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                                                                                                                      č. j. 5/2020       

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 26. 6. 2020 
 

Přítomni – dle prezenční listiny 

Zahájení jednání:   26.6.2020   18:10 hodin v zasedací místnosti OÚ 

Ukončení jednání: 26.6.2020    19:40 hodin 
 

Program: 

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 - starosta obce Ladislav Filipi navrhl zapisovatelkou Marii Cackovou, ověřovateli 

zápisu Petra Vondrovice a Tomáše Cacka 

 hlasování o návrhu: pro – 8 

      proti - 0  

                         zdržel se – 0    
 

2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce – návrh programu a doplnění přednesl 

starosta obce Ladislav Filipi 

   - hlasování o návrhu: pro –    8                          

      proti -  0 

                                          zdržel se – 0  
 

3. Informace o činnosti 

 Finanční výbor  - informace ke stavu fondů, provedena kontrola pokladny a dokladů 

Kontrolní výbor -  bez informace 

Kulturní komise -  informace o akcích – divadlo Vír 12. 9., harmonikáři 3. 10. 

Komise ŽP – bez informace 

místostarosta obce – úprava krizového a povodňového plánu 

starosta obce – situace s horní prodejnou COOP HB, Ekokom odpady za rok 2019, 

informace o dotaci na technické zázemí obce srpen 2020, informace o 

stavu cesty Maksičky a cesty na Kateřinky, info o akci rekuperace, 

elektro škola a kaplička Lačnov 

4. Úkoly z minulých zastupitelstev 

 

5. Záležitost pozemků  

 

a) Prodej pozemků a to ideální polovinu p. Marii Nedělové, bytem Zákrejsova 565, 

572 01 Polička a ideální polovinu p. Ladislavě Schauerové, J. Suka 821, 572 01 

Polička -  p.č.277/5 díly „n, o, p, r,“ o výměře 41 m
2
 ostatní plocha, podle 

geometrického plánu č. 617-85/2019,  v ceně 6,-Kč/m
2
.  

- hlasování o návrhu:  pro – 8                                       

    proti - 0   

                                       zdržel se – 0 

b) Odkup pozemků od p. Marie Nedělové, bytem Zákrejsova 565, 572 01 Polička a p. 

Ladislavy Schauerové, J. Suka 821, 572 01 Polička -  p.č.286/1 díl „g“ o výměře 3 

m
2
 zahrada, podle geometrického plánu č. 617-85/2019,  v ceně 25,-Kč/m

2
,  

 

- hlasování o návrhu:  pro –   8                                   

    proti - 0   

                                       zdržel se – 0 

 

c) Žádost o prodej pozemku p.č. 3247 – vyvěsit záměr prodeje - hlasování o návrhu:  

    pro –  8                                      

    proti - 0   

                                       zdržel se – 0 
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6. Nabídka závěrečného vyhodnocení auditu (ZVA) k dotacím OPŽP na akci „Pořízení 

rekuperačních jednotek do budovy ZŠ a MŠ Korouhev“ od firmy Energomex za 

cenu 15 000,- Kč 

– návrh schválit 

    - hlasování o návrhu: pro –    8                          

       proti - 0   

                                            zdržel se – 0 

  

7.  Předložen Závěrečný účet Mikroregionu Poličsko za rok 2019 – ZO bere na vědomí 

 

8. Předložen Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Svazek obcí AZASS za rok 2019 - ZO 

bere na vědomí 

 

 

9.  Nabídka dotací ze SFŽP na pořízení kompostérů do domácností – ZO ukládá starostovi a 

místostarostce provést anketu po obci 

     

10.  Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č./IE-

12-2007591, 33/2020 „Sádek z SY_0599, Maksičky SY_0606-knn“ s tím, že 

bude doplněn článek III. bod č. 7. 

 

  - hlasování o návrhu:      pro – 8                           

       proti - 0   

                                            zdržel se – 0 

 

 

11. Projednání výstavby pečovatelského domu svazku obcí AZASS  – návrh: akci pozastavit 

  - hlasování o návrhu:    pro –   8                   

       proti - 0   

                                            zdržel se – 0 

 

 

12. Řešení povodňové a krizové komise – členové, úpravy, řešení nákupu písku a jeho 

uskladnění   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

č. j. 5/2020     

 

Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev ze dne 26. 6. 2020 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 

1. Prodej pozemků a to ideální polovinu p. Marii Nedělové, bytem Zákrejsova 565, 572 01 

Polička a ideální polovinu p. Ladislavě Schauerové, J. Suka 821, 572 01 Polička -  

p.č.277/5 díly „n, o, p, r,“ o výměře 41 m
2
 ostatní plocha, podle geometrického plánu č. 

617-85/2019,  v ceně 6,-Kč/m
2
.  

2. Odkup pozemků od p. Marie Nedělové, bytem Zákrejsova 565, 572 01 Polička a p. 

Ladislavy Schauerové, J. Suka 821, 572 01 Polička -  p.č.286/1 díl „g“ o výměře 3 m
2
 

zahrada, podle geometrického plánu č. 617-85/2019,  v ceně 25,-Kč/m
2
. 

3. Vyvěsit záměr o prodeji pozemku p.č. 3247  

4. Nabídku závěrečného vyhodnocení auditu (ZVA) k dotacím OPŽP na akci „Pořízení 

rekuperačních jednotek do budovy ZŠ a MŠ Korouhev“ od firmy Energomex za cenu 

15 000,- Kč 

5. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby 

č./IE-12-2007591, 33/2020 „Sádek z SY_0599, Maksičky SY_0606-knn“ s tím, že bude 

doplněn článek III. bod č. 7. 

6. Pozastavení výstavby pečovatelského domu svazku obcí AZASS 

 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. Závěrečný účet Mikroregionu Poličsko za rok 2019 

2. Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí  AZASS za rok 2019 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

1. Starostovi a místostarostce provést anketu po obci o zájmu kompostérů do domácností  

 

 

Návrh usnesení schválit 

-  hlasování o návrhu: pro – 8 

                                  proti -   0   

                                                       zdržel se – 0 

 

Poznámka: ZO…..zastupitelstvo obce 

 

Zápis byl vyhotoven v Korouhvi dne 26. 6. 2020 

 

Zápis zapsala:      Marie Cacková…..……………………………………...  

Zápis ověřil starosta obce : Ladislav Filipi ….……………………………………… 

Zápis ověřil:  Petr Vondrovic……....………… ………………..…….. 

Zápis ověřil:  Tomáš Cacek……………………………………….………. 

 

Vyvěšeno dne 29. 6. 2020   Sejmuto dne 15. 7. 2020 
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Příloha – úkoly z minulých jednání zastupitelstva obce  

Zápis č. 2/2019 

1 -2/2019 Zázemí fotbalového hřiště: 

a) místostarostovi uskutečnit samostatnou schůzku zastupitelstva obce pro 

jednání o zázemí fotbalového hřiště (splněno) a zajistit realizaci projektu 

budovy – trvá 
 

5-2/2019 Stavební parcely lokalita Pustina – 3 parcely  

  - realizace 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 a 

zápůjčky  p.č. 1923/1 část – po dohodě zatím nebude pachtovní smlouva 

vypovězena  

 

 

 

b) Promyslet podmínky prodeje a návrhu na prodej  - předložena informace ze 

školení KrÚ Pardubice, pro informaci, nutná konzultace s právníkem – trvá 

 

c) Zajištění vodovodu pro nové parcely Pustina – předložena Žádost o 

financování akce z plánu obnovy a rozvoje na r. 2021 pro vodovodní řad na 

parcelách č. 1923/13 a 2859 v majetku obce Korouhev  -  pro dotaci ze 

Svazku obcí Vodovody Poličsko – návrh žádost schválit a zároveň 

zastupitelstvo obce souhlasí s finanční spoluúčastí ve výši 50 % nákladů 

stavby – žádost podána 

 

Zápis č. 3/2019 
 

2-3/2019 ČOV a kanalizace Korouhev -  vypracovány 2 studie: 

a) Recprojekt Pardubice 2018 

b)  Studie VODAM Hranice 12/2019 

-oba dokumenty zaslány členům ZO, prostudovat do 24. 3. 2020 – všichni 

členové ZO, seminář k této problematice naplánovat na 05 - 06/2020 – 

schůzka proběhla 11.6.2020 

c) Zajištění pozemku pro ČOV – zahájeny geodetické práce, poté návrh smlouvy o 

koupi dle uzavřené Smlouvy o smlouvě budoucí - splněno 

 

Zápis č. 8/2019 

2 - 8/2019  Novelizovat OZV o místních poplatcích- trvá 

 

3 - 8/2019 Připravit projekt na opravu chodníku a plotu hřiště pod školou - trvá 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 


