č. j. 10/2018
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 19. 11. 2018
Přítomni – dle prezenční listiny
Zahájení jednání: 19. 11. 2018 18:05 hodin v zasedací místnosti OÚ
Ukončení jednání. 19. 11. 2018 20:30 hodin
Program:
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
- starosta obce Petr Vondrovic navrhl zapisovatelem Marii Cackovou, ověřovateli
zápisu: Justina Soukala a Tomáše Cacka
hlasování o návrhu: pro – 9
proti - 0
zdržel se – 0
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce – návrh a změnu programu přednesl
starosta obce Petr Vondrovic
- hlasování o návrhu: pro – 9
proti - 0
zdržel se – 0
3. Informace o činnosti
Finanční výbor – informace o stavu podílových listů
Kontrolní výbory – stav provedených kontrol
Kulturní komise – plán činnosti pro následující období
Komise ŽP – informace o stávajícím vyřizování žádostí o kácení stromů, informace o stavu
čištění potoka
místostarosta obce – informace o stavu osvětlení vánočního stromu
Starosta obce P. Vondrovic- jednání projekt komunikace II/360 6. 11. 2018 MěÚ Polička,
došla dotace 300 000,- Kč z Pardubického kraje – dotace hasičská dodávka – zpracováno Závěrečné vyhodnocení akce, výuka angličtiny v zasedačce každé pondělí
4. Úkoly z minulých jednání zastupitelstva obce – viz příloha zápisu
5. Kulturní dům
a) Reklamace zapojení elektroměru – jednání 22.11.2018 Staredo, PKS Žďár, ČEZ
Distribuce, a.s. – púro informaci
b) Zajištění energetického managementu a závěrečné vyhodnocení stavby (ZVA)
- zpracování energetického managementu (podmínka pro ZVA ) –nabídka
Energomex Praha – varianta nabídky za 48 000,.- Kč vč. DPH/ rok po dobu
5-ti let (automatické měření Rigt Power ostrava dle smlouvy)
- hlasování o návrhu: pro – 9
proti - 0
zdržel se – 0
c) Nákup zařízení – ledničky – návrh lednička 220 litrů 1ks + lednička 180 litrů 2 ks +
mrazák 50 litrů 2 ks
d) Další: opony – zajištěno Čalounictví Litomyšl
- návštěva Měřín 21. 9. 2018 (přepravky, čistící stroj)

e) Ceny pronájmů – informace o pronájmech sálů v okolních obcích. Členové
zastupitelstva promyslí svoji variantu a návrh předloží na příštím zasedání ZO.
f) Geometrický plán – urgovat u Geodézie Polička a zajistit zápis do KN do 15.12.2018
– úkol místostarosta
6.

Smlouva o uzavření Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
č. IV-12-2018055/SOBS VB/01 s ČEZ Distribuce, a.s. - p. č. 505 Lačnov u Korouhve –
přípojka pro nový RD – návrh smlouvu schválit
- hlasování o návrhu: pro – 9
proti - 0
zdržel se – 0

7.

Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě č.
18_SOP_01_4121469348 s ČEZ Distribuce, a.s - snížení příkonu KD čp. 26 z 200 A na
125 A – návrh smlouvu schválit
- hlasování o návrhu: pro – 9
proti - 0
zdržel se – 0

8.

Odměny členů zastupitelstva obce od 1. 1. 2019
- návrh dle nař. Vlády přednesla předsedkyně finančního výboru (viz příloha
zápisu) – návrh odměny schválit
- hlasování o návrhu: pro – 9
proti - 0
zdržel se – 0

9.

Příprava rozpočtu na r. 2019 – předložen návrh akcí na r. 2019
a) předložena aktualizace Programu obnovy vesnice č. 4 z 16. 11. 2018 – návrh
po doplnění a diskusi schválit
- hlasování o návrhu: pro – 9
proti - 0
zdržel se – 0
b) Předložena nabídka firem Tendra Mělník a Energomex Praha na větrání
tříd MŠ a ZŠ Korouhev rekuperačními jednotkami – 70% dotace
ze SFŽP
- náklady:
I) Smlouva o zpracování žádosti a manažerské přípravy projektu – Ing.
David Plíštil, Mělník – TENDRA Mělník 39 000,- Kč + DPH
II) Nabídka Energomex Praha – zajištění podkladů pro podání dotace
- 109 560,- + DPH (obec 32 868, - bez DPH, ostatní dotace
III) Dodávka a montáž pro 4 třídy: 720 tis KČ bez DPH (obec
216 000,- Kč bez DPH
-hlasování o návrh ad I), II) (ad III) až po výběru dodavatele)
- hlasování o návrhu: pro – 9
proti - 0
zdržel se – 0
c) předložen výhled akcí na r. 2019
- úkol pro Finanční výbor – vypracovat návrh rozpočtu 28.11.2018
v 16:00 hodin, předběžně termín schválení 13.12.2018 v 18:00

10. Školení členů inventurních komisí – provedla účetní obce L. Uhliariková, na vědomí
11. Rozpočtové opatření
a) Schválení dotace od Pardubického kraje ve výši 300.000,- Kč na nákup nového
hasičského auta –návrh dotaci přijmout
- hlasování o návrhu: pro – 9
proti - 0
zdržel se – 0
b) Rozpočtové opatření č. 8 - seznámila účetní obce L. Uhliariková, viz příloha zápisu,
návrh přijmout
- hlasování o návrhu: pro – 9
proti - 0
zdržel se – 0
12. Různé a diskuse
a) Zjistit možnost získat pozemky v horní části obce pro výstavbu RD

č. j. 10/2018
Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev ze dne 19. 11. 2018
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Návrh předsedkyně finančního výboru Marie Cackové - členy výboru Zdeňku
Soukalovou a Marii Petrásovou
2. Návrh předsedy kontrolního výboru Justina Soukala - členy výboru Tomáše Cacka a
Pavla Macha
3. Návrh předsedkyně komise pro kulturní a občanské záležitosti Veroniky Jílkové- členy
komise Marii Petrásovou, Tomáše Hrnčíře, Martinu Hrnčířovou, Martinu Mihulkovou,
Jiřího Dvořáka, Martinu Machovou, Ludmilu Roušarovou, Naděždu Mitášovou
4. Návrh předsedy komise pro životní prostředí Miroslava Přívětivého - člena komise
Františka Procházku
5. Připravení návrhu na odprodej nákladního přívěsu za -trambus - návrh nabídnou přívěs k
prodeji za minimální cenu 5.000,- Kč
6. Nabídku Energomex Praha pro zajištění energetického managementu a závěrečné
vyhodnocení stavby (ZVA) automatickým měřením Rigt Power Ostrava dle smlouvy ve
výši 48 000,- Kč vč. DPH/ rok po dobu 5-ti let
7. Smlouvu o uzavření Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-2018055/SOBS VB/01 s ČEZ Distribuce, a.s. na p. č. 505 Lačnov u
Korouhve – přípojka pro nový RD
8. Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě č.
18_SOP_01_4121469348 s ČEZ Distribuce, a.s - snížení příkonu KD čp. 26 z 200 A na
125 A
9. Odměny členů zastupitelstva obce od 1. 1. 2019 (viz příloha zápisu)
10. Aktualizaci Programu obnovy vesnice č. 4 z 16. 11. 2018
11. Nabídku firem Tendra Mělník a Energomex Praha na větrání tříd MŠ a ZŠ Korouhev
rekuperačními jednotkami s nabídkou 70% dotace ze SFŽP.
I) Smlouva o zpracování žádosti a manažerské přípravy projektu – Ing. David Plíštil,
Mělník – TENDRA Mělník 39 000,- Kč + DPH
II) Nabídka Energomex Praha – zajištění podkladů pro podání dotace
109 560, + DPH (obec 32 868, - bez DPH, ostatní dotace
12. Schválení dotace od Pardubického kraje ve výši 300.000,- Kč na nákup nového hasičského
auta
13. Rozpočtové opatření č. 8
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Reklamaci zapojení elektroměru – jednání 22. 11. 2018 Staredo, PKS Žďár, ČEZ
Distribuce, a.s.
2. Návrh na nákup zařízení – ledniček do KD: lednička cca 220 litrů 1ks + lednička cca
180 litrů 2 ks + samostatný mrazák cca 50 litrů 2 ks
3. Stav zajištění zavěšení opony u Čalounictví Litomyšl
4. Úkol pro zastupitele o výši pronájmu KD a předložení do příštího zasedání svých
návrhů
5. Návrh dodávky a montáž větrání pro 4 třídy ZŠ a MŠ Korouhev, schválení po
výběrovém řízení

Zastupitelstvo obce ukládá:
1 - 10/2018 Na příštím zasedání ZO předložit svůj návrh výše nájmu v kulturním domě
- všichni členové zastupitelstva obce
2 - 10/2018 Místostarostovi obce zaurgovat Geometrický plán Geodézie Polička a
zajistit zápis do KN do 15.12.2018
3 - 10/2018 Finančnímu výboru vypracovat návrh rozpočtu do 28. 11. 2018
4 - 10/2018 Starostovi obce zjistit možnost pozemků pro výstavbu
5 - 10/2018 Zveřejnit návrh na prodej nákladního přívěsu za trambus
6 - 10/2018 Předsedovi komise pro životní prostředí Miroslavu Přívětivému - doplnit
dalšího člena/členku komise
Návrh usnesení schválit
- hlasování o návrhu: pro – 9
proti - 0
zdržel se – 0
Poznámka: ZO…..zastupitelstvo obce
Zápis byl vyhotoven v Korouhvi dne 19. 11. 2018
Zápis zapsala:

Marie Cacková.……………………………………...

Zápis ověřil starosta obce :

Petr Vondrovic ………………………………………

Zápis ověřil:

Justin Soukal………………………………

Zápis ověřil:

Tomáš Cacek…………………………………….

Vyvěšeno dne 20. 11. 2018

Sejmuto dne 6. 12. 2018

Příloha – úkoly z minulých jednání zastupitelstva obce
Zápis č. 8/2016
1 – 8/2016 Kanalizace a ČOV: Recprojekt Pardubice, Ing. Falta - zpracována změna PRVKÚK
na tlakovou kanalizaci a Žádost o změnu (Recprojekt + OÚ) podána na KrÚ
Pardubice – návštěva Ing. Rece 27. 4. 2018 - vyjádření MZe ČR negativní,
jednání na OÚ Korouhev 28. 5. 2018
Vodní zdroje Chrudim zpracováno hydrogeologické vyjádření – stanovisko
zajišťovat tlakovou kanalizaci – předáno Krajskému úřadu Pardubického krajeprojednává změn stanoviska MZe ČR - trvá
Zápis č. 4/2018
1 - 4/2018 Zajistit přepracování Pohřebního řádu dle nové legislativy do r. 2020 - starosta obce trvá.
Zápis č. 6/2018
1 - 6/2018 Starostovi obce zjistit podmínky Pošty Partner a zastupitelstvu obce rozhodnout do 31.
1. 2019 o nabídce České pošty, s.p. - trvá

