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č.j. 9/2018
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 1. 11. 2018
Přítomni – dle prezenční listiny (viz příloha č. 1 zápisu) 9 nově zvolených zastupitelů obce
Zahájení jednání: 1. 11. 2018 18:03 hodin
Ukončení jednání: 1. 11. 2018 20:07 hodin
Ustavující zasedání zastupitelstva obce Korouhev zahájil dosavadní starosta obce Petr Vondrovic,
který ověřil, že je přítomno všech 9 nově zvolených zastupitelů obce a tedy zastupitelstvo obce je
usnášeníschopné.
Program:
1.

Určení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu
- Petr Vondrovic navrhl zapisovatelkou Marii Cackovou, ověřovateli zápisu
Ladislava Filipi a Miroslava Přívětivého
- hlasování o návrhu : pro – 9
proti - 0
zdržel se – 0

2. Schválení programu - návrh a doplnění programu přednesl starosta obce Petr Vondrovic
- hlasování o návrhu: pro – 9
proti - 0
zdržel se – 0
3. Složení slibu nově zvolených členů zastupitelstva - slib potvrdili všichni zvolení členové
zastupitelstva (viz příloha č. 2 zápisu)
4. Rozhodnutí o způsobu volby starosty, místostarosty, předsedů výborů a komisí - návrh:
tajná volba starosty obce a místostarosty obce
veřejná volba předsedů výborů a komisí
uvolněný člen zastupitelstva – starosta obce
- hlasování o návrhu pro 9
proti 0 zdržel se 0
5. Volba starosty obce a místostarosty obce – viz.příloha č.3 zápisu „Zápis volební komise“
a) Návrh volební komise (P. Vondrovic)
– Veronika Jílková - předsedkyně, Miroslav Přívětivý – člen, Justin Soukal, člen
- hlasování o návrhu : pro 9 proti 0 zdržel se 0
b) Volba starosty obce (Veronika Jílková)
předsedkyně volební komise vyzvala zastupitele k podání návrhů
- byli navrženi kandidáti: Marie Cacková, Ladislav Filipi a Petr Vondrovic
- dotaz předsedkyně volební komise, zda kandidaturu navrhovaní přijímají –
Ladislav Filipi a Petr Vondrovic kandidaturu přijali, Marie Cacková
kandidaturu nepřijala
- předání volebních lístků zastupitelům a hlasování
- vyhlášení výsledku:
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Bylo odevzdáno 9 hlasovacích lístků,
„pro“ kandidáta Petra Vondrovice hlasovalo 6 zastupitelů,
„pro“ kandidáta Ladislava Filipi hlasovali 3 zastupitelé,
„zdržel“ se 0 zastupitelů
Vyhlášení výsledků voleb: Petr Vondrovic byl tímto zvolen starostou obce.
Nově zvolený starosta pokračuje v programu jednání
c) Volba místostarosty obce (Veronika Jílková)
předsedkyně volební komise vyzvala zastupitele k podání návrhů
- byl navržen kandidát Ladislav Filipi
- dotaz předsedkyně volební komise, zda kandidaturu navrhovaný přijímá –
Ladislav Filipi kandidaturu přijal
- předání volebních lístků zastupitelům
- hlasování do urny
- vyhlášení výsledku:
Bylo odevzdáno 9 hlasovacích lístků, „pro“ kandidáta Ladislava Filipi hlasovalo 9
zastupitelů, zdrželo se 0 zastupitelů
Vyhlášení výsledků voleb: Ladislav Filipi byl tímto zvolen místostarostou obce.
6. Zřízení výborů a komisí, volba předsedů výborů a komisí
a/ Finanční výbor
- návrh na předsedkyni: Marie Cacková, zároveň navržen úkol navrhnout členy
výboru a oblasti činnosti výboru do příštího zastupitelstva, předtím
projednat se starostou obce
- hlasování o návrhu: pro 8 proti 0 zdržel se 1
b/ Kontrolní výbor
- návrh na předsedu: Justin Soukal, zároveň navržen úkol navrhnout členy výboru a
oblasti činnosti výboru do příštího zastupitelstva, předtím projednat
se starostou obce
- hlasování o návrhu: pro 9 proti 0 zdržel se 0
c) Komise životního prostředí
- návrh zřídit komisi životního prostředí, navržen předseda Miroslav Přívětivý úkol navrhnout členy komise a oblasti činnosti komise do příštího
zastupitelstva, předtím projednat se starostou obce
- hlasování o návrhu: pro 9 proti 0
zdržel se 0
d) Komise pro kulturní a občanské záležitosti
- návrh zřídit komisi pro kulturní a občanské záležitosti, navržena předsedkyně
Veronika Jílková – úkol navrhnout členy a oblasti činnosti komise do
příštího zastupitelstva, předtím projednat se starostou obce
- hlasování o návrhu : pro 9 proti 0 zdržel se 0
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7.

Jednací řád zastupitelstva obce
- zastupitelům obce byl předložen aktualizovaný Jednací řád zastupitelstva obce - návrh
Jednací řád schválit.
- hlasování o návrhu: pro 9 proti 0 zdržel se 0

8. Stanovení odměn členům zastupitelstva obce – návrh předsedkyně finančního výboru
ponechat ve stejné výši jako u zastupitelstva v r. 2018 a to s platností od 1. 11. 2018 - viz
příloha zápisu.
- hlasování o návrhu: pro 9 proti 0 zdržel se 0
9.

Určení zastupitele obce ve věci hlasování a rozhodování na schůzích orgánu MAS Poličsko –
navržen starosta obce Petr Vondrovic.
- hlasování o návrhu: pro – 9
proti - 0
zdržel se – 0

10. Kulturní dům – informace o ukončení rekonstrukce a dalším postupu
a) Plnění 03/2017 - 09/2018: 15 630 085,- Kč, stavba ukončena a převzata k 27.9.2018,
kolaudační souhlas vydán MěÚ Polička 24. 10. 2018
b) Další postup:
- energetický audit Energomex Praha
- zajištění monitorování a měření energií a vody (Right Power Ostrava)
- dokončení montáže nábytku – výčep vchod splněno (TEKA Polička)
- zpracování provozních a bezpečnostních předpisů (OÚ)
- zařízení: - opony
- ledničky - zakoupit 3 ks s odděleným mrazákem
- regály
- mycí stroj (KD Měřín)
c) Stanovení ceny nájmu KD – úkol do příštího jednání ZO navrhnout ceny pronájmu
vč. zařízení, materiálu, energií pro jednorázové akce a pro spolky
11. Schválení knihovního řádu Místní lidové knihovny v Korouhvi - předložen návrh dle vzoru
Městské knihovny v Poličce – návrh knihovní řád schválit
- hlasování o návrhu: pro – 9
proti - 0
zdržel se – 0
12. Smlouva o smlouvě budoucí mezi obcí Korouhev a ČEZ Distribuce, a.s. č. SoBS
VB_ČEZd_0035_r01v01 – věcné břemeno p. č. 534 k. ú. Lačnov u Korouhve pro přípojku
el. energie pro novostavbu RD v osadě Maksičky - návrh smlouvu schválit
- hlasování o návrhu: pro – 9
proti - 0
zdržel se – 0
13. Inventury 2018 - návrh stanovení inventurních komisí přednesla účetní obce L. Uhliariková
(viz příloha zápisu)
hlasování o návrhu: pro – 9
proti - 0
zdržel se – 0
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14. Schválení dotace - 450 000,- Kč od MVČR na zakoupení hasičského dopravního automobilu
s přívěsem - návrh dotaci přijmout
hlasování o návrhu: pro – 9
proti - 0
zdržel se – 0
15. Různé a diskuse
a) Žádost Paul Brennan o pronájem zasedací místnosti OÚ 1x týdně na 2 hodiny za
účelem výuky angličtiny – návrh pronajmout místnost za úhradu energií
hlasování o návrhu: pro – 9
proti - 0
zdržel se – 0
b) Požadavek na vysílání všech SMS zpráv a zvážit prodloužení znělky místního rozhlasu
c) Přednesení návrhu na osvětlení vánočního stromu - ZO pověřuje Ladislava Filipi a
Marii Cackovou zařízením a nákupem nového osvětlení vánočního stromu
d) Návrh na odprodej nákladního přívěsu za trambus – hasiči provedou průzkum zájmu
odkoupení (T. Cacek)
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č.j. 9/2018
Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev ze dne 1. 11. 2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Složení slibu všech členů zastupitelstva obce
2. Požadavek na vysílání všech SMS zpráv a zvážit prodloužení znělky místního rozhlasu
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Tajnou volbu starosty obce – uvolněným starostou obce Korouhev byl zvolen Petr
Vondrovic
2. Tajnou volbu místostarosty obce – místostarostou obce Korouhev byl zvolen Ladislav
Filipi
3. Volbu předsedkyně finančního výboru Marii Cackovou
4. Volbu předsedy kontrolního výboru Justina Soukala
5. Zřízení komise životního prostředí a zvolení předsedy Miroslava Přívětivého
6. Zřízení komise pro kulturní a občanské záležitosti a zvolení předsedkyně Veroniky Jílkové
7. Jednací řád zastupitelstva obce z 1. 11. 2018
8. Odměny zastupitelům obce dle návrhu předneseného předsedkyní finančního výboru Marií
Cackovou a to s platností od 1. 11. 2018 – viz příloha tohoto usnesení
9. Starostu obce Petra Vondrovice jednáním ve věci MAS Poličsko
10. Knihovní řád Místní lidové knihovny v Korouhvi
11. Smlouva o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce, a.s. – věcné břemeno p. č. 534 pro přípojku
el. energie pro novostavbu RD v osadě Maksičky
12. Návrh stanovení inventurních komisí – viz příloha tohoto usnesení
13. Dotaci ve výši 450 000,- Kč od MVČR na zakoupení hasičského dopravního automobilu
s přívěsem
14. Žádost Paul Brennan o pronájem zasedací místnosti OÚ 1x týdně na 2 hodiny za účelem
výuky angličtiny místnosti za úhradu energií
Zastupitelstvo obce ukládá:
1 – 9/.2018 Předsedkyni finančního výboru Marii Cackové navrhnout další členy výboru komise
a oblasti činnosti výboru, projednat návrhy se starostou obce
2 – 9/2018 Předsedovi kontrolního výboru Justinu Soukalovi navrhnout další členy výboru a
oblasti činnosti výboru, projednat návrhy se starostou obce
3 – 9/2018 Předsedkyni komise pro kulturní a občanské záležitosti Veronice Jílkové navrhnout
další členy komise a oblasti činnosti komise, projednat návrhy se starostou obce
4 – 9/2018 Předsedovi komise pro životní prostředí Miroslavu Přívětivému navrhnout další členy
komise a oblasti činnosti komise, projednat návrhy se starostou obce
5 – 9/2018 ZO pověřuje Ladislava Filipi a Marii Cackovou zařízením a nákupem nového osvětlení
vánočního stromu
6 – 9/2018 ZO pověřuje Tomáše Cacka připravením návrhu na odprodej nákladního přívěsu za
trambus
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Hlasování o usnesení: pro – 9
proti – 0
zdržel se – 0
Zápis byl vyhotoven v Korouhvi dne 1. 11. 2018
Zápis zapsal:

Marie Cacková ……………………………………………….....

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

Miroslav Přívětivý…………………………………………………
Ladislav Filipi………………………………………………….

Vyvěšeno dne 5.11.2018

Sejmuto dne

22.11.2018

