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č. j. 2/2017
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 15. 2. 2017
Přítomni – dle prezenční listiny
Zahájení jednání: 15.2.2017 18:10 hodin v zasedací místnosti OÚ
Ukončení jednání: 15.2.2017 19:35 hodin
Program:
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
- starosta obce Petr Vondrovic navrhl zapisovatelem Marii Cackovou, ověřovateli
zápisu: Miroslav Přívětivý a Ladislav Filipi
- 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
3. Informace o činnosti
- Finanční výbor – info o stavu podílových listů na Fundweb ČS
- Kontrolní výbor – kontrola úkolů ze zastupitelstva – vyhotoven a předložen zápis
- Kulturní komise – k dnešnímu datu vyřízeny všechny žádosti o kácení
- Komise ŽP – informace o proběhlých akcích, nadcházející akce Masopust,
předběžný domluvený termín bruslení je na sobotu 4. 3. 2017 v 9:45 –
11:45h, informace o výhledu akce zimního stadionu „Bruslení dětí
z Mateřských školek“
- místostarosta obce – informace o jednání s Lesy ČR
- starosta obce P. Vondrovic- info o přípravě rekonstrukce silnice II/360, valná
hromada MAS 13. 2. 2017, aktualizace projektu rekonstrukce kapličky
Lačnov (Šafář CZ Polička), kontejnerový sběr oděvů, bot v obci za r. 2016
2039 kg, informace o stanovení školských obvodů, dotace hasiči 2017
(krajské – podáno 01/2017, státní na investice předp. 06 – 07/2017, státní
neinv. 08/2017)
-

dostavila se zastupitelka Martina Hrnčířová

4. Úkoly z minulých jednání zastupitelstva obce – viz příloha
5. Rekonstrukce kulturního domu – aktuální vývoj:
a) Inventář KD stávající – info o stavu likvidace a prodeje
- návrh prodeje a stanovení prodejních cen:
a) šamotové cihly z akumulačních kamen – bílé 90 ks a černé 390
ks – návrh ceny - ZO zmocňuje starostu obce k zjištění ceny a
prodeje šamotových cihel
b) hnědé uhlí částečně rozpadlé, cca 4 q návrh 150 Kč – ZO
zmocňuje starostu obce k prodeji uhlí
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-

hlasování o návrhu a) a b) : pro – 9
proti - 0
zdržel se – 0

b) Administrace projektu – po dlouhých diskusích Tendra + Energomex
(energoauditor) + SFŽP je nutné uzavřít smlouvu s energetickým
managerem a zajistit systém měření a vyhodnocování měřenípředložen návrh:
a. Energetický management – návrh uzavřít smlouvu/dohodu s Petrem
Vondrovicem (praxe z energomanagementu v Iveco ) –
zavedení systému, měření a analýza ve spolupráci s odbornou
firmou, po dokončení stavby udržování systému, zjišťování a
analýza měřených parametrů systému, ZO pověřuje
místostarostu
obce
Ladislava
Filipiho
uzavřením
smlouvy/dohody
hlasování o návrhu: pro – 9
proti - 0
zdržel se – 0
b. Zavedení měření a analýzy – nabídka firmy Energomex Praha, pro
informaci, bude jednáno o její úpravě
c) Další postup - informace
- 3. 3. 2017 v 10:00 hodin předání staveniště firmě STAREDO s.r.o. Nové
Město na Moravě
- 11. 3. 2017 termín zahájení rekonstrukce (termín se konzultuje
s administrátorem dotace Tendra Mělník – zatím není rozhodnutí o
přidělení dotace ze SFŽP) – dle konzultace s SFŽP Ing. Šotola toto
nebrání zahájení stavby

-

d) Vyklízení inventáře - průběh:
- stoly, křesla, opony, věci z půdy – OK
- kuchyň, výčep – OK
- kulisy: OK
- hudba: OK
- myslivci: OK
6. Lesy ČR
– informace o jednání s Lesy ČR 6. 2. 2017 (L. Filipi)
– informace o předloženém projektu údržby potoka Mýto – dolní koce (starosta obce)
– čištění potoka u čp. 230a čp. 215 - nový návrh LČR z 10. 2. 2017 – návrh revokace
usnesení zastupitelstva obce z 15. 1. 2017 bod 5 dle tohoto návrhu Lesů ČR :
a) Rozšířit manipulační pruh na šířku cca 12 m od silnice. Pokud by ze strany obce
byla vůle k prodeji, tak LČR by odkoupily část z obecního pozemku parc. č. 173/1 a
2912/35. Obecní pozemky by byly rozděleny tak, aby vznikl 12 m široký pruh od
silnice jako přístup k potoku. LČR by větší část pozemku parc. č. 2912/6 prodaly
obci. Obec by si pak dojednala majetkoprávní vztah se současným uživatelem
pozemku.
nebo
b) Rozšířit manipulační pruh na šířku cca 12 m od hrany silnice. Pruh šířky 12 m
(od silnice) by si LČR zabřemenili (VB přístupu). Po zabřemenění by byla možnost
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obecní pozemky odprodat současným uživatelům (i s břemenem). LČR by mohly
odprodat celou parcelu č. 2912/6 obci. Před odprodejem by si LČR parcelu
zabřemenily pro svoji potřebu, parcelu by LČR obci prodaly i s břemenem.
- návrh obce Korouhev: Souhlas s variantou LČR b) takto: ZO souhlasí s
vypracováním GP pro definování věcného břemen ve vzdálenosti 12 m
od silnice na p. č. 173/1 a p. č. 2912/35 v souladu se záměrem LČR.
LČR předloží GP a návrh Smlouvy a zřízení věcného břemene
k odsouhlasení zastupitelstvu obce. Obec Korouhev nebude odkupovat
pozemek p. č 2912/69.
- hlasování o návrhu: pro – 9
proti - 0
zdržel se – 0
7.

Dopis Zd. Zemánka – informace o vydání knihy, částečně i o Korouhvi a žádost o
příspěvek na její vydání (bez udání požadované výše). ZO ukládá starostovi
komunikovat se s p. Zemánkem a zjistit požadavek na finance, náklad knihy, možnost
koupě atd..

8.

Výsledek hospodaření obce, ZŠ a MŠ Korouhev za r. 2016
a) Výsledek hospodaření obce - seznámil starosta obce, schválení
hospodaření za r. 2016 po auditu KrÚ Pardubice dne 24.3.2017 – ZO
bere na vědomí
b) ZŠ a Š Korouhev – informace o hospodaření v r. 2016 – ZO bere na
vědomí,
c) Rozhodnutí o zůstatku ZŠ a MŠ za r. 2016 a použití rezervního fondu
- návrh:
I. Rozhodnutí o zůstatku hospodaření z r. 2016 ve výši
10 483.27 – převést do rezervního fondu a požití
rezervního fondu:.
II. Rozhodnutí o použití zůstatku rezervního fondu k 31.12.2016 ve výši 281 041,86 Kč – použít 180 000,- Kč na
úhradu hospodaření školy v r. 2017
- hlasování o návrhu I. A II: pro – 9
proti - 0
zdržel se – 0

9.

Rozpočet obce na r. 2017 – starosta obce předložil návrh rozpočtu obce na r. 2017,
zpracovaný finančním výborem dne 25. 1. 2017 viz příloha zápisu) a
navrhl tyto změny:
Příjmy z hracích přístrojů snížit ze 40 000Kč na 1 000,- Kč (obec
již nemá podíl na těchto daních), další možnost 128.260,- dosadby stráně nad
parkovištěm pod kostelem ZO promyslí do příštího zastupitelstva.
- návrh rozpočet na r. 2017 s těmito parametry – příjmy 10 544 tis. Kč,
výdaje 9 950,- tis Kč schválit
- hlasování o návrhu: pro – 9
proti - 0
zdržel se – 0
odešla zastupitelka obce Marie Cacková
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10. Smlouva o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu s Městskou knihovnou
Svitavy na 2 000,- Kč – návrh smlouvu schválit, je zahrnuto v rozpočtu
obce
- hlasování o návrhu: pro – 8
proti - 0
zdržel se – 0
11. Úřad práce
a) Veřejná služba informace o možnosti zapojení do veřejné služby – ZO bere na vědomí
b) Veřejně prospěšné práce v r. 2017 – zaslána žádost o VPP od 1.3.2017 do 31.10.2017
na 2 místa, schvalování 24.2.2017. Návrh – ZO souhlasí se zřízením
dvou míst VPP na r. 2017 a pověřuje starostu obce uzavřením
smlouvy s Úřadem práce ČR.
- hlasování o návrhu: pro – 8
proti - 0
zdržel se – 0
12. Různé a diskuse
a) Termíny: 22.2.2017 16:00 ČOV a kanalizace Recprojekt Pardubice, ing. Rec
18.3.2017 16:00 Strategie obce – nutná účast!!!
b) Jednání Jednota Svitavy 14.2.2017 – ohrožen provoz dolní samoobsluhy (nedosahuje
požadovaný obrat), starosta obce požádal o přehodnocení vzhledem k pomoci
při zajištění prodavačky a bezplatné zimní a letní údržby obcí
c) Žádost Mysliveckého spolku z.s. Korouhev o tyčovinu z obecního lesa pro opravu
mysliveckých zařízení - návrh schválit a pověřit J. Soukala jednáním
s mysliveckým spolkem o množství a místu, kde lze tyčovinu vyřezat (cca 25
ks)
hlasování o návrhu: pro – 8
proti - 0
zdržel se – 0
d) Stanovení školských obvodů – dle školení na MěÚ Polička, pokud nemá obec úplnou
školu, pro informaci
e) Zodpovězeny dotazy přítomných občanů ohledně projektu úpravy potoka Lesy ČR a
silnice II/360 vč. křižovatky Na Mýtě
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č.j. 2/2017
Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev ze dne 15 2. 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Prodeje a stanovení prodejních cen:
- šamotové cihly z akumulačních kamen – bílé 90 ks a černé 390 ks –
návrh ceny - ZO zmocňuje starostu obce k zjištění ceny a prodeje
šamotových cihel
- hnědé uhlí částečně rozpadlé, cca 4 q návrh 150 Kč – ZO zmocňuje
starostu obce k prodeji uhlí

2.

Uzavření smlouvy/dohody s Petrem Vondrovicem (praxe z energomanagementu
v Iveco ) na zavedení systému, měření a analýzu v rámci akce „Snížení
energetické náročnosti a stavební úpravy kulturního domu v Korouhvi čp.
26“ , ve spolupráci s odbornou firmou, po dokončení stavby udržování
systému, zjišťování a analýza měřených parametrů systému, ZO pověřuje
místostarostu obce Ladislava Filipiho uzavřením smlouvy/dohody

3.

Variantu LČR b) pro úpravu potoka u čp. 230 a čp. 215 takto: ZO souhlasí s
vypracováním GP pro definování věcného břemen ve
vzdálenosti 12 m od silnice na p. č. 173/1 a p. č. 2912/35
v souladu se záměrem LČR. LČR předloží GP a návrh Smlouvy
a zřízení věcného břemene k odsouhlasení zastupitelstvu obce.
Obec Korouhev nebude odkupovat pozemek p. č 2912/69.

4.

Použití výsledku hospodaření a rezervního fondu ZŠ a MŠ Korouhev za r. 2016
I. Rozhodnutí o zůstatku hospodaření z r. 2016 ve výši 10 483,27 – převést
do rezervního fondu
II. Rozhodnutí o použití zůstatku rezervního fondu k 31. 12. 2016 ve výši
281 041,86 Kč – použít 180 000,- Kč na úhradu hospodaření
školy v r. 2017

5.

Rozpočet obce na r. 2017 s těmito parametry – příjmy 10 544 tis. Kč, výdaje 9 950,- tis
Kč

6.

Smlouvu o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu s Městskou knihovnou
Svitavy na 2 000,- Kč

7.

Zřízením dvou míst VPP na r. 2017 a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy
s Úřadem práce ČR.

8.

Žádost Mysliveckého spolku z.s. korouhev o tyčovinu z obecního lesa pro opravu
mysliveckých zařízení - J. Soukala dohodou o množství (cca 25
ks)
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. 3. 3. 2017 v 10:00 hodin předání staveniště KD firmě STAREDO s.r.o. Nové Město na
Moravě
2. 11. 3. 2017 termín zahájení rekonstrukce kulturního domu
3.

Výsledek hospodaření obce a ZŠ a MŠ Korouhev za r. 2016 seznámil starosta obce,
schválení hospodaření za r. 2016 po auditu KrÚ Pardubice dne 24.3.2017 – ZO
bere na vědomí

4. Informace o možnosti zapojení do veřejné služby

Zastupitelstvo obce ukládá:
1 – 2/2017 Dopis Zd. Zemánka – starosta obce zjistit informace o vydání knihy, komunikovat
se s p. Zemánkem a zjistit požadavek na finance, náklad knihy atd.
2

– 2/2017 J. Soukala dohodnou s Mysliveckým spolkem Korouhev - množství tyčoviny a
místo těžby(cca 25 ks)

Poznámka: ZO…..zastupitelstvo obce
Návrh usnesení schválit
- hlasování o návrhu : pro – 8
proti - 0
zdržel se – 0
Zápis byl vyhotoven v Korouhvi dne 15.2..2017
Zápis zapsal:

Marie Cacková.……………………………………..

Zápis ověřil starosta obce :

Petr Vondrovic ……………………………………..

Zápis ověřil:

Ladislav Filipi….………………………………….

Zápis ověřil:

Miroslav Přívětivý.….……………………………….

Vyvěšeno dne 16.2.2017

Sejmuto dne

5.3.2017
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Příloha – úkoly z minulých jednání zastupitelstva obce
Zápis č. 7/2015
1 - 7/2015 V návaznosti na ukončení revize spisovny/archivu zpracovat Spisový a archivní
plán – účetní obce – probíhá, 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 – splněno,
dále jednání s majiteli pozemků - trvá
Zápis č. 10/2015
2 – 10/2015 Program rozvoje obce – trvá, jednání o strategii obce a prioritách v sobotu 18.
3. 2017 v 16:00 Obecním úřadě
Zápis č. 8/2016
1 – 8/2016 Studie kanalizace a ČOV: dle jednání s Recprojekt Pardubice a diskusi na jednání
ZO:
a) Jednání s Ing. Recem 22.2.207 v 16:00 hodin na OÚ
b) Dohodnout jednání s firmou Satturn Holešov, Ing. Tomšů – zajistí
Marie Cacková – trvá, předběžně 15.3.2017
Zápis č. 9/2016
2 – 9/2016 Justinovi Soukalovi řešit žádosti o prodej palivového dřeva:
a) Petr Hlouš čp. 259 a Radek Mihulka čp. 321- olšiny nad hřištěm - splněno
b) Stromy podél plotu u cesty na odchovnu u kůlny P. Peňáze – splněno
3–

9/2016 Nabídnout k prodeji 11 dvojkřesel a 15 ks trojkřesel za cenu 100,- Kč/ křeslo
a 20 ks stolů 100 x 120 za cenu 500,- Kč/stůl – starosta, místostarosta splněno, viz bod 5. zápisu

Zápis č. 1/2017
1 – 1/2017 Starostovi obce svolat jednání k dalším záměrům obce na 18.3.2017 v 16:00 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu - splněno

