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                                                                                                                   č.j. 1/2016          
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 13.1.2016 
 

Přítomni – dle prezenční listiny 

Zahájení jednání:    13.1.2016  18:10 hodin v zasedací místnosti OÚ 

Ukončení jednání:   13.1.2016  19:50 hodin 

 

Program:  

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
 - starosta obce Petr Vondrovic navrhl zapisovatelem Marii Cackovou, ověřovateli 

zápisu:    Miroslava Přívětivého a Ladislava Filipi       

               - hlasování o návrhu: pro – 9 

        proti - 0   

                                                         zdržel se – 0 

 

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

přednesl starosta obce Petr Vondrovic 

   - hlasování o návrhu: pro – 9 

                                       proti - 0   

                                          zdržel se – 0 

 

3. Informace o činnosti výborů a komisí, starosty, místostarosty 

a) Finanční výbor – zjištěn nefunkční fundweb, starosta obce zjistí další možnosti 

sledování. 

b) Kontrolní výbor  - žádné informace 

c) Komise životního prostředí – žádné informace 

d) Komise kulturní a pro občanské záležitosti – reflexní prvky pro seniory 

e)  Info místostostarosta – žádné informace 

f)  Info starosta  

- statistika Policie ČR za r. 2015 v Korouhvi - 4 přestupky, 2 trestné činy, 109 

přestupků (z toho 102 dopravních)     

- poplatek za odpad Liko, a.s. 624,- Kč/občana 

- Tříkrálová sbírka 9.1.2016 v Korouhvi:  29.090,- Kč 

- Kotlíkové dotace – info pro občany 18. 1. 2016 na Obecním úřadě 

- upozornění VHOS M. Třebová – při dovozu odpadních vod na ČOV Polička 

je nutné potvrzení, že jde o bezodtokovou jímku 

 

4. Úkoly z minulých jednání ZO – informoval starosta obce P. Vondrovic (viz příloha č. 1) 

 

5. Kontrola krizového řízení obce HZS Pardubického kraje 26.10.2015- protokol zaslán 5.1. 

2016, výsledek. „Obec plní úkoly uvedené v krizovém zákoně“ – ZO bere na vědomí 

 

6.  Dopravní obslužnost obce – připomínky občanů k jízdním řádům 2016 – ZO bere na vědomí 

 

7.  Rekonstrukce kulturního domu – aktuální vývoj: 

a) Výběr firmy na dotační management – podání žádosti do  programu 5.1 

OPŽP – vyhodnocení nabídek viz příloha č. 2 (nabídka  Renards 

Brno a nabídka Ing. David Plíštil, Mělník)  

- návrh:  vybrat na podání žádosti firmu Ing. David Plíštil, Mělník a 

pověřit starostu uzavřením smlouvy 

  - hlasování o návrhu:  pro – 9 

                                      proti - 0   
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                                           zdržel se – 0 

 

b) Předpokládané termíny realizace projektu, žádosti, výběrového řízení a 

zahájení realizace: 

c) 01/2016- energoauditor + projektant – zhodnocení varianty 

zateplení a vytápění 

d) projekt, povinné přílohy, žádost na SFŽP – do 15.4.2016 

e) oprava dokumentace pro SFŽP, projednání žádosti o dotaci v SFŽP 

– 31.8.2016 

f) zadávací řízení 09 – 10/2016 

g) zahájení realizace dle výsledku zadávacího řízení 

 

8. Schválení přijatých dotací a příspěvků:  

- dotace 2000,- Kč na školení SDH od Pardubického kraje (došlo v 12/2015) – návrh 

dotaci přijmout 

    - hlasování o návrhu:  pro – 9 

                                        proti - 0   

                                           zdržel se – 0 

 

9.  Příprava rozpočtu na r. 2016 

- požadavky předali:  les (J. Soukal), Lačnov (M. Přívětivý), kulturní komise 

(V. Jílková), ZŠ a MŠ (T Sobola), hasiči (T. Cacek) 

- Finanční výbor 14.1.2016 16:00 hodin 

 

10. Odměňování členů zastupitelstva obce dle nař. vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění od. 

1.2.2016, (starosta od 1.1.2016) – návrh přednesla předsedkyně finančního výboru 

Marie Cacková – viz příloha zápisu 

   - hlasování o návrhu:  pro – 9 

                                        proti - 0   

                                           zdržel se – 0 

 

11. Diskuze a různé 

a) Další jednání zastupitelstva obce předběžně 3.2.2016 (schválení rozpočtu) 

b) Upozornění VHOS M. Třebová – při dovozu odpadních vod na ČOV Polička je 

nutné potvrzení, že jde o bezodtokovou jímku 

c) Žádost Handicap centra škola života Frýdek-Místek, o.p.s. – balíček za 760,- Kč 

ZO bere na vědomí 
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č.j. 1/2016          

 

Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev ze dne 13.1.2016 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. Výběr firmy pro na dotační management – podání žádost programu 5.1 OPŽP  firmu 

Ing. David Plíštil, Mělník a pověřuje starostu uzavřením smlouvy 

2. Přijatou dotací 2000,- Kč SDH školení SDH od Pardubického kraje 

3. Odměňování členů zastupitelstva obce dle nař. vlády č. 13/2003 Sb., v platném znění 

od. 1.2.2016, (starosta od 1.1.2016) – návrh přednesla předsedkyně finančního 

výboru Marie Cacková – viz příloha zápisu 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. Kontrolu krizového řízení obce HZS Pardubického kraje 26.10.2015 - výsledek. „Obec 

plní úkoly uvedené v krizovém zákoně“  

2. Připomínky občanů k jízdním řádům 2016 

3. Návrhy rozpočtu pro rok 2016 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 
1 – 1/2016 Řešit umístění kontejnerů na plasty a papír  u horní autobusové zastávky 

 

 

Návrh usnesení schválit 
-  hlasování o návrhu : pro –  9                                     

    proti - 0   

                                                     zdržel se – 0 

 

Zápis byl vyhotoven v Korouhvi dne  13.1.2016 

 
 

 

Zápis zapsal:      Marie Cacková.……………………………………..  

Zápis ověřil starosta obce : Petr Vondrovic ……………………………………. 

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

 Zápis ověřil:   Ladislav Filipi…….…..…………………………… 

Vyvěšeno dne  14.1.2016 

Sejmuto dne     31.1.2016 
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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) – vypsán dotační titul OPŽP 5.1  1.12.2015, podání žádosti 

do 15.4.2015  

   viz bod 7 programu 

     

4 - 5/2015 Starostovi řešit dle návrhu ing. Tomáše Vraspíra pozemky v Kateřinkách u čp. 2 – 

splněno, vypracován GP a návrhy smluv  - trvá  

 

Zápis č. 7/2015 

1 - 7/2015 V návaznosti na ukončení revize spisovny/archivu zpracovat Spisový a  archivní 

plán – účetní obce – trvá 

 

Zápis č. 8/2015 

2 – 8/2015 Kulturní komisi ve spolupráci se starostou zorganizovat pěší informativní 

pochůzku po obci za účelem umístění vyhlídkových laviček – trvá ,  

  

Zápis č. 10/2015 

1 – 10/2015 Zpracovat podklady pro Zpravodaj obce 2016 – komise, výbory starosta, 

místostarosta do 30. 11. 2015 - splněno 

 

2 – 10/2015 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 – starosta, místostarosta, zastupitelé -  

trvá 

 

3 – 10/2015 Zastupitelé zváží projekty na rok 2016, např. měřič rychlosti na Mýtě  - splněno 

 

1 – 11/2015 Finančnímu výboru ve spolupráci se starostou a místostarosto obce vypracovat 

návrh rozpočtu na  r. 2016 do 31.1.2016 – Finanční výbor 14.1.2016 od 16:00 hodin  
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Příloha č. 2 Výběr firmy pro na dotační management  Snížení energetické náročnosti 

kulturního domu – podání žádosti programu 5.1 OPŽP  
1) Nabídka Renards Brno – žádost na SFŽP: 30 250,- Kč po odeslání  žádosti o 

dotaci, 3,25 % z přiznané dotace, energetický posudek 

50 820,- Kč, administrace výběrového řízení 48 400,- Kč, 

administrace realizace 59 290,- Kč 

 

2) Nabídka Ing. David Plíštil, Mělník – žádost: 2,5 % z celkových uznatelných 

nákladů akce, min. 40 000,- Kč, platba pouze v případě  

přidělení dotace. Energetický posudek 38 000,- + DPH 

(46 000,- Kč), zadávací řízení a  řízení realizace projektu 

– cena 2% z uznatelných nákladů 

 

 

 

 

 

 


