č. j. 3/2019
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 24.4. 2019
Přítomni – dle prezenční listiny
Zahájení jednání: 24.4. 2019 18:06.. hodin v zasedací místnosti OÚ
Ukončení jednání. 24.4. 2019 20:05 hodin
Program:
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
- starosta obce Petr Vondrovic navrhl zapisovatelkou Marii Cackovou,
ověřovateli zápisu: Pavla Macha a Veroniku Jílkovou
hlasování o návrhu: pro – 8
proti - 0
zdržel se – 0
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce – návrh a změnu programu přednesl
starosta obce Petr Vondrovic
- hlasování o návrhu: pro – 8
proti - 0
zdržel se – 0
3. Informace o činnosti
Finanční výbor – informace o stavu podílových listů,
Kontrolní výbory – bez informace
Kulturní komise - informace o kulturních akcích
Komise ŽP – bez informace
místostarosta obce
starosta obce – informace ČEZ Distribuce: rekonstrukce el. Maksičky do země (2020 –
21 - obec veřejné osvětlení, horní konec Korouhev do země 2021 - 22 ( obec veřejné
osvětlení + rozhlas), 24.4.2019 ukončena akce čištění potoka – Lesy ČR a TRS Brno –
plocha u KD revitalizována, čp. 265 – nová střecha fa Starý Svitavy 190 500,-, dále hromosvod 50 000,-. Kč - zadáno, další využití – nájem končí 30.6.2019. Zadáno BOZP a
PO obce H. Netolické, oprávněné osobě.
4. Úkoly z minulých jednání zastupitelstva obce – viz příloha zápisu
5.

Rezignace na člena zastupitelstva obce - dne 17.4.2019 oznámil písemně Tomáš Hrnčíř
rezignaci na člena zastupitelstva obce Korouhev – ZO bere na vědomí

6.

Výsledek hospodaření obce za r. 2018 – bude předloženo na dalším jednání zastupitelstva
obce, po vyvěšení na úřední desce obce

7.

Kanalizace a čistička odpadních vod (ČOV)
Starosta obce seznámil s výsledky ankety o kanalizaci a ČOV:
Rozesláno anket celkem:
278
Doručeno odpovědí celkem:
226
Účast:
82,8%
Výsledek ankety:
pro variantu II: 130 účastníků, tj. 57,5 %
pro variantu III: 81 účastníků, tj. 35,8%
pro variantu I:
15 účastníků, tj. 6,7%

(tlaková kanalizace a ČOV)
(jiný názor)
(individuální ČOV a jímky)

Starosta obce dále vyzval členy zastupitelstva obce, aby se vyjádřili k průběhu zjišťování
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názorů obyvatel obce na akci a dále navrhli další postup. Pro pokračování
zajišťování tlakové kanalizace byli tři zastupitelé, pět zastupitelů navrhlo dále
prověřovat možné varianty odkanalizování obce formou dalších studií.
Z toho důvodu, protože bylo zřejmé, že zastupitelstvo obce neodsouhlasí
tlakovou kanalizaci, vyzval starosta obce zastupitele, kteří navrhovali studie,
aby se vypracování této studie ujali – nikdo se však nepřihlásil.
Proto starosta obce navrhl pracovní skupinu za účelem vypracování další
studie/studií ve složení:
Ladislav Filipi, vedoucí, Justin Soukal, Tomáš Cacek, Pavel Mach, Miroslav
Přívětivý. Marie Cacková se bude na práci této skupiny vzhledem k časovému
zaneprázdnění podílet konzultacemi, starosta obce této skupině poskytne
podporu.
- hlasování o návrhu: pro – 8
proti - 0
zdržel se – 0
Dále byl navrženy úkoly:
1) Marie Cacková předloží seznam navrhovaných projektantů možných
variant řešení likvidace splaškových vod v obci
2) 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
- hlasování o úkolech: pro – 8
proti - 0
zdržel se – 0
Odešli zastupitelé obce Marie Cacková a Ladislav Filipi
8.

Nabídka zhodnocení volných finančních prostředků ČSOB, a.s.
- předložena nabídka obchodního zástupce z 13.3.2019, č. j. OÚ 68/2019.
- návrh: uložit 5 000 000,- Kč na 1 rok a podat výpověď
- hlasování o návrhu: pro – 6
proti - 0
zdržel se – 0

9.

Nabídka sběru kuchyňských olejů a tuků v obci – legislativní povinnost od 1.1.2020,
přeložena nabídka firmy Fritex s.r.o. Vladislav, vč. návrhu smlouvy – cena 1,Kč/kg oleje/tuku, sankce za znečištění, frekvence sběru 1x za měsíc. Reference –
bezproblémový svoz ze ZŠ a MŠ Korouhev. Návrh smlouvu schválit a pověřit
starostu jejím uzavřením.
- hlasování o návrhu: pro – 6
proti - 0
zdržel se – 0

10. Žádost o dotaci z rozpočtu obce pro Domov Bystré, o.p.s. ve výši 16 030 Kč – návrh
10 000,- Kč a pověřit starostu uzavřením smlouvy
- hlasování o návrhu: pro – 6
proti - 0
zdržel se – 0
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11. Kontrola HZS Svitavy 4.4.2019 – téma „Požární kontrola obce v samostatné a přenesené
působnosti obce“ – tj. zabezpečení požární ochrany v obci a dodržení podmínek
zřízení JSDH JPO III v obci. Bez závad, nutno novelizovat zakládací listinu JPO
III a seznam prostředků PO – ZO bere na vědomí.
Předložena Zřizovací listina JSDH Korouhev – návrh zřizovací listinu schválit
- hlasování o návrhu: pro – 6
proti - 0
zdržel se – 0
12. Nákup traktorového přívěsu – předložena nabídka PO-AGRO Trading ZT s.r.o. z 8.4.2019
na přívěs Cynkomet T 117 cena 204 490,- Kč vč. DPH. Prověřeno místostarostou
obce, vyhovuje – návrh nabídku schválit a zvýšit rozpočet obce o částku 90 000,přívěs + dopravné (v rozpočtu 120 000,- Kč).
- hlasování o návrhu: pro – 6
proti - 0
zdržel se – 0
13. Žádost Mysliveckého sdružení Korouhev o místnost v kulturním domě
- návrh propůjčit stávající místnost za jevištěm
- hlasování o návrhu: pro – 6
proti - 0
zdržel se – 0
14. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti Korouhev –knn pro 6 chat – OBEC č. I
IV-12-2014956/VB/13 pro ČEZ Distribuce, a.s. zařízení distribuční soustavy dle
GP č. 115-1234/2017 , úhrada 22 765,- Kč – návrh smlouvu schválit
- hlasování o návrhu: pro – 6
proti - 0
zdržel se – 0
15. Rozpočtové opatření č. 2/2019
a) Akce dle rozpočtu dle nabídky DS Delta Lubná:
- odpočívadlo Lačnov – zámková dlažby 36 tis. Kč
- nástěnka OÚ - zámková dlažba 19 tis. Kč
- posezení čp. 265 pohostinství - 128 tis. Kč
- hlasování o nabídkách: pro – 6
proti - 0
zdržel se – 0
b) Akce k dofinancování a doplnění do rozpočtového opatření:
- traktorový přívěs + 90000,- Kč
- pořez dřeva na přístřešek fotbalového hřiště + 22 000,- nádobí dle specifikace do KD +20000,- Kč
- oprava asfaltové plochy před horní samoobsluhou – dle návrhu DS
Delta Lubná 605 000,- +50000,- Kč rezerva do rozpočtového opatření
(v rozpočtu 600 000,-)
c) Rozpočtové opatření č. 2 – viz příloha rozpočtu, návrh opatření schválit
- hlasování o návrhu: pro – 6
proti - 0
zdržel se – 0
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16. Směna pozemků:
a) Obec Korouhev směňuje pozemek p.č. 252/1, trvalý travní porost o výměře
388 m2 za pozemek p.č. 1337/5, trvalý travní porost o výměře 115 m2 ve
vlastnictví Lubomíra Vlčka, bytem Korouhev 3 – návrh směnu schválit
- hlasování o návrhu: pro – 6
proti - 0
zdržel se – 0
.
17. Různé a diskuse
a) Žádost o podporu linky bezpečí – dopis z 16.4.2019 – ZO bere na vědomí.
b) Smlouva o bezúplatném převodu s MAS Partnerství venkova, z.s., 679 33
Vísky 96 - zařízení z projektu „Hřbitovy – naše kamenná historie“ – velká a
malá dřevěná tabule u hřbitova, cena 14 599,- Kč – návrh smlouvu schválit
- hlasování o návrhu: pro – 6
proti - 0
zdržel se – 0
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č. j. 3/2019
Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev ze dne 24. 4. 2019
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Pracovní skupinu za účelem vypracování další studie řešení splaškových vod v obci ve
složení:
Ladislav Filipi, vedoucí, Justin Soukal, Tomáš Cacek, Pavel Mach, Miroslav Přívětivý.
Marie Cacková se bude na práci této skupiny vzhledem k časovému zaneprázdnění podílet
konzultacemi, starosta obce této skupině poskytne podporu.
2. Nabídku zhodnocení volných finančních prostředků ČSOB, a.s.dle nabídky obchodního
zástupce z 13.3.2019, č. j. OÚ 68/2019 - uložit 5 000 000,- Kč na 1 rok a podat výpověď
3. Nabídku sběru kuchyňských olejů a tuků v obci firmy Fritex s.r.o. Vladislav, vč. návrhu
smlouvy – cena 1,- Kč/kg oleje/tuku, sankce za znečištění, frekvence sběru 1x za měsíc
4.

Žádost o dotaci z rozpočtu obce pro Domov Bystré, o.p.s. ve výši 16 030 Kč – návrh
10 000,- Kč a pověřit starostu uzavřením smlouvy

5.

Zřizovací listinu JSDH Korouhev

6.

Nákup traktorového přívěsu dle nabídky POL-AGRO TRADING ZT s.r.o. z 8.4.2019 na
přívěs Cynkomet T 117 cena 204 490,- Kč

7.

Žádost Mysliveckého sdružení Korouhev o místnost v kulturním domě

8.

Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti Korouhev –knn pro 6 chat – OBEC č. I
IV-12-2014956/VB/13 pro ČEZ Distribuce, a.s. zařízení distribuční soustavy dle GP č.
115-1234/2017 , úhrada 22 765,- Kč –

9.

Akce dle nabídky Delta DS, s.r.o., které jsou v rozpočtu 2019
o odpočívadlo Lačnov – zámková dlažby 36 tis. Kč
o nástěnka OÚ - zámková dlažba 19 tis. Kč
o posezení čp. 265 pohostinství - 128 tis. Kč
o oprava asfaltové plochy před horní samoobsluhou – dle návrhu DS Delta
Lubná 605 000,- +50000,- Kč rezerva do rozpočtového opatření (v rozpočtu 600 000,-)

10. Rozpočtové opatření č. 2
11. Směnu pozemků: obec Korouhev směňuje pozemek p.č. 252/1, trvalý travní porost o
výměře 388 m2 za pozemek p.č. 1337/5, trvalý travní porost o výměře 115 m2 ve
vlastnictví Lubomíra Vlčka, bytem Korouhev 3
12. Smlouvu o bezúplatném převodu s MAS Partnerství venkova, z.s., 679 33 Vísky 96 zařízení z projektu „Hřbitovy – naše kamenná historie“ – velká a malá dřevěná tabule u
hřbitova, cena 14 599,- Kč
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Zastupitelstvo obce ukládá:
1 -3/2019 Marie Cacková předloží seznam navrhovaných projektantů pro vypracování další
studie možných variant řešení likvidace splaškových vod v obci
2-3/2019 Pracovní skupině ve složení Ladislav Filipi, vedoucí, členové Justin Soukal, Tomáš
Cacek, Pavel Mach, Miroslav Přívětivý zajistit další studii možných variant řešení
likvidace splaškových vod v obci
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
1. Rezignaci na člena zastupitelstva obce Tomáše Hrnčíře
2. Žádost o podporu linky bezpečí – dopis z 16.4.2019
Návrh usnesení schválit
- hlasování o návrhu: pro – 6
proti - 0
zdržel se – 0
Poznámka: ZO…..zastupitelstvo obce
Zápis byl vyhotoven v Korouhvi dne 24. 4. 2019
Zápis zapsala:

Marie Cacková.……………………………………...

Zápis ověřil starosta obce :

Petr Vondrovic ………………………………………

Zápis ověřil:

Pavel Mach………………………………..…………

Zápis ověřil:

Veronika Jílková……………….…………………….

Vyvěšeno dne 25. 4. 2019

Sejmuto dne 15. 5. 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. 6/2018
1 - 6/2018 Starostovi obce zjistit podmínky Pošty Partner České pošty, s.p. – trvá
Zápis č. 10/2018
5 - 10/2018 Zveřejnit návrh na prodej nákladního přívěsu za trambus – vyvěšeno, zatím žádný
zájemce, vyhlásit a rozeslat nabídku SMS zprávami po občanech obce
Korouhev – splněno, bez ohlasu. Místostarosta obce umístí nabídku na
internetové nabídkové portály v ceně 5.000,- - trvá
Zápis č. 2/2019
1 -2/2019 Zázemí fotbalového hřiště:
a) místostarostovi uskutečnit nejdříve samostatnou schůzku zastupitelstva obce pro jednání
o zázemí fotbalového hřiště – trvá.
b) jednat s majitelem pozemku p.č. 1337/5 o výměně (úkol) o možné výměně parcel –
splněno, vzájemný souhlas
2-2/2019 Poptat cenový návrh na realizaci podlah v půdních prostorách Základní školy a
Mateřské školy Korouhev – starosta a místostarosta zpracují a poptají firmu na
cenový návrh realizaci podlah – trvá, nejdříve bude půda vyklizena (dle školy do
30.10.2019), potřebné věci uloženy do nového archivu. Dle statického výpočtu nelze
zatížit plochu půdy více než 70 kg/m2.
3-2/2019 Na základě změny zákona o odpadech týkající se sběru použitého jedlého oleje a tuků
připravit novelu OZV o odpadech (starosta obce) – trvá.
4-2/2019 Zaměřit manipulační plochu obce a zajistit vyjmutí ze ZPF (místostarosta obce ve
spolupráci se starostou) – trvá, zaměřeno, dále jednání s MěÚ Polička
5-2/2019 Dle žádosti o odkoupení pozemku p. 1923/1 M. Hnáta 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 – trvá.
6-2/2019 Vyvěsit oznámení záměru prodeje pozemku p.č. 1252/1, trvalý travní porost o výměře
388 m2, z majetku obce – splněno.
7-2/2019 Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek setkání s obyvateli obce a ukládá všem
zastupitelům uskutečnit dotazníkovou akci s tím, že všechny domy navštíví členové
zastupitelstva obce a zjistí názor na rozhodnutí o centrální kanalizaci. Úkol – starosta
a místostarosta připraví dotazník a oblasti pro jednotlivé zastupitele – splněno, viz
bod 7 .
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