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č.j. 9/2015
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 21.10.2015
Přítomni – dle prezenční listiny
Zahájení jednání: 21.10.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ
Ukončení jednání: 21.10.2015 21:14 hodin
Program:
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
- starosta obce Petr Vondrovic navrhl zapisovatelem Marii Cackovou,
ověřovateli zápisu: Miroslava Přívětivého a Romana Michla
- hlasování o návrhu: pro – 8
proti - 0
zdržel se – 0
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce – návrh a doplnění programu přednesl
starosta obce Petr Vondrovic
- hlasování o návrhu: pro – 8
proti - 0
zdržel se – 0
Dostavil se zastupitel obce Ladislav Filipi
3. Informace o činnosti výborů a komisí, starosty, místostarosty
a) Finanční výbor – informace o stavu portfolia fondů u České Spořitelny
b) Kontrolní výbor - kontrola rekonstrukce sociálního zařízení TJ Sokol Korouhev
dne 16.10.2015 – předán zápis vč. příloh.
c) Komise životního prostředí – informace o žádostech o kácení stromů
d) Komise kulturní a pro občanské záležitosti – přehled akcí a výhled do 2016
e) Info místostostarosta – informace o smlouvách, daň z převodu nemovitostí,
f) Info starosta – uzavření smlouvy s TextilEco, Asekol, ČEZ trafo TS 977, 21.9.2015
setkání v Dolní Moravě – hejtman, starostové, předsednictvo Poslanecké
sněmovny PČR, novela zákona o ochraně PZF – nebude se platit za RD, Česká
spořitelna Polička – snížení poplatku za vedením účtu, úročení 0,01%, jednání
Jednota Svitavy – 7.10. předseda ing. Crha, 15.10. p. Klíma – deklarováno
zachování prodejen, údržba stromů a schodů dolní prodejna, kontrola krizové
řízení 26.9.2015, 8.10.2015 proběhl pietní akt u pomníku letců (poděkování
základny Čáslav za údržbu)
4. Úkoly z minulých jednání ZO – informoval starosta obce P. Vondrovic (viz příloha č. 1)
5. Výsledek přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem Pardubice 15.9.2015 – bez
závad, poděkování účetní obce – ZO bere na vědomí
6. Majetek obce – vodovod, část „Kabelová přípojka VN“ – ev.č. VHOS 40004, vedeném
na podrozvahovém účtu 903 - návrh vyjmout z majetku obce z důvodu prodeje
trafostanice TS 977
- hlasování o návrhu: pro – 9
proti - 0
zdržel se – 0
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7. Veřejně prospěšné práce (VPP):
a) schválení dotací na VPP od Úřadu práce– za 08/2015 30 193,- Kč, návrh dotaci
schválit
- hlasování o návrhu: pro – 9
proti - 0
zdržel se – 0
b) Návrh na prodloužení 2 míst VPP do 30. 11. 2015
- hlasování o návrhu: pro – 9
proti - 0
zdržel se – 0
8. Vratka průtokového nevyčerpaného transferu ze ZŠ a MŠ Korouhev na účet Pardubického
kraje (projekt Šablony I/3) ve výši 2 958,- Kč – nevyčerpány prostředky na školení –
návrh transfer schválit
- hlasování o návrhu: pro – 9
proti - 0
zdržel se – 0
9. Vodovod a kanalizace Švejdovo
a) Žádost SMSV Poličsko o poskytnutí dotace z 14.10.2015 (č.j. 374/2015) a
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi obcí Korouhev a SMSV Poličsko –
akce „Prodloužení vodovodního řadu Švejdovo“ , výše dotace 118 226, 50 (50% podíl
na akci)- návrh Žádost a Smlouvu schválit
- hlasování o návrhu: pro – 9
proti - 0
zdržel se – 0
b) Smlouva o převodu práva ke stavebnímu povolení na akci Prodloužení kanalizační
stoky a vodovodního řadu Švejdovo pro část Vodovodní řad (z důvodu investorství
SMSV Poličsko) (čj. MěÚ Polička MP/23803/2015/OÚPRaŽP/KIR )
- hlasování o návrhu: pro – 9
proti - 0
zdržel se – 0
10. Rozpočtové opatření č. 4 – návrh viz příloha tohoto zápisu
- hlasování o návrhu: pro – 9
proti - 0
zdržel se – 0
11. Nabídka pojištění právní ochrany společností DAS – ZO bere na vědomí
12. Závěrečné vyúčtování MAS Poličsko projektu Hřbitovy – naše kamenná historie – pro
informaci
13. Stanovení inventarizačních komisí – viz příloha zápisu, školení 2.12.2015 – viz příloha
- hlasování o návrhu: pro – 9
proti - 0
zdržel se – 0
14. Dražba parcel za Obecním úřadem (podíl ½) – návrh dražby se nezúčastnit
- hlasování o návrhu: pro – 9
proti - 0
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zdržel se – 0
15. Prodej a koupě pozemků
a)
Prodej p.č. 1239/4 orná půda 1164 m2, 1241/4 travní porost 274 m2,
2754/10 ost. pl. 42 m2 za cenu 47,- Kč/m2 , věcném břemeni vedení sítí a
podmínky zahájení stavebních prací na rodinném domu pro trvalé bydlení
do 1 roku od nabytí platnosti převodu nemovitostí, zaplocení min. 2 m od
obecní cesty - oznámení zveřejněno na úřední desce, návrh prodat
Jaroslavu Soukalovi, Korouhev 245 a Kateřině Procházkové, Korouhev
97
Podán protinávrh J. Soukalem: – orná půda a travní porost 47,-/m2, p.č.
2754/10 ostatní plocha 42 m2 za cenu 6,-/m2, ostatní dle výše uvedeného
návrhu
- hlasování o protinávrhu: pro – 7
proti - 0
zdržel se – 2
b) Návrh na prodej – úprava vlastnických vztahů cesta Kateřinky – k. ú. Lačnov
p.č. 525 ost. plocha - ost. komunikace díly b, díl e, l celkově o výměře 125
m2 dle GP č. 107-22/2015 - návrh zveřejnit záměr prodeje
- hlasování o návrhu: pro – 9
proti - 0
zdržel se – 0
c) Návrh na prodej p.č. 1239/3 1221 m2 a p.č. 1241/3 180 m2 v k. ú. Korouhev
(lokalita Švejdovo) - návrh zveřejnit záměr prodeje
- hlasování o návrhu: pro – 9
proti - 0
zdržel se – 0
16. Informace o probíhajících akcích – vodovod a kanalizace Švejdovo, opravy komunikací,
zahradnické úpravy prostranství v centru obce a u kulturního domu (154 00,- +7 500,úhrada Mysliveckým sdružením Korouhev – poděkování)
- pro informaci
17. Odpověď Liboru Sionovi, Korouhev 86 – požadavek na zatrubnění koryta potoka přes
jeho pozemek – odeslat sdělení žadateli, že k zatrubnění je nutné povolení vlastníka
toku Povodí Moravy.
- hlasování o návrhu: pro – 8
proti - 0
zdržel se – 1
18. Diskuze a různé
a) Termíny:
- jednání zastupitelstva obce: 18.11, 16.12. v 18:00
- Besídka ZŠ a MŠ a rozsvícení vánočního stromku 13.12.2015
b) Zpracování podkladů pro Zpravodaj obce 2016 – komise, výbory starosta,
místostarosta do 30.11.2015
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c) Program rozvoje obce – manuál a program MMR – zvážit zavedení (budoucí
podmínka čerpání dotací, nyní pro soutěž vesnice roku povinné) a doplnit o
možnosti dotací dle různých programů
d) Žádost J. Hanykové o úpravu zastávky na Mýtě ve směru od Poličky. Starosta obce
vznese žádost p. Hegrovi na silnice o úpravu a firmě Zlatovánek aby autobusy
zastavovaly na místě určeném.
e) Žádost M. Hrnčířové o zřízení veřejného osvětlení a přesunutí stávajícího osvětlení
u domu č.p. 320 – zařadit do požadavků rozpočtu 2016
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č.j. 9/2015
Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev ze dne 21.10.2015
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Vyjmutí z majetku obce „Kabelové přípojky VN“ (ev.č. VHOS 400004) vedené na
podrozvahovém účtu 903
2. Schválení dotací na VPP od Úřadu práce za 08/2015 ve výši 30 193,- Kč
3. Prodloužení 2 míst VPP do 30.11.2015
4. Vratku průtokového nevyčerpaného transferu ze ZŠ a MŠ Korouhev na účet Pardubického
kraje (projekt Šablony I/3) ve výši 2 958,- Kč
5. Žádost SMSV Poličsko o poskytnutí dotace z 14.10.2015 (č.j. 374/2015) a Veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace mezi obcí Korouhev a SMSV Poličsko – akce
„Prodloužení vodovodního řadu Švejdovo“, výše dotace 118 226, 50
6. Smlouvu o převodu práva ke stavebnímu povolení na akci Prodloužení kanalizační stoky a
vodovodního řadu Švejdovo pro část Vodovodní řad (z důvodu investorství SMSV
Poličsko) , (čj. MěÚ Polička MP/23803/2015/OÚPRaŽP/KIR )
7. Rozpočtové opatření č. 4 – návrh viz příloha tohoto zápisu
8. Stanovení inventarizačních komisí a provést inventury k datu 31.12.2015 – viz příloha
zápisu
9. Prodej pozemků:
a) K. ú. Korouhev - p.č. 1239/4 orná půda 1164 m2 za cenu 47,-/m2, 1241/4 travní
porost 274 m2 za cenu 47,-/m2, 2754/10 ost. pl. 42 m2 za cenu 6,- Kč/m2 ,
věcném břemeni vedení sítí a podmínky zahájení stavebních prací na
rodinném domu pro trvalé bydlení do 1 roku od nabytí platnosti převodu
nemovitostí, zaplocení min. 2 m od obecní cesty - oznámení zveřejněno na
úřední desce, návrh prodat Jaroslavu Soukalovi, Korouhev 245 a Kateřině
Procházkové, Korouhev 97
b) Zveřejnit záměr prodeje v k. ú. Lačnov p.č. 525 ost. plocha - ost. komunikace díly
b, díl e, l celkově o výměře 125 m2 dle GP č. 107-22/2015 c) Zveřejnit záměr prodeje p.č. 1239/3 1221 m2 a p.č. 1241/3 180 m2 v k. ú.
Korouhev (lokalita Švejdovo) 10. Odpověď Liboru Sionovi, Korouhev 86 – požadavek na zatrubnění koryta potoka –
odeslat sdělení žadateli, že k zatrubnění je nutné povolení vlastníka toku Povodí
Moravy.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Výsledek přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem Pardubice 15.9.2015 – bez
závad
2. Závěrečné vyúčtování MAS Poličsko projektu Hřbitovy – naše kamenná historie
3. Nabídku pojištění právní ochrany společností DAS
4. Dražbu parcel za Obecním úřadem (podíl ½)
Zastupitelstvo obce ukládá:
1 – 9/2015 Starostovi obce zveřejnit záměr prodat pozemky v k.ú. Lačnov - p.č. 525 ost.
plocha - ost. komunikace díly b, díl e, l celkově o výměře 125 m2 dle GP č. 10722/2015 , dále pozemků v k.ú. Korouhev p.č. 1239/3 1221 m2 orná půda a p.č.
1241/3 ost. pl. 180 m2
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2 – 9/2015 Starostovi, místostarostovi, komisím a výborům připravit informace ze svých
oblastí do Zpravodaje obce do 30.11.2015
3 – 9/2015 Kontrolnímu výboru provést kontrolu TJ Sokol Korouhev – oprava schodů a
příspěvek na vytápění.
4 – 9/2015 Kontrolnímu výboru provést kontrolu splnění podmínek smluv propachtovaných
pozemků.
5 – 9/2015 Starostovi obce projednat se SÚSPK Polička možnost úpravy zastávky na Mýtě
ve směru od Poličky a firmě Zlatovánek, aby autobusy zastavovaly na místě
určeném.
Návrh usnesení schválit
- hlasování o návrhu : pro – 9
proti - 0
zdržel se – 0
Zápis byl vyhotoven v Korouhvi dne 21.10.2015
Zápis zapsal:

Marie Cacková.……………………………………..

Zápis ověřil starosta obce :

Petr Vondrovic …………………………………….

Zápis ověřil:

Miroslav Přívětivý….……………………………………

Zápis ověřil:

Roman Michl……………………………………

Vyvěšeno dne 22.10.2015
Sejmuto dne

7.11.2015
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Příloha č. 1 – úkoly z minulých jednání zastupitelstva obce
Zápis č. 8/2014:
3 - 8/2014 Rekonstrukce kulturního domu – návrh variant řešení vnitřních prostor (Ing.
Petr Šafář, Polička) – trvá pro celý r. 2015
– energoauditor p. Džbánek:
- možnosti dotace - zatím nevyjasněny parametry - čeká se na vyhlášení
dotačního programu – změna předběžně 15.11.2015 – nebyl vyhlášen,
nejsou jasné parametry pro výpočet úspor. Cenová nabídka
zprostředkování dotace předložena.
- projekt Ing. P. Šafář ml. – změny vyjasněny a zaneseny do návrhů, další postup
dle vyjasnění parametrů dotace
- nový úkol pro všechny zastupitele – najít prostory pro uskladnění mobiliáře
z kulturního domu po dobu rekonstrukce
Zápis č. 5/2015
2 - 5/2015 Kontrolní výbor - provést další kontroly:
I. čerpání dotací
a) TJ Sokol Korouhev - rekonstrukce sociálního zařízení v čp. 1 – provedeno
dne 16.10.2015.s kladným výsledkem
b) Hokejový tým Korouhev – provedeno dne 7.10.2015 s kladným výsledkem
Další kontroly do konce roku (po dodání dokumentace):
- M. Wičar, Brno – příspěvek na Rekonstrukci usedlosti čp. 163 – kontrola
provedena 21.10.2015 starostou obce, rekonstrukce dokončena, p.
Wičar požádá o proplacení
- TJ Sokol Korouhev – oprava schodů
- TJ Sokol Korouhev – příspěvek na vytápění
- ŘKF Korouhev – renovace oltáře
- nový úkol:
II. Provést kontrola splnění podmínek smluv propachtovaných pozemků 2.11.2015 14:30 na Obecním úřadě
4 - 5/2015 Starostovi řešit dle návrhu ing. Tomáše Vraspíra pozemky v Kateřinkách u čp. 2 –
splněno, vypracován GP a návrhy smluv
1 - 6/2015.. Starosta obce zpracovat Obecně závaznou vyhlášku Požární řád obce- povinnost
dle § 29 odst. 1 písmeno o) bod 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně – trvá,
připravena ke konzultaci s MVČR
Zápis č. 7/2015
1 - 7/2015 V návaznosti na ukončení revize spisovny/archivu zpracovat Spisový a archivní
plán – účetní obce – trvá
2 – 7/2015 Zjistit na co lze použít dotaci POV v roce 2016 – prověřit návrh na inventář
kulturního domu – starosta – návrh nákup nových židlí do KD – trvá, bude
prověřeno s pracovnicí KrÚ Pardubice 11.9. návrh podat žádost na nové
židle do KD (po prověření s KrÚ Pardubice )- splněno, návrh podán, přijat
bez závad
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Zápis č. 8/2015
1 – 8/2015 Požádat SMSV Poličsko o spoluúčast plateb za územní řízení a stavební povolení
pro akce kanalizace a Vodovod Švejdovo z důvodu společné akce - splněno,
úhrada 11 500,- fakturována a schválena SMSV
2 – 8/2015 Kulturní komisi ve spolupráci se starostou zorganizovat pěší informativní
pochůzku po obci za účelem umístění vyhlídkových laviček – trv ,
3 – 8/2015 Starostovi obce zorganizovat setkání na pozemku p. č. 833/4 a 833/3- Libor
Sion, Korouhev 86 – požadavek na úpravu koryta potoka – setkání středa
16.9.2015 v 17:30 na místě samém – splněno, prohlídka provedena, návrh
odeslat sdělení žadateli, že k zatrubnění je nutné povolení vlastníka toku Povodí
Moravy s upozornění, že obec může investovat pouze do vlastního majetku, jinak
je nutné podat žádost o dotaci na příslušném tiskopise.
hlasování o návrhu : pro –
proti - 0
zdržel se – 0
4 – 8/2015 Starostovi obce návrh nabídnout pozemek p.č. 1239/4 o výměře 1164 m2. , p.č.
1241/4 o výměře 274 m2 a p.č. 2754 část dle GP č. 473-648/2011 p.č. 2754/10
42 m2 – splněno, dále viz bod 14. zápisu

