č. j. 8/2019
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 21.11.2019
Přítomni – dle prezenční listiny
Zahájení jednání: 21.11 2019 18:04 hodin v zasedací místnosti OÚ
Ukončení jednání: 21.11.2019 19:50 hodin
Program:
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
- starosta obce Petr Vondrovic navrhl zapisovatelkou Marii Cackovou ,
ověřovateli zápisu Justina Soukala a Tomáše Cacka
hlasování o návrhu: pro – 7
proti - 0
zdržel se – 0
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce – návrh programu a doplnění přednesl
starosta obce Petr Vondrovic
- hlasování o návrhu: pro – 7
proti - 0
zdržel se – 0
3. Informace o činnosti
Finanční výbor - informace ke stavu fondů, kontrola pokladny a dokladů,
Kontrolní výbor - provedeny tři kontroly
Kulturní komise - bez informací
Komise ŽP – informace o kácení
místostarosta obce - informace o GP a přípojkách
starosta obce – rekonstrukce silnice II/360 uzavřeny všechny majetkoprávní smlouvy, probíhá stavební řízení žádost o dotaci v r. 2020. Den malých obcí 5.11.2019
– info o změnách v pobočkové síti České pošty, SFŽP – v r. 2020 1 mld.
do ČOV a kanalizací, dále předpoklad z fondů EU, r. 2020 nebudou dotace
na sakrální stavby v majetku obce. Dne 13. 11. 2019 vypsáno výběrové
řízení na rekuperační jednotky ZŠ a MŠ (Tendra Mělník) – ukončení 6.
12. 2019. Info o situaci v prodejně COOP čp. 78.
4.

Úkoly z minulých jednání zastupitelstva obce – viz příloha zápisu

5. Předložena Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2018128/VB/1 s ČEZ
Distribuce, a.s. - vedení sítí na p. č. 534 v k. ú. Lačnov, úhrada 1000,- Kč – návrh smlouvu
schválit
- hlasování o návrhu: pro – 7
proti - 0
zdržel se – 0
6. Pozemky
a) Výpověď z nájmu pozemků- pachtovní smlouva č. 77/2014 – ZO bere na vědomí a ukládá
starostovi obce zveřejnit záměr obce pacht u na části pozemku č. 1333/1 o výměře 4317
m2.
- hlasování o návrhu: pro – 7
proti - 0
zdržel se – 0
b)Směna pozemků mezi obcí Korouhev a manžely Janou a Josefem Břeňovými – obec
Korouhev směňuje pozemky v k. ú. Korouhev p.č. st. 669/1 17 m2, zast. plocha, p.č.
2720/2 9 m2, ost. pl., p.č. 2720/3 16 m2 ost. pl. za pozemky p.č. 2365/2 42 m2, ostatní
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plocha ve vlastnictví Jany a Josefa Břeňových, Korouhev 76, vše dle GP č. 645-93/2019
vyhotoveného firmou SMALL s.r.o. – návrh směnu schválit
- hlasování o návrhu: pro – 7
proti - 0
zdržel se – 0
7. Projekt demolice čp. 223 – výzva vydaná AZASS Polička, jediný zájemce Šafář CZ s.r.o.
Polička – cena 39 tis. Kč, úhrada obcí Korouhev formou dotace pro AZASS – ZO bere na
vědomí
8. Předložena Obecně závazná vyhláška obce Korouhev č. 1/2019 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy třídění, využívání a odstraňování odpadů na území obce
Korouhev – doplněn sběr jedlých tuků, je již realizován. Návrh Obecně závaznou vyhláška č.
1/2019 schválit
- hlasování o návrhu: pro – 7
proti - 0
zdržel se – 0
- dále nutno novelizovat OZV o místních poplatcích - úkol
9. Žádost Leony Teplé, Korouhev čp. 177 o prodloužení nájemní smlouvy na byt v čp. 177 návrh žádost schválit na dobu určitou do 14. 12. 2021.
- hlasování o návrhu: pro – 7
proti - 0
zdržel se – 0
10. Příprava rozpočtu r. 2020
a)
Akce pro dotaci z POV 2020 Pardubického kraje – návrh oprava chodníku u
dolního pohostinství (most – k obchodu – zastávka – most) – hlasování o
návrhu:
- hlasování o návrhu: pro – 7
proti - 0
zdržel se – 0
b) Připravit projekt na opravu chodníku a plotu hřiště pod školou
c)

Předloženy požadavky:
 požadavky JPOIII
 kulturní a sportovní akce
 požadavky ZŠ a MŠ Korouhev
 předběžný seznam akcí pro zpracování rozpočtu 2020
 požsfsvek TJ Sokol
- ZO bere na vědomí

d)

Termín zasedání Finančního výboru 28.11.2019 15:30 hodin

11. Různé a diskuse
a) Další zasedání zastupitelstva obce bude 17.12.2019 v 18:00 hodin
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č. j. 8/2019
Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev ze dne 21.11. 2019
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2018128/VB/1 s ČEZ
Distribuce, a.s. - vedení sítí na p. č. 534 v k. ú. Lačnov, úhrada 1000,- Kč
2. Zveřejnit záměr obce pachtu na části pozemku č. 1333/1 o výměře 4317 m2.
3. Směnu pozemků mezi obcí Korouhev a manžely Janou a Josefem Břeňovými – obec
Korouhev směňuje pozemky v k. ú. Korouhev p.č. 669/1 17 m2, zast. plocha, p.č. 2720/2
9 m2, ost. pl., p.č. 2720/3 16 m2 ost. pl. za pozemky p.č. 2365/1 42 m2, ostatní plocha ve
vlastnictví Jany a Josefa Břeňových, Korouhev 76, vše dle GP č. 645-93/2019
vyhotoveného firmou SMALL s.r.o.
4. Žádost Leony Teplé, Korouhev čp. 177 o prodloužení nájemní smlouvy na byt v čp. 177 na dobu určitou do 14. 12. 2021.
5. Akci pro dotaci z POV 2020 Pardubického kraje na opravu obrubníků a chodníku u
dolního pohostinství (most – k obchodu – zastávka – most)
Zastupitelstvo obce ukládá:
1 - 8/2019 Zveřejnit záměr obce pachtu na části pozemku č. 1333/1 o výměře 4317 m2
2 - 8/2019 Novelizovat OZV o místních poplatcích.
3 - 8/2019 Připravit projekt na opravu chodníku a plotu hřiště pod školou
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
1. Žádost Heleny Sršňové a Tomáše Augustina o odkoupení parcely v této lokalit - ZO bere
na vědomí
2. Výpověď z nájmu pozemků- pachtovní smlouva č. 77/2014
3. Projekt demolice čp. 223 – výzva vydaná AZASS Polička, jediný zájemce Šafář CZ s.r.o.
Polička – cena 39 tis. Kč, úhrada obcí Korouhev formou dotace pro AZASS
Návrh usnesení schválit
- hlasování o návrhu: pro – 7
proti - 0
zdržel se – 0
Poznámka: ZO…..zastupitelstvo obce
Zápis byl vyhotoven v Korouhvi dne 21. 11. 2019
Zápis zapsala:

Marie Cacková.……………………………………...

Zápis ověřil starosta obce :

Petr Vondrovic ………………………………………

Zápis ověřil:

Justin Soukal……....………… ………………..……..

Zápis ověřil:

Tomáš Cacek .……………………………….……….

Vyvěšeno dne 22.11. 2019

Sejmuto dne 10.12.2019
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Příloha – úkoly z minulých jednání zastupitelstva obce
Zápis č. 4/2018
1 - 4/2018 Zajistit přepracování Pohřebního řádu dle nové legislativy do r. 2020 - starosta obce
- trvá
Zápis č. 2/2019
1 -2/2019 Zázemí fotbalového hřiště:
a) místostarostovi uskutečnit samostatnou schůzku zastupitelstva obce pro
jednání o zázemí fotbalového hřiště a zajistit realizaci projektu budovy – trvá
5-2/2019 Stavební parcely lokalita Pustina p. č 1923/1 - prověřit realitu výstavby na tomto
pozemku ve vztahu k inženýrským sítím, pachtovní smlouvě a finančních možností
obce a ukládá starostovi svolat schůzku na určené místo – 24. 10. 2019 schválena
varianta 3 parcel, objednán GP, první orientační schůzka s geodety 19. 11. 2019
Dále realizovat dle tohoto postupu (starosta a místostarosta):
a) Podat výpověď z pachtovní smlouvy M. Michl, Korouhev čp. 285 - části p.č.
1923/1 určené pro výstavbu za předpokladu dodržení dotačního období
jednání s nájemcem 21.10.2019 – podat výpověď po vypracování GP v období
01 – 03/2020
b) Zajistit zaměření podzemního telefonního vedení - trvá
c) Zajistit GP dle schváleného návrhu - první orientační schůzka s geodety
19.11.2019
d) Promyslet podmínky prodeje a návrhu na prodej - předložena informace ze
školení KrÚ Pardubice, pro informaci, nutná konzultace s právníkem – trvá
Předložena žádost Heleny Sršňové a Tomáše Augustina o odkoupení parcely v této
lokalitě - ZO bere na vědomí
2-3/2019 ČOV a kanalizace Korouhev - pracovní skupina ve složení Ladislav Filipi, vedoucí,
členové Justin Soukal, Tomáš Cacek, Pavel Mach, Miroslav Přívětivý zajistí další
studii možných variant řešení likvidace splaškových vod v obci - projektant Ing.
Matuška, firma VODAM Hranice - termín 15.11.2019, proběhla schůzka ZO
s projektantem Ing. Matuškou 23. 9. 2019 na OÚ, další prezentace 7.11., 2019 –
studie neúplná, příslib do 14.11.2019 nesplněn, zasláno 21.11.2019- členové ZO
prostudovat a připomínky do 29.11.2019 - trvá
2 - 6/2019 Studie rekonstrukce čp. 265 Šafář CZ, s.r.o. Polička - tři varianty uspořádání hospody,
místnosti pro služby, prodejny – probíhá zpracování projektu dle upravené var. II
(Šafář CZ s.r.o. Polička) - trvá
1 - 7/2019 Předat starostovi obce požadavky do rozpočtu obce 2020 do 15. 11. 2019 – všichni
členové ZO - předáno: hasiči, ZŠ a MŠ, TJ Sokol, kulturní akce, dále viz bod 9.
zápisu
2 - 7/2019 Zpravodaj 2019 - předat starostovi obce příspěvky do 29.11.2019 – všichni členové
ZO – trvá, nutné dodržet
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