č. j. 15/2017
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 18. 12. 2017
Přítomni – dle prezenční listiny
Zahájení jednání: 18.12.2017 17:10 hodin v zasedací místnosti OÚ
Ukončení jednání. 18.12.2017 18:10 hodin
Program:
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
- starosta obce Petr Vondrovic navrhl zapisovatelem Ladislava Filipi, ověřovateli
zápisu: Justina Soukala a Marii Petrásovou
- hlasování o návrhu: pro – 6
proti - 0
zdržel se – 0
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce – návrh a změnu programu přednesl
starosta obce Petr Vondrovic
- hlasování o návrhu: pro – 6
proti - 0
zdržel se – 0
3. Informace o činnosti
Starosta obce P. Vondrovic- platba Liko na r. 2018 624,- /poplatníka, info seminář EKO –
KOM – dá se půjčit zdarma na obecní akce skákací hrad (regionální manažer ing
Dokoupil)
4. Úkoly z minulých jednání zastupitelstva obce – viz příloha zápisu
5. Rozpočet ZŠ a MŠ Korouhev na r. 2018, rozpočtový výhled školy na r. 2019 – 2022:
a) Předložen rozpočet ZŠ a MŠ Korouhev doplněné o příjmy / výdaje z krajského
úřadu Pardubice ve výši 3 833 000,- Kč (viz příloha zápisu) – návrh rozpočet
schválit
- hlasování o návrhu: pro – 6
proti - 0
zdržel se – 0
b) Revokace usnesení č. 1 z jednání zastupitelstva 4.12.2017, č. 14/2017 bod 14
usnesení – v návaznosti na rozpočet ZŠ a MŠ Korouhev předložen střednědobý
výhled rozpočtu na r. 2019 – 2021 (viz příloha rozpočtu) - návrh rozpočtový
výhled schválit
- hlasování o návrhu: pro – 6
proti - 0
zdržel se – 0
6. Zástupci obce Korouhev ve školské radě ZŠ a MŠ Korouhev 2018 – 2021 – návrh: Petr
Vondrovic a Ladislav Filipi
- hlasování o návrhu: pro – 6
proti - 0
zdržel se – 0

Přišla zastupitelka obce Marie Cacková
7. Sociální služby v obci – záměr s čp. 223 – předložena:
a) Kupní smlouva o převodu k nemovitým věcem mezi obcí Korouhev
a Květou Nemeškalovou, Horova 944/5, 500 02 Hradec Králové na p.č. st.
321 jejíž součástí je stavba Korouhev čp. 223 a p.č. 377/1 za sjednanou
kupní cenu 480 000,- Kč – návrh kupní smlouvu schválit a pověřit starostu
obce podpisem smlouvy
- hlasování o návrhu: pro – 7
proti - 0
zdržel se – 0
b) Smlouva o úschově kupní ceny mezi obcí Korouhev, Květou Nemeškalovou,
Horova 944/5, 500 02 Hradec Králové a JUDr. Alenou Schmidtovou,
advokát, Havlíčkova 4, 741 01 Nový Jičín, IČ 18978541 na úschovu
480000,- Kč jako kupní ceny za ad a) – návrh Smlouvu o úschově kupní
ceny schválit a pověřit starostu obce podpisem smlouvy
- hlasování o návrhu: pro – 7
proti - 0
zdržel se – 0
8. Odpis pohledávek za r. 2014
- předložen soupis neuhrazených pohledávek za r. 2014 (viz příloha zápisu) – návrh tyto
pohledávky z důvodu nedobytnosti odepsat
- hlasování o návrhu: pro – 7
proti - 0
zdržel se – 0
9.

Schválení došlých dotací a rozpočtové opatření č. 6/2017
a) Dotace KrÚ Pardubice na varovný systém ve výši 70 000,- Kč – návrh dotaci
přijmout
- hlasování o návrhu: pro – 7
proti - 0
zdržel se – 0
b) Dotace MŽP na akci „Snížení energetické náročnosti a stavební úpravy
kulturního domu v Korouhvi čp. 26“ ve výši 768 265,03 Kč – návrh dotaci
přijmout
- hlasování o návrhu: pro – 7
proti - 0
zdržel se – 0
c) Rozpočtové opatření č. 6/2017– účetní obce L. Uhliariková předložila
rozpočtové opatření se zdůvodněním změn (viz příloha zápisu) – návrh
rozpočtové opatření č. 6 schválit
- hlasování o návrhu: pro – 7
proti - 0
zdržel se – 0

10. Kulturní dům – architektonické řešení interiérů – diskuse o předložených návrzích architekta
- 8.1.2018 v 18:00 bude další jednání za účasti architekta, R. Michl přinese vzorek dlažby

11. Slavnostní otevření archívu obce – proběhla revize archivu v období 04/2015 - 11/2017 –
poděkování paní Zdeňce Soukalové a účetní Ludmile Uhliarikové za perfektní provedení
– ZO bere na vědomí
12. Diskuse a různé: nejsou

Č. j. 15/2017
Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev ze dne 18. 12. 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Rozpočet ZŠ a MŠ Korouhev na r. 2018 příjmy / výdaje z Krajského úřadu
Pardubice ve výši 3 833 000,- Kč
2. Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Korouhev na r. 2019 – 2021
3. Zástupce obce Korouhev ve školské radě 2018 – 2021 Petra Vondrovice a Ladislava
Filipi
4. Kupní smlouvu o převodu k nemovitým věcem mezi obcí Korouhev a Květou
Nemeškalovou, Horova 944/5, 500 02 Hradec Králové na p.č. st. 321 jejíž součástí je
stavba Korouhev čp. 223 a p.č. 377/1 za sjednanou kupní cenu 480 000,- Kč
5. Smlouvu o úschově kupní ceny mezi obcí Korouhev, Květou Nemeškalovou, Horova
944/5, 500 02 Hradec Králové a JUDr. Alenou Schmidtovou, advokát, Havlíčkova 4,
741 01 Nový Jičín, IČ 18978541 na úschovu 480000,- Kč jako kupní ceny
6. Odpis pohledávek za r. 2014
7. Dotace KrÚ Pardubice na varovný systém ve výši 70 000,- Kč
8. Dotace MŽP na akci „Snížení energetické náročnosti a stavební úpravy kulturního
domu v Korouhvi čp. 26“ ve výši 768 265,03 Kč
9. Rozpočtové opatření č.6/2017
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Návrh architektonického řešení KD
2. Dokončení revize archívu a vyjadřuje poděkování Zdeňce Soukalové a Ludmile
Uhliarikové za odvedenou perfektní práci

Návrh usnesení schválit
- hlasování o návrhu: pro – 7
proti - 0
zdržel se – 0
Poznámka: ZO…..zastupitelstvo obce

Zápis byl vyhotoven v Korouhvi dne 18.12.2017
Zápis zapsal:

Ladislav Filipi.……………………………………...

Zápis ověřil starosta obce :

Petr Vondrovic ………………………………………

Zápis ověřil:

Justin Soukal….……………………………

Zápis ověřil:

Marie Petrásová.….…………………………………….

Vyvěšeno dne

19.12.2017

Sejmuto dne

6.1.2018

Příloha – úkoly z minulých jednání zastupitelstva obce
Zápis č. 7/2016
1 - 7/2016 V návaznosti na ukončení revize spisovny/archivu zpracovat Spisový a archivní
plán – účetní obce – dopracovat Spisový a archivní plán
Zápis č. 8/2016
1 – 8/2016 Kanalizace a ČOV: dle jednání s Recprojekt Pardubice a diskusi na jednání ZO:
a) Studie a prezentace projektant s Ing. Rec - splněno
b) Prezentace decentrální ČOV s firmou Satturn Holešov - splněno
c) Exkurze a tlakové kanalizace na OÚ Vendolí 12. 4. 2017 – splněno
d) Řešení pozemku pro ČOV - splněno, uzavřena smlouva o smlouvě
budoucí
e) Jednání s Ing. Recem 8. 11. 2017
- srovnání typů kanalizace
- návrh harmonogramu realizace
- nabídka na zpracování změny Plánu rozvoje vodovodů a
kanalizací Pard. kraje (PRVKPK)
- návrh nabídku na zpracování změny PRVKPK schválit
harmonogram vzít na vědomí, informovat ve
Zpravodaji obce
- hlasování o návrhu: pro – 7
proti - 1
zdržel se – 0
Zápis č. 4/2017
5 - 4/2017 Zajistit v ZŠ a MŠ Korouhev projekt archívu a studie třída MŠ + kuchyň + jídelna,
odborné učebny půda (starosta obce, zadání ZŠ a MŠ) – projekt archivu zpracován,
je v návrhu rozpočtu 2018
6 - 4/2017 Strategie obce – dokončit pozemky (L. Filipi, J. Soukal) -trvá
7 - 4/2017 Řešení neplatičů poplatků za komunální odpad – členové ZO předloží návrhy
systému do příštího zasedání ZO – splněno, v 01/2018 bude rozeslán platební
výměr
Zápis č. 14/2017
1-14/2017 Všem členům zastupitelstva obce.: Na jednání 18.12.2017 připravit návrh
„ohříváku/sporáku“ do kuchyně, stanovisko k interiérům dle zaslaných návrhů
2-14/2017 Ve věci zápachu Druporku, farma Korouhev:
a) Starostovi obce – sjednat osobní jednání na Druporku Svitavy z důvodu
výrazného zápachu v okolí Druporku Svitavy, farma Korouhev
c) Justinu Soukalovi a Marii Cackové převzít petici občanů proti zápachu včetně
podpisů a předložit ji na Obecní úřad

