….…………………………………… 

Zápis ověřil:           Pavel Mach ……....………… ………………..…….. 

Zápis ověřil:           Miroslav Přívětivý……………………………………… 

 

Vyvěšeno dne 30. 12. 2020   Sejmuto dne 15. 1. 2021 
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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 

Žádost o zřízení zrcadla na křižovatku u Lánských - trvá  

 

 

Připravit projekt na opravu chodníku a plotu hřiště pod školou - trvá 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 


