č. j. 8/2018
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 26. 9. 2018
Přítomni – dle prezenční listiny
Zahájení jednání: 26.9.2018 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ
Ukončení jednání. 26.9.2018 19:57 hodin
Program:
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
- starosta obce Petr Vondrovic navrhl zapisovatelem Marii Cackovou, ověřovateli
zápisu: Miroslava Přívětivého a Romana Michla
hlasování o návrhu: pro – 7
proti - 0
zdržel se – 0
2. Schválení programu zasedání zastupitelstva obce – návrh a změnu programu přednesl
starosta obce Petr Vondrovic
- hlasování o návrhu: pro – 7
proti - 0
zdržel se – 0
3. Informace o činnosti
Finanční výbor – informace o stavu Fund webu, informace o provedených kontrolách dokladů a pokladny
Kontrolní výbory – bez informace
Kulturní komise – informace o nadcházejících akcích
Komise ŽP –
stav žádostí o kácení stromů,
Místostarosta obce – pozemky u KD, informace u o otevírání KD a kladení věnců k 28.10.
Starosta obce P. Vondrovic- EKO –KOM info: odměna za sběr druhotných surovin 4 –
6/2018 21 805,- Kč, 5.9.2018 zahájena další výzva kotlíkových dotací Pardubického
kraje - příjem žádostí od 9.10.2018, 1.10.2018 zahájení čištění potoka – předání
stavby ze strany správce toku Lesy ČR zhotoviteli firmě TRS Engineering Brno,
24.9.2018 dodán dopravní hasičský automobil s přívěsem (dále probíhá zajištění dotací MV ČR a Pardubického kraje), vydán Zpravodaj obce, Mikroregion – možnost
výpůjčky velký stan + pivní sety 30 ks
Dostavila se zastupitelka Martina Hrnčířová
4. Úkoly z minulých jednání zastupitelstva obce – viz příloha zápisu
5.

Kulturní dům – rekonstrukce:
a) Plnění 03/2017 - 08/2018: 14 163 210,- Kč dokončena vzduchotechnika, voda, topení
plyn, probíhá dokončení truhlářských prvků, dokončovací práce
b) Vícepráce a méně práce – předložen Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo s firmou
STAREDO, Nové Město na Moravě, č. ZAK-001-2017, změna čl. IV
Cena díla – původní 14 315 525,- Kč s DPH, nově 15 630 085,22 Kč
vč. DPH (viz položkové rozpočty Odpočet k SOD dodatek č. 3 a
Přípočet k SOD dodatek č. 37, Změnový list OPŽP č. 3) – návrh
Dodatek č. 3 Smlouvy 2 schválit:
- hlasování o návrhu: pro – 8
proti - 0
zdržel se – 0

c) Nábytek do výčepů, baru a kuchyně od firmy TEKA Polička – dokončeno, navíc
objednán nový výdejní pult do výčepu u vchodu – cena cca 15 000,Kč – návrh pult a cenu schválit
- hlasování o návrhu: pro – 8
proti - 0
zdržel se – 0
d) Čištění opon – zajištěno fa Frenk Staré Město, cena 65 tis. Kč, trvá
e) Vybavení WC a umýváren – zařízení dle návrhu Lyreco, dodáno, montáž starosta obce
f) Vybavení kuchyní, výčepů, baru – cena vč. spotřebičů dřezů, umyvadel, dodavatel
Gastro Jindra – realizováno
g) Vybavení výčepu pivo – Pivovar Polička, pult nájem, koupě kompresor, chlazení, je
v rozpočtu – realizována montáž výčepu, ještě zakoupení kompresoru
h) Vybavení knihovny – návrh nové regály a stoly do knihovny od firmy Ceiba s.r.o.
Brandýs nad Orlicí, nabídka ze 4. 6. 2018 Kč 189.936,- (schválena
knihovnicí), instalace 14. 9. 2018 – realizováno
i) Hasičské přístroje – dodáno 8 ks, rozmístění a instalace provedl starosta obce
i) Termín otevření 13. 10. 2018 – program a průběh zajistí kulturní komise
j) Další náklady na zařízení a zprovoznění – viz rozpočtové opatření č. 7, bod 14 zápisu
k) Předložena smlouva o nájmu výčepního zařízení č. 553 mezi obcí Korouhev a
Měšťanským pivovarem v Poličce, a.s. za podmínek nájemného 100,- bez DPH /
jeden měsíc trvání nájmu na dobu neurčitou.
- hlasování o návrhu:
pro – 8
proti - 0
zdržel se – 0
6.

Rozhodnutí Celního úřadu pro Pardubický kraj z 6.8.2018 – předloženo napomenutí
Celního úřadu o oznámení prodej lihovin na Pouťovou zábavu – nebyl dodržen
termín 5 pracovních dní před konáním – nutno dodržet, pro informaci

7.

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2015927/VB/1 Korouhev 135/1,
p. Lipenský –knn, břemeno na p.č. 363/4, 2690/2 úhrada 1 000,. Kč, mezi obcí
Korouhev a ČEZ Distribuce, a.s. - návrh Smlouvu schválit
- hlasování o návrhu: pro – 8
proti - 0
zdržel se – 0

8.

Vyúčtování daru Charita Poličky – předloženo vyúčtování finančního daru od obec
Korouhev z 31.7.2018 – na vědomí

9.

Žádost SMS ČR o příspěvek obci Prameny - ZO bere na vědomí

10.

Zpráva o bezpečnostní situaci v katastru obce Korouhev za r. 2017 Policie ČR z 23.8.2018
– ZO bere na vědomí

11.

Smlouva mezi obcí Korouhev a Pardubickým krajem o poskytnutí programové účelové

dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDH obce
z rozpočtu Pardubického kraje na r. 2018 ve výši 11 000,- Kč na radiostanici
s příslušenstvím - návrh smlouvu schválit
- hlasování o návrhu: pro – 8
proti - 0
zdržel se – 0
12.

Dílčí přezkoumání hospodaření obce za r. 2018 vykonané dne 20.9.2018 Krajským úřadem
Pardubického kraje – výsledek „nebyly zjištěny nedostatky“, pochvala účetní obce
L. Uhliarikové – ZO bere na vědomí

13.

Prodej pozemků z vlastnictví obce Korouhev dle GP č. 588-378/2017, (k.ú. Korouhev,
vyvěšeno 6.6. – 22.6.2017):
I.
Prodej pozemků, p.č. 300/4 – 191 m2, ost. plocha a p.č. 2861/2 – 125 m2,
ost. plocha, za cenu 6 Kč/m2, Haně Jelínkové, Korouhev 152.
- hlasování o návrhu: pro – 8
proti - 0
zdržel se – 0
II.

Prodej pozemků p.č. 291/3 – 159 m2, ost. plocha, 300/14 – 1 m2, ost.
plocha, 300/7 – 136 m2, ost. plocha, za cenu 6 Kč/m2, Milanu Michlovi,
Korouhev 285.
- hlasování o návrhu: pro – 8
proti - 0
zdržel se – 0

III.

Prodej pozemků p.č. 165/1 – 40 m2, zahrada za cenu 25 Kč/m2, p.č. 165/6,
díl a, b, c – 646 m2, ost. plocha, 165/2 díl k, h 245 m2, ost. plocha za cenu
6 Kč/m2, Miroslavu Jíněmu, Korouhev 117. Na parcelách 165/6 a 165/2
díl k, h se zřizuje věcné břemeno tohoto znění: „Právo vstupu a vjezdu na
pozemek za účelem instalace, údržby a oprav inženýrských sítí“.
- hlasování o návrhu: pro – 8
proti - 0
zdržel se – 0

IV.

Prodej pozemků p.č. 300/6 – 152 m2, ost. plocha, p.č. 300/8 – 59 m2, ost.
plocha, 300/9 – 36 m2, ost. plocha a 300/12 – 19 m2, ost. plocha za cenu
6 Kč/m2, Jindřichu a Radce Machovým, Korouhev 309. Součástí parcel
300/8 a 300/12 je stavba, asfaltová plocha o výměře 40 m2, kterou obec
prodává za 6000 Kč.
- hlasování o návrhu: pro – 8
proti - 0
zdržel se – 0

14. Koupě pozemků obcí Korouhev od Miroslava Jíně, p.č. 2923 díl L a M dle GP 588 – 378 /
2017 v ceně 6,-/m2 ostatní plocha
- hlasování o návrhu: pro – 8
proti - 0
zdržel se – 0

15.

Rozpočtové opatření č. 7 – viz příloha zápisu, návrh rozpočtové opatření schválit
hlasování o návrhu: pro – 8
proti - 0
zdržel se – 0

16.

Různé a diskuse – informace o dotacích na sociální bydlení

č. j. 8/2018
Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev ze dne 26. 9. 2018
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo s firmou STAREDO, Nové Město na Moravě, č. ZAK001-2017, změna čl. IV Cena díla – původní 14 315 525,- Kč s DPH, nově 15 630 085,22
Kč vč. DPH (viz položkové rozpočty Odpočet k SOD dodatek č. 3 a Přípočet k SOD
dodatek č. 37, Změnový list OPŽP č. 3)
2. Nábytek do výčepů, baru a kuchyně od firmy TEKA Polička – dokončeno, navíc objednán
nový výdejní pult do výčepu u vchodu – cena cca 15 000,- Kč
3. Smlouva o nájmu výčepního zařízení č. 553 mezi obcí Korouhev a Měšťanským
pivovarem v Poličce, a.s. za podmínek nájemného 100,- bez DPH / jeden měsíc trvání
nájmu
4. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2015927/VB/1 Korouhev
135/1, p. Lipenský –knn, břemeno na p.č. 363/4, 2690/2 úhrada 1 000,. Kč, mezi obcí
Korouhev a ČEZ Distribuce, a.s.
5. Smlouva mezi obcí Korouhev a Pardubickým krajem o poskytnutí programové účelové
dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany JSDH obce z rozpočtu
Pardubického kraje na r. 2018 ve výši 11 000,- Kč na radiostanici s příslušenstvím
6. Prodej pozemků, p.č. 300/4 – 191 m2, ost. plocha a p.č. 2861/2 – 125 m2, ost. plocha, za
cenu 6 Kč/m2, Haně Jelínkové, Korouhev 152.
7. Prodej pozemků p.č. 291/3 – 159 m2, ost. plocha, 300/14 – 1 m2, ost. plocha, 300/7 – 136
m2, ost. plocha, za cenu 6 Kč/m2, Milanu Michlovi, Korouhev 285.
8. Prodej pozemků p.č. 165/1 – 40 m2, zahrada za cenu 25 Kč/m2, p.č. 165/6, díl a, b, c –
646 m2, ost. plocha, 165/2 díl k, h 245 m2, ost. plocha za cenu 6 Kč/m2, Miroslavu Jíněmu,
Korouhev 117. Na parcelách 165/6 a 165/2 díl k, h se zřizuje věcné břemeno tohoto znění:
„Právo vstupu a vjezdu na pozemek za účelem instalace, údržby a oprav inženýrských sítí“
9. Prodej pozemků p.č. 300/6 – 152 m2, ost. plocha, p.č. 300/8 – 59 m2, ost. plocha, 300/9 –
36 m2, ost. plocha a 300/12 – 19 m2, ost. plocha za cenu 6 Kč/m2, Jindřichu a Radce
Machovým, Korouhev 309. Součástí parcel 300/8 a 300/12 je stavba, asfaltová plocha o
výměře 40 m2, kterou obec prodává za 6000 Kč
10. Koupě pozemků obcí Korouhev od Miroslava Jíně, p.č. 2923 díl L a M dle GP 588 – 378
/ 2017 v ceně 6,-/m2 ostatní plocha
11. Rozpočtové opatření č. 7 – viz příloha zápisu
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Vyúčtování daru Charita Poličky – předloženo vyúčtování finančního daru od obec
Korouhev z 31.7.2018
2. Dílčí přezkoumání hospodaření obce za r. 2018 vykonané dne 20.9.2018 Krajským
úřadem Pardubického kraje – výsledek „nebyly zjištěny nedostatky“, pochvala účetní
obce L. Uhliarikové
3. Žádost SMS ČR o příspěvek obci Prameny
4. Zpráva o bezpečnostní situaci v katastru obce Korouhev za r. 2017 Policie ČR
z 23.8.2018

Návrh usnesení schválit
- hlasování o návrhu: pro – 8
proti - 0
zdržel se – 0
Poznámka: ZO…..zastupitelstvo obce
Zápis byl vyhotoven v Korouhvi dne 26.9.2018
Zápis zapsala:

Marie Cacková.……………………………………...

Zápis ověřil starosta obce :

Petr Vondrovic ………………………………………

Zápis ověřil:

Miroslav Přívětivý

Zápis ověřil:

Roman Michl.…………………………………….

Vyvěšeno dne 27.9.2018

Sejmuto dne

15.10.2018

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 zpracovali hydrogeologické vyjádření – stanovisko
zajišťovat tlakovou kanalizaci – předáno Krajskému úřadu Pardubického krajeprojedná změnu stanoviska MZe ČR.
6 - 4/2017 Strategie obce – pozemky dokončeny (L. Filipi, J. Soukal) – trvá, dopracovat
Zápis č. 4/2018
1 - 4/2018 Zajistit přepracování Pohřebního řádu dle nové legislativy do r. 2020 - starosta obce trvá.
2 - 4/2018 Projekt „Zázemí fotbalového hřiště“ na hřišti nad hřbitovem –– proběhla úvodní
schůzka 19.9.2018 na hřišti pro projednání zadání projektu Zázemí fotbalového
hřiště, další jednání 3.10.2018 opět na hřišti
Zápis č. 5/2018
4 -5/2018 Místostarostovi obce zajistit nákup a umístění tabulek „Zákaz podomního prodeje“ –
- dodány, instalovat
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
2 - 5/2018 Zjistit možnosti koupi skladovacích a provozních prostor pro obec – místostarosta
obce – trvá
Zápis č. 7/2018
1-7/2018 Nabídnout pozemky k prodeji: P.č. 165/2 ost. plocha, 2401 m2- část, p.č. 165/1 40 m2
zahrada, p. č. 2861 o výměře 1504 m2, ost. pl., část – nabídka prodeje z majetku
obce ( u čp. 152), p.č. 2696/16 o výměře 95 m2 zahrada – prodej z majetku obce (u
čp. 98) - splněno
2-7/2018 Doplnit pamětní desku obětem II. sv. války k pomníku u OÚ – trvá, nepředány
podklady

