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č. j. 9/2016
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20. 12. 2016
Přítomni – dle prezenční listiny
Zahájení jednání: 20.12.2016 18:13 hodin v zasedací místnosti OÚ
Ukončení jednání: 20.12.2016 20:08 hodin
Program:
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
- starosta obce Petr Vondrovic navrhl zapisovatelem Marii Cackovou, ověřovateli
zápisu: Justin Soukal, Marie Petrásová
- hlasování o návrhu: pro – 9
proti - 0
zdržel se – 0
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce – návrh a doplnění programu přednesl
starosta obce Petr Vondrovic
- hlasování o návrhu: pro – 9
proti - 0
zdržel se – 0
3. Informace o činnosti
- Finanční výbor – fundweb a stav finančních prostředků
- Kontrolní výbor – kontrola dotací: Charita Polička, kazatelna kostel sv. Petra a
Pavla, TJ Sokol, usedlost čp. 163
- Kulturní komise – průběh uplynulých akcí, následující kulturní akce
- Komise ŽP – stav kácení stromů, velký nárůst žádostí o kácení, stav stodola
Lačnov, nutnost řešení umístění kontejnerů
- místostarosta obce – řešení smluv, pozemky, výběrové řízení,
- starosta obce P. Vondrovic- poplatek LIKO Svitavy 624,- Kč/obyvatele a rekr.
Objekt, jednání stodola Lačnov, valná hromada Mikroregion Poličsko 2,Kč/obyv.), AZASS (50,- Kč/obyv.), MAS /5,- Kč/obyv.), GObec – sítě,
hlášení závad, oprava 7 ks světel po obci.
4. Úkoly z minulých jednání zastupitelstva obce – viz příloha
5. Rekonstrukce kulturního domu – aktuální vývoj:
a) Inventář KD stávající – návrh:
- prodej křesel - návrh
- křesla pro zájemce: dvojkřesla 26 ks, trojkřesla 14 ks dle seznamu za
cenu 100,- Kč/1 křeslo
- darovat TJ Sokol 12 dvojkřesel
- zbytek 11 dvojkřesel a 15 ks trojkřesel nabídnout k prodeji
- hlasování o návrhu: pro – 9
proti - 0
zdržel se – 0
- stoly - nechat 25 ks 120 x 80 cm
- nabídnou k prodej 20 ks stolů 100 x 120 cm za cenu 500,- Kč/stůl.
hlasování o návrhu: pro – 9
proti - 0
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zdržel se – 0

b) Výběrové řízení na zhotovitele stavby „Snížení energetické náročnosti a stavební
úpravy kulturního domu v Korouhvi čp. 26“ - otevírání obálek
16.12.2016, nabídku podaly firmy – viz příloha. Výběrová komise
provedla hodnocení dne 16.12.2016 prvních třech nabídek (pořadí dle ceny
bez DPH) a doporučuje jako zhotovitele stavby „Snížení energetické
náročnosti a stavební úpravy kulturního domu v Korouhvi čp. 26“ firmu
STAREDO s.r.o. Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ
28270495 s nejnižší nabídkovou cenou 11 831 012,- bez DPH. Návrh doporučení výběrové komise schválit a pověřit starostu obce uzavřením
smlouvy s firmou STAREDO s.r.o. Maršovská 1358, 592 31 Nové Město
na Moravě, IČ 28270495, dle parametrů uvedených v nabídce této firmy
z 16.12.2016, č.j. 356/2016, za podmínky předložení všech dokumentů
požadovaných k uzavření smlouvy a za předpokladu, že nebudou podány
námitky od ostatních firem v zákonné lhůtě.
hlasování o návrhu: pro – 9
proti - 0
zdržel se – 0
c) Další postup:
- vyklízení inventáře: kuchyň, výčep – M. Petrásová
kulisy: L. Filipi
hudba: J. Dvořák + muzikanti
ostatní: starosta, údržba obce + brigády
6.

Lesy ČR – úprava potoka u čp. 230 – informace o stavu projektu čištění u čp. 230 a čp.
215 a dalších částech toku– posun termínu realizace na podzim 2017
- předběžná žádost Lesů ČR o koupi části p.č. 2912/35 a části p. č. 173/1
- návrh projednat situaci se zúčastněnými stranami
ZO bere na vědomí

7. Žádost Mysliveckého spolku, z.s. Korouhev – žádost o osvobození poplatku ze psů z 29.
11. 2016 dle přiloženého seznamu – návrh osvobození schválit
hlasování o návrhu: pro – 9
proti - 0
zdržel se – 0
8. Žádost Salvia, z.ú. Svitavy z 9.12.2016 o finanční příspěvek/dar ve výši 10 000,- Kč služba
osobní asistence (v korouhvi 2 občané) – návrh dar ve výši 5.000,-Kč, dar zahrnout
do rozpočtu 2017.
hlasování o návrhu: pro – 9
proti - 0
zdržel se – 0
9. Žádost o prodej palivového dřeva:
a) Petr Hlouš čp. 259 a Radek Mihulka čp. 321- olšiny nad hřištěm – úkol pro Justina
Soukala
b) Stromy podél plotu u cesty na odchovnu u kůlny P. Peňáze – úkol pro Justina
Soukala
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10. Prodej a nákup pozemků
a) Kateřinky info – vypracována a podepsána jednotná smlouva, zaslán návrh na
zápis do KN – na vědomí
b) Prodej z majetku obce Korouhev p. č. 2690/22 ost.pl. 64 m2 dle GP 571-217/2016
za cenu 6,- Kč/m2 Vladimíru Tesárkovi (1/2) 569 93 Korouhev 22 a Haně
Tesárkové (1/2) 569 93 Korouhev 22- návrh prodej schválit
hlasování o návrhu: pro – 9
proti - 0
zdržel se – 0
c) Prodej z majetku obce Korouhev p. č. 2691/3 ost.pl. 98 m2 dle GP 573-306/2016
za cenu 6,- Kč/m2 Petrovi Poulovi a Antonii Poulové 569 93 Korouhev 107návrh prodej schválit
hlasování o návrhu: pro – 9
proti - 0
zdržel se – 0
d) Prodej z majetku obce Korouhev p. č. 2690/24 ost.pl. 35 m2, p. č. 2915/4 ost.pl.
320 m2, 2691/1 ost. pl. 173 m2 dle GP 573-306/2016 za cenu 6,- Kč/m2 R.
Lipenskému, 569 93 Korouhev 31- návrh prodej schválit
hlasování o návrhu: pro – 9
proti - 0
zdržel se – 0
e) Nákup obcí Korouhev z majetku Vladimíra Tesárka, 569 93 Korouhev 22 p. č.
346/5 zahrada 4 m2 za cenu 25,- Kč/m2 a za dle GP 571-217/2016 - návrh nákup
schválit
hlasování o návrhu: pro – 9
proti - 0
zdržel se – 0
f) Nákup obcí Korouhev z majetku Marie Tesárkové, 569 93 Korouhev 19 p. č.
2759/1 ost. pl. 108 m2 a p.č. 3226 ost. pl. 78 m2 za cenu 6,- Kč/m2 dle GP 571217/2016 - návrh nákup schválit
hlasování o návrhu: pro –
proti - 0
zdržel se – 0
g) Nákup obcí Korouhev z majetku Romana Lipenského, 569 93 Korouhev 31, p. č.
2690/23 ost. pl. 24 m2 za 6,- Kč/m2 a p.č. 363/4 zahrada 52 m2 za 25,- Kč/m2
dle GP 573-306/2016 - návrh nákup schválit
hlasování o návrhu: pro – 9
proti - 0
zdržel se – 0
11. Odměny členů zastupitelstva obce dle novely č. 414/2016 nař. vlády č. 73/2003 Sb. vlády
– předložen návrh předsedkyně Finančního výboru M. Cacková (viz příloha zápisu)
hlasování o návrhu: pro – 9
proti - 0
zdržel se – 0
12. Schválení dotací – dotace od Úřadu práce 28 000,- za VPP v 10/2016, 10 000,- od
Pardubického kraje dotace hasiči – návrh schválit
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hlasování o návrhu: pro – 9
proti - 0
zdržel se – 0
13. Rozpočtové opatření č. 4 - návrh schválit (viz příloha zápisu)
hlasování o návrhu: pro – 9
proti - 0
zdržel se – 0
14. Rozpočtové provizorium na r. 2017 - návrh schválit rozpočtové provizorium do 28.2.2017
ve výši 1/12 rozpočtu r. 2016 na každý měsíc
hlasování o návrhu:
pro – 9
proti - 0
zdržel se – 0
15. Příprava rozpočtu r. 2017 – předložení návrhů, ZO bere na vědomí
16. Hodnocení roku 2016 – informace o plnění akcí v rozpočtu r. 2016
17. Různé a diskuse
a) Žádost o byt z 16.11.2016 čj. 328/2016 – ZO bere na vědomí, obec nemá neobsazený
byt
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č.j. 9/2016
Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev ze dne 20. 12. 2016
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Prodej křesel z KD pro zájemce: dvojkřesla 26 ks, trojkřesla 14 ks dle seznamu za cenu
100,- Kč/1 křeslo
2. Dar TJ Sokol 12 dvojkřesel
3. Návrh výběrové komise na zhotovitele stavby „Snížení energetické náročnosti a stavební
úpravy kulturního domu v Korouhvi čp. 26“ a pověřuje starostu obce uzavřením
smlouvy s firmou STAREDO s.r.o. Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na
Moravě, IČ 28270495, dle parametrů uvedených v nabídce této firmy
z 16.12.2016, č.j. 356/2016, za podmínky předložení všech dokumentů
požadovaných k uzavření smlouvy a za předpokladu, že nebudou podány
námitky od ostatních firem.
4. Žádost Mysliveckého spolku, z.s. Korouhev o osvobození poplatku ze psů z 29. 11. 2016
dle přiloženého seznamu
5. Žádost Salvia, z.s. Svitavy z 9.12.2016 o finanční příspěvek/dar ve výši 5 000,- Kč , dar
zahrnout do rozpočtu 2017.
6. Prodej z majetku obce Korouhev p. č. 2690/22 ost.pl. 64 m2 dle GP 571-217/2016 za
cenu 6,- Kč/m2 Vladimíru Tesárkovi (1/2) 569 93 Korouhev 22 a Haně Tesárkové
(1/2) 569 93 Korouhev 220
7. Prodej z majetku obce Korouhev p. č. 2691/3 ost.pl. 98 m2 dle GP 573-306/2016 za cenu
6,- Kč/m2 Petrovi Poulovi a Antonii Poulové, 569 93 Korouhev 107
8. Prodej z majetku obce Korouhev p. č. 2690/24 ost.pl. 35 m2, p. č. 2915/4 ost.pl. 320 m2,
2691/1 ost. pl. 173 m2 dle GP 573-306/2016 za cenu 6,- Kč/m2 R. Lipenskému, 569
93 Korouhev 31
9. Nákup obcí Korouhev z majetku Romana Lipenského, 569 93 Korouhev 31, p. č. 2690/23
ost. pl. 24 m2 za 6,- Kč/m2 a p.č. 363/4 zahrada 52 m2 za 25,- Kč/m2 dle GP 573306/2016
10. Nákup obcí Korouhev z majetku Vladimíra Tesárka, 569 93 Korouhev 22 p. č. 346/5
zahrada 4 m2 za cenu 25,- Kč/m2 a za dle GP 571-217/2016
11. Nákup obcí Korouhev z majetku Marie Tesárkové, 569 93 Korouhev 19 p. č. 2759/1
ost. pl. 108 m2 a p.č. 3226 ost. pl. 78 m2 za cenu 6,- Kč/m2 dle GP 571-217/2016
12. Odměny členů zastupitelstva obce dle novely č. 414/2016 nař. vlády č. 73/2003 Sb.
vlády dle návrhu předsedkyně Finančního výboru M. Cacková (viz příloha zápisu)
13. Dotace od Úřadu práce 28 000,- za VPP v 10/2016, 10 000,- od Pardubického kraje
dotace hasiči
14. Rozpočtové opatření č. 4 (viz příloha zápisu)
15. Rozpočtové provizorium na r. 2017 28.2.2017 ve výši 1/12 rozpočtu r. 2016 na každý
měsíc
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Lesy ČR – úprava potoka u čp. 230 – informace o stavu projektu čištění u čp. 230 a čp.
215 a dalších místech toku – posun termínu realizace na podzim 2017a předběžná
žádost Lesů ČR o koupi části p.č. 2912/35 a části p. č. 173/1
2. Informaci o prodeji pozemků Kateřinky a zaslání návrhu na zápis do KN – na vědomí
3. Přípravu rozpočtu r. 2017 – předložení návrhů, ZO bere na vědomí
4. Žádost o sociální byt
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Zastupitelstvo obce ukládá:
1 – 9/2016 Žádost Lesů ČR o koupi části p.č. 2912/35 a části p. č. 173/1
- návrh projednat situaci se zúčastněnými stranami – starosta obce
2 – 9/2016 Justinovi Soukalovi řešit žádosti o prodej palivového dřeva:
a) Petr Hlouš čp. 259 a Radek Mihulka čp. 321- olšiny nad hřištěm
b) Stromy podél plotu u cesty na odchovnu u kůlny P. Peňáze
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
Poznámka: ZO…..zastupitelstvo obce
Návrh usnesení schválit
- hlasování o návrhu : pro – 9
proti - 0
zdržel se – 0
Zápis byl vyhotoven v Korouhvi dne 20.12.2016
Zápis zapsal:

Marie Cacková.……………………………………..

Zápis ověřil starosta obce :

Petr Vondrovic ……………………………………..

Zápis ověřil:

Justin Soukal ……….……………………………….

Zápis ověřil:

Marie Petrásová ……….……………………………….

Vyvěšeno dne 21.12.2016

Sejmuto dne

10.1.2017
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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 – manuál a program MMR – zvážit zavedení (budoucí
podmínka čerpání dotací, nyní pro soutěž vesnice roku povinné) a doplnit
o možnosti dotací dle různých programů – starosta, místostarosta,
zastupitelé - trvá, nutné rozhodnutí o prioritách po rekonstrukci
kulturního domu
Zápis č. 4/2016
2 – 4/2016 Starosta obce prověří žádost o spolupráci s obcí Pčoliné/Prešovský kraj – podnět
z Úřadu Prešovského samosprávného kraje - trvá, odeslána informace o
obci, bez další reakce, ještě jednou odeslat informaci – splněno, zatím bez
reakce
Zápis č. 7/2016
1 – 7/2016 Předat Kulturní komisí akce pro rok 2017 a vstoupit do jednání s TJ Sokol a
řešit možné termíny využití sokolovny pro obecní akce (všichni, Kulturní
komise ) – splněno
2 – 7/2016 Prověřit zájem TJ Sokol o křesla a stoly (M. Cacková) - viz jednání bod 5.
3 – 7/2016 Prověřit zájem o křesla ze strany obyvatel – viz jednání bod 5.
Zápis č. 8/2016
1 – 8/2016 Studie kanalizace a ČOV: dle jednání s Recprojekt Pardubice a diskusi na jednání
ZO:
a) Svolat jednání k tomuto bodu po dokončení studie a přizvat Ing. Rece
– zajistí P. Vondrovic– trvá
b) Dohodnout jednání s firmou Satturn Holešov, Ing. Tomšů – zajistí
Marie Cacková – trvá
2 – 8/2016 Příprava rozpočtu r. 2017 – dát požadavky do rozpočtu do 30. 11. 2016 – všichni
členové ZO – požadavky dala kulturním komise, dále je nutno údržba lesa,
divadelníci, škola, hasiči
3 – 8/2016 Zpravodaj 12/2016 – příspěvky do 30. 11. 2016 – všichni členové ZO – splněno

