
1 

 

                                                                                                                      č. j. 7/2020       

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 19. 8. 2020 
 

Přítomni – dle prezenční listiny 

Zahájení jednání:   19. 8.2020    19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ 

Ukončení jednání: 19. 8.2020    20:10 hodin 
 

Program: 

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 - starosta obce Ladislav Filipi navrhl zapisovatelkou Marii Cackovou, ověřovateli 

zápisu Veroniku Jílkovou a Miroslava Přívětivého 

 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  - proběhla kontrola dokladů a pokladny účetnictví obce 

Kontrolní výbor -  vypracován zápis Kontrolního výboru 

Kulturní komise -  informace o akcích – Dětské odpoledne 29. 8. 2020 

Komise ŽP – informace o žádostech kácení stromů 

            místostarosta obce – vypracována pamětní zpráva pro budoucí generace do kapličky v 

Lačnově 

starosta obce –  info o akci rekuperace, elektro škola a kaplička Lačnov, oprava chodníku 

před obchodem,  

4. Úkoly z minulých zastupitelstev – viz příloha 

 

5. Dodatek ke smlouvě Pořízení rekuperačních jednotek do budovy ZŠ Korouhev 

Návrh schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 15/2020 „Pořízení rekuperačních jednotek 

do budovy ZŠ, MŠ v obci Korouhev“ uzavřenou mezi obcí Korouhev a Bc. Jakubem 

Tomaštíkem. Navýšení ceny za vícepráce o 89 230,60 Kč včetně DPH. 

   - hlasování o návrhu: pro –  8 

            proti –  0   

                                           zdržel se  – 0   

 

6. Dodatek ke smlouvě oprava střešní konstrukce kapličky Panny Marie Sněžné Lačnov 

 Návrh schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 54/2020 „Oprava střešní a krovové 

konstrukce Kaple Panny Marie Sněžné Lačnov – Korouhev“ uzavřenou mezi Obcí 

Korouhev a život památkám o.p.s.. Navýšení ceny za vícepráce o 117 827,- Kč včetně DPH. 

   - hlasování o návrhu: pro – 8 

           proti – 0  

            zdržel se – 0  

 

7. Kanalizace a ČOV v obci: 

 

a) Starosta předložil návrh na vybudování gravitační kanalizace s centrální čistírnou 

odpadních vod.  

- hlasování o návrhu:  pro –   6                         

      proti -  2 

                                          zdržel se –  0 
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b) Starosta předložil návrh na vypsání výběrového řízení na zpracování projektové 

dokumentace pro územní rozhodnutí na gravitační kanalizaci s čistírnou odpadních vod.  

- hlasování o návrhu:  pro –   8                         

      proti -  0 

                                          zdržel se –  0 

 

c) Stanovení výběrové komise na dodavatele projektové dokumentace gravitační kanalizace 

s čistírnou odpadních vod: Ladislav Filipi, Petr Vondrovic, Veronika Jílková, Marie 

Cacková.  

- hlasování o návrhu:  pro –   8                         

      proti -  0 

                                          zdržel se –  0 

 

c) Zastupitelstvo obce pověřuje  starostu zrušením Žádosti o změnu PRVK na tlakovou 

kanalizaci dle žádosti č.j. 73/2018 z 1. 3. 2018 

- hlasování o návrhu:  pro –   8                         

      proti -  0 

                                          zdržel se –  0 

 

 

8. Různé a diskuze 

a) Kaplička Lačnov – informace o průběhu oprav 

 

b) Žádost o zřízení zrcadla na křižovatce u Lánských  

hlasování o návrhu:  pro –   8                         

      proti -  0-  

                                          zdržel se –  0 

c) Zajistit řezivo na sušák na hadice k hasičské zbrojnici – ZO bere na vědomí 
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č. j. 7/2020     

 

Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev ze dne 19. 8. 2020 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 

1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 15/2020 „Pořízení rekuperačních jednotek do budovy ZŠ  

a MŠ Korouhev v obci Korouhev“ uzavřenou mezi Obcí Korouhev a Bc. Jakubem 

Tomaštíkem o navýšení ceny za vícepráce o 89 230,60 Kč včetně DPH.  

 

2. Dodatek ke smlouvě o dílo č. 54/2020 „Oprava střešní a krovové konstrukce Kaple Panny 

Marie Sněžné Lačnov – Korouhev“ uzavřenou mezi Obcí Korouhev a život památkám 

o.p.s.. o navýšení ceny za vícepráce o 117 827,- Kč včetně DPH. 

 

3. Návrh na vybudování gravitační kanalizace s centrální čistírnou odpadních vod.  

 

4. Návrh na vypsání výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace pro územní 

rozhodnutí na gravitační kanalizaci s čistírnou odpadních vod.  

 

5. Stanovení výběrové komise na dodavatele projektové dokumentace gravitační kanalizace 

s čistírnou odpadních vod: Ladislav Filipi, Petr Vondrovic, Veronika Jílková, Marie 

Cacková.  

 

6. Zrušení Žádosti o změnu PRVK na tlakovou kanalizaci dle žádosti č. j. 73/2018 z 1. 3. 2018 

 

7. Žádost o zřízení zrcadla na křižovatku u Lánských  

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. Zajištění řeziva na sušák na hadice k hasičské zbrojnici 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

 

 

Návrh usnesení schválit 

-  hlasování o návrhu: pro – 8 

                                  proti -   0   

                                                       zdržel se – 0 

 

 

Zápis byl vyhotoven v Korouhvi dne 19. 8. 2020 

 

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

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

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

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

 

Vyvěšeno dne 20. 8. 2020   Sejmuto dne 4. 9. 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 – žádost podána 

 

Zápis č. 3/2019 
 

2-3/2019 ČOV a kanalizace Korouhev -  vypracovány 2 studie: 

a) Recprojekt Pardubice 2018 

b)  Studie VODAM Hranice 12/2019 

- projednat 08 – 09/2020 - trvá  

 

Zápis č. 8/2019 

2 - 8/2019  Novelizovat OZV o místních poplatcích- trvá 

 

3 - 8/2019 Připravit projekt na opravu chodníku a plotu hřiště pod školou - trvá 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


