
Zápis z jednání zastupitelstva Obce Kořenov konaného dne 29.1.2020 

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kořenově od 16,00 hod 

 

Přítomno 8 zastupitelů: Luboš Marek, Stanislav Pelc, Vlastimil Plecháč, Petr Kučera, Roman 

Čermák, Ladislav Rösler, Mgr. Lenka Lipská, Libor Masařík 

Omluveni: Tibor Hanzlík 

Hosté: dle presenční listiny 

Zapisovatelka: Petra Slavíková 

Ověřovatelé zápisu: Libor Masařík a Ladislav Rösler 

 

Program jednání:  1. pozemkové záležitosti 

   2. kontrola zápisu a usnesení 

   3. různé 

   4. připomínky zastupitelů 

Hlasování: 8  x ano 

 

1.  Pozemkové záležitosti 

 

1.1. Petra Slavíková informuje zastupitele o výsledku posouzení postupu prodeje 

stavebních pozemků Obce Kořenov, které vyhotovilo Ministerstvo vnitra, a ve kterém 

shledalo nedostatek pouze ve schválení části pozemku namísto geometrickým plánem 

určeném parcelním číslem pozemku. Jako nápravné opatření byl ministerstvu navržen postup 

zrušení těchto neurčitých rozhodnutí a nahrazení novými usneseními s citováním nových 

parcelních čísel podle oddělovacích geometrických plánů u pozemků, kde jsou geometrické 

plány již nyní k dispozici.  

Stanislav Pelc sděluje, že nejdůležitějším kritériem posudku je, že obec nechybuje ve 

stanovení ceny.  

1.1.1. K hlasování je předloženo zrušení usnesení č. 98/19, usnesení č. 99/19 a usnesení č. 

100/19. 

Hlasování: 8 x ano, č.u. 3/20 

1.1.2. K hlasování je předložen návrh prodeje pozemku ppč. 307/2 a dle geometrického 

plánu č. 1360-334/2019 části ppč. 311/1, nově označované jako ppč. 311/6 vše k.ú. 

Polubný pro stavbu rodinného domu R.aL.Š., Polubný s uzavřením kupní smlouvy, 

záruční listinou a notářského zápisu, za kupní cenu 150 Kč za m2. 

Hlasování: 8 x ano, č.u. 4/20 

1.1.3. K hlasování je předložen návrh prodeje dle geometrického plánu č. 1061-283/2010 

části pozemku ppč. 1526/8,nově označované jako ppč. 1526/8 vše v k.ú. Polubný pro 

stavbu rodinného domu panu J.K. kupní cenu 150 Kč za m2.   

Hlasování: 8 x ano, č.u. 5/20 

Stanislav Pelc sděluje, že k neuzavřeným prodejům bude muset být předložen na náklady 

žadatele posudek a geometrický plán a až poté bude možné vydat usnesení. Vlastimil Plecháč 

se obává, aby žadatelé neodstoupili od žádosti a náklady nezůstaly na obci. 

 

1.2. Návrh H.H., Polubný na pořízení změny územního plánu na ppč. 35/2 k.ú. Polubný 

jako plochu zastavitelnou pro funkční využití Smíšené obytné – rekreační. 

Luboš Marek sděluje, že stanovisko úřadu územního plánování je negativní. Dosud 

zastupitelstvo stanoviska respektovala a navrhuje takto postupovat i nyní. Roman Čermák 

sděluje, že stanovisko je velmi propracované, není důvod pochybovat. Petra Slavíková 

sděluje, že pozemek byl v minulém územním plánu stavební, ale na základě požadavku 

Správy CHKO byla stavební plocha vyňata z důvodu výskytu chráněných rostlin. O výskytu 

chráněných rostlin v severní části pozemku při silnici se vedou pochyby, jelikož zde není 



mokřad, avšak zjistit přesné určení lze až na jaře. J.H. sděluje, že na pozemku provede Správa 

CHKO průzkum. Vlastimil Plecháč sděluje, že za předpokladu, že by na pozemku vyrostl 

dům, ve kterém by někdo trvale bydlel, tak souhlasí, pokud některý ze synů rodiny H.  chtěl 

stavět a bydlet tu dále, je to podnět k zamyšlení. Stanislav Pelc se domnívá, že by změnu 

musel připouštět úřad územního plánování, a tomu by muselo odpovídat stanovisko. J.H. 

sděluje, že sám má žádost na příchovický pozemek, mladší bratr ještě v 18 letech nemá 

prostředky na stavění.  

K hlasování je předložen návrh změny využití části pozemku ppč. 35/2 k.ú. Polubný pro 

využití Smíšené obytné - rekreační   

Hlasování: 7 x ne, Vlastimil Plecháč ano, č.u. 6/20 

 

1.3. Žádost společnosti Kollert Elektro s.r.o. zastupující ČEZ Distribuce a.s. o zřízení 

věcného břemene  na ppč. 1548/19 v k.ú. Polubný, které bylo zastupitelstvem odsouhlaseno 

za cenu 30 tis. s přičtením 1000 Kč za každý započatý délkový metr záboru, smlouva 

neuzavřena a vydáno stavební povolení s možností vyvlastnění pozemku. Společnost nyní 

přichází s novým cenovým návrhem, kde vedle dříve navrhované ceny 1000 Kč navrhuje 

cenu stanovenou znaleckým posudkem.  

Stanislav Pelc navrhuje jednání odložit, neboť bude jednání se zástupci ČEZu právě o 

cenových vyrovnáních. Luboš Marek navrhuje, aby se jednání zúčastnili i ostatní zastupitelé, 

mají-li zájem. Libor Masařík nechápe překážky provedení 3 m vedení, do určité doby dostával 

ČEZ věcná břemena zalevno a nyní to vypadá, že to odnesou lidi, co tu chtějí stavět.  

K hlasování je předložen návrh odložení žádosti Kollert Elektro s.r.o. o zřízení věcného 

břemene  na ppč. 1548/19 v k.ú. Polubný za nižší cenu. 

Hlasování: 8 x ano, č.u. 7/20 

 

1.4. Žádost společnosti Tradiční dům s.r.o., Liberec o zřízení věcného břemene na vedení 

přípojky NN na pozemcích ppč. 596/1 a 2x na ppč. 3528/2 v k.ú. Příchovice u Kořenova. 

Minule odložená žádost, kdy přípojka NN není ve vlastnictví ČEZ Distribuce a.s. a doplněna 

o nové vedení na stejném pozemku pro další stavbu. Ve věci bylo provedeno jednání, kdy 

Tradiční dům s.r.o. souhlasí s cenou 1000 Kč za délkový metr záboru. 

Roman Čermák se domnívá, že ČEZ Distribuce převádí své zájmy na soukromé vlastníky. 

Vlastimil Plecháč hodnotí, že objektů Tradičního domu je hodně, jedná se o krásné objekty, 

ale nikdo v nich nebydlí, což je podle jeho názoru špatně. Uvažuje, zda zákazem přípojky 

nezamezit právě vzniku dalšího objektu pro rekreaci. Dodnes Tradiční dům vybudoval 

v Příchovicích několik objektů a nikdo v nich nebydlí, uvažuje, že až se všichni odstěhují, 

všechno skoupí Tradiční dům. Luboš Marek sděluje, že není možné ovlivnit, kdo dům koupí a 

pro jaké účely. Místní s místními příjmy si objekty od Tradičního domu nekoupí. Uvažuje, že 

jedinou možností je, že po starších občanech zůstanou v domech jejich mladší generace a 

neodstěhuje se. Stanislav Pelc sděluje, že v případě přípojky lze obnovit vrchní vedení, neboť 

papírově stále existuje a nebude se uzavírat věcné břemeno a obec nedostane nic. Vlastimil 

Plecháč se domnívá, že nyní získané peníze nebudou mít za několik let žádný vliv na obec, 

kdežto zákaz té stavby možná ovlivní budoucnost. Luboš Marek sděluje, že dle jeho názoru je 

i lepší uložit vedení do země.  

K hlasování je předložen návrh zřízení věcného břemene zemní vedení přípojky NN na 

pozemcích ppč. 596/1, ppč. 3528/2 ve dvou případech vše v k.ú. Příchovice u Kořenova pro 

stpč. 71 a stpč. 64 k.ú. Příchovice u Kořenova nyní ve vlastnictví Tradiční dům s.r.o., Liberec 

za cenu 1000 Kč/bm. 

Hlasování: 8 x ano, č.u. 8/20 

 

1.5. Návrh R. a B.H., Praha k prodeji části pozemku ppč. 1527/12 k.ú. Polubný spojený 

s jednáním o odkupu pozemku ppč. 1527/1 k.ú. Polubný od Úřadu pro zastupování státu ve 



věcech majetkových. V současné době Obec Kořenov i manželé H. požádali o odkup ppč. 

1527/1 a stát bude postupovat formou aukce. Při odstoupení obce od záměru by stát prodal 

pozemek manželům H., kteří navrhují následně část pozemku obci vyměnit za dříve 

schválenou část pozemku ppč. 1527/12 s doplatkem rozdílu m2 za cenu 500 Kč.  

Luboš Marek se domnívá, že by stát měl takové pozemky obcím převádět. Vlastimil Plecháč 

sděluje, že forma návrhu není ani žádost a po minule předloženém odůvodnění nesouhlasu 

s cenou 500 Kč nepovažuje návrh za slušné jednání, naproti jiným žádostem, které se budou 

projednávat, kdy např. pan R. napsal skutečně propracovanou žádost, nemá vůbec náladu 

návrh manželů H. projednávat. Roman Čermák požaduje trvat na původním návrhu a nic 

neměnit. Luboš Marek navrhuje do aukce vstoupit a zkusit pozemek získat. Vlastimil Plecháč 

sděluje, že obec jednala slušně, ale minule obdržela vyhrožování vyvlastněním a nechce se 

mu vyhovět návrhu.  

K hlasování je předložen návrh odstoupení od záměru odkupu pozemku ppč. 1527/1 k.ú. 

Polubný s následnou směnou části tohoto pozemku za část ppč. 1527/12 k.ú. Polubný.  

Hlasování: 8 x ne, č.u. 9/20 

 

1.6. Žádost I.J., Kořenov o pronájem části pozemku ppč. 1087/12 k.ú. Polubný, na kterém 

se nalézá tábořiště a zahrádka. Vlastimil Plecháč se dotazuje, zda na provoz tábořiště nebyly 

stížnosti. Stanislav Pelc sděluje, že paní J. je záruka, že se zde nebude konat rušení. 

K hlasování je předložen návrh uzavření nájemní smlouvy na část ppč. 1087/12 k.ú. Polubný 

za cenu pro místního občana 0,50 Kč/m2/rok s paní I.J., Kořenov pro účely zahrádky. 

Hlasování: 8 x ano, č.u. 10/20 

 

1.7. Žádost J.P., Příchovice o odkoupení části pozemku ppč. 219/3 k.ú. Příchovice u 

Kořenova. Jedná se o komunikaci ukončenou v soukromém pozemku. 

Roman Čermák sděluje, že cesta možná dříve vedla právě pouze k pozemku. Luboš Marek 

sděluje, že cesty obec neprodává. 

K hlasování je předložen záměr prodeje části pozemku ppč. 219/3 k.ú. Příchovice u Kořenova 

Hlasování: 8 x ne, č.u. 11/20 

 

1.8. Žádost D.S., Kořenov o převedení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku ppč. 

1439 a část 1438/1 k.ú. Polubný z D.S. na její osobu.  

K hlasování je předložen návrh převedení nájemní  smlouvy na pronájem části pozemku ppč. 

1439 a část 1438/1 k.ú. Polubný z D.S. na D.S. za stejných podmínek. 

Hlasování: 8 x ano, č.u. 12/20 

 

1.9. Žádost manželů P.aV.R., Mladá Boleslav o nižší nájemné do 30.6.2020 i zpětně 

z důvodu dalších prací na dokončení stavby rodinného domu.  

Luboš Marek sděluje, že se byl s panem místostarostou na stavbu podívat, kde docházelo 

k předělávání reklamovaných prací, letos budou žádat o kolaudaci, podporuje žádost schválit, 

děti navštěvují školu, školku a paní vede keramický kroužek. Petra Slavíková sděluje, že 

manželé R. mají s obcí sepsanou starou verzi smlouvy na stavby a v nových smlouvách je 

tvrdost formou nájemného odstraněna, jelikož stavebníci rovnou pozemky kupují a zároveň 

zdůrazňuje, že manželé R. souhlasí s uvalením zástavy na dům na 10 let po kolaudaci, což 

nové smlouvy už obci neumožňují. Ostatní stavebníci v obci přešli na režim nové smlouvy. 

K hlasování je předložen návrh prodloužení lhůty nižšího nájemného pozemku ppč. 526/3 k.ú. 

Polubný do 30.6.2020 i zpětně manželům P.a V.R., Mladá Boleslav. 

Hlasování: 8 x ano, č.u. 13/20 

 



1.10. Dříve odložená žádost manželů H.aT.H. a S.E., Polubný o odkoupení pozemku ppč. 

181/1 k.ú. Polubný. Žádost byla odložena do doby stanoviska ministerstva vnitra k prodeji 

obecních pozemků. 

Luboš Marek nesouhlasí s prodejem. Roman Čermák uvažuje, že se jedná o zanedbaný 

pozemek mezi dvěma udržovanými pozemky rodiny H. a S.E., pozemek je nárazovou zónou 

vztahů mezi sousedy. Vlastimil Plecháč uvažuje, zda by nemohlo dojít k vyrovnání mezi 

sousedy, ale nechce o  nich uvažovat bez jejich přítomnosti. Luboš Marek uvažuje, že kdyby 

zde obec potřebovala něco dělat, nebude zde mít obecní pozemek. Vlastimil Plecháč navrhuje 

odložit do jednání za přítomnosti dotčených stran. Petra Slavíková sděluje, že tím dojde 

k posunu rozhodnutí o pozemcích ppč. 164 a 162, o které mimo část ppč. 181/1 žádá S.E.. 

K hlasování je předložen návrh odložení jednání o prodeji pozemku ppč. 181/1 k.ú. Polubný 

do doby jednání s žadateli a vlastníky sousedních pozemků. 

Hlasování: 8 x ano, č.u. 14/20 

 

1.11. Dříve odložená žádost R.K., Praha o odkoupení části ppč. 491/3 k.ú. Polubný pro 

zřízení parkování rekonstruovaného penzionu čp. 541 Polubný. Žádost byla odložena do doby 

zjištění podmínek stavebního úřadu, který trvá na zajištění parkovacích míst ve vlastnictví 

nebo nájmu, a to max. do vzdálenosti 100m. Petra Slavíková sděluje, že za obec požaduje po 

stavebnících penzionů zajištění parkovacích míst v dvojnásobném počtu, než navrhují normy 

vzhledem k současné praxi.  

Vlastimil Plecháč sděluje, že se mu nelíbí, že se tam vytvoří další parkovací místa, když u 

kostela parkovací místa jsou, nemůže hlasovat pro další parkovací místa. Zároveň považuje za 

stupidní zavedení rezervovaného parkovacího místa za 1000 Kč ročně městem Liberec. Luboš 

Marek uvažuje, že by se mohlo dát do podmínek umístění zatravňovacích dlaždic. Libor 

Masařík uvažuje, že by v místě terasy mohlo stát 6 aut. Luboš Marek se domnívá, že by pan 

K. mohl předložit návrh řešení. Vlastimil Plecháč se domnívá, že by to měl předložit architekt 

pana K.. Zároveň navrhuje, že by mohl navrhnout celkovou podobu okolí parku. Luboš Marek 

se domnívá, že by se tím neměl zabývat architekt pana K., chápe důvody, když chce 

rekonstruovat dům. Stanislav Pelc připomíná, že v místě parkoviště bylo, nyní je zahrazené 

kvůli sporům s minulým nájemcem penzionu. Luboš Marek navrhuje, aby pan K. ve 

spolupráci s obecním architektem zpracoval návrh řešení, ale je nutné už nyní uvažovat, zda 

pozemek pronajmout s pěkným návrhem, nebo vůbec nepronajímat ani neprodávat. Vlastimil 

Plecháč se domnívá, že by obec měla jít příkladem, proto by měla začít na obecních 

pozemcích. Ladislav Rösler navrhuje u kostela na obecním pozemku umístit patníky, aby se 

zamezilo parkování. 

K hlasování je předložen návrh odložení žádosti o prodej části ppč. 491/3 k.ú. Polubný do 

zpracování návrhu celkového prostoru v okolí parku s architektem obce a panem K..  

Hlasování: 8 x ano, č.u. 15/20 

 

1.12. Žádosti o přidělení stavebních pozemků 

27.listopadu 2019 zasedala komise tvořena členy zastupitelstva pro projednání žádostí 

uchazečů o stavební pozemek obce. Na jednání komise přítomno 7 členů.  

 

1.12.1. Žádost J.H., Polubný o poskytnutí stavebního pozemku. Komise doporučuje žádosti 

vyhovět. 

K hlasování je předložen návrh poskytnutí stavebního pozemku J.H., Polubný 

Hlasování: 8 x ano, č.u. 16/20 

 

1.12.2. Žádost Š.H., Opatovice nad Labem o poskytnutí stavebního pozemku obce. Komise 

nedoporučuje žádosti vyhovět. 



K hlasování je předložen návrh poskytnutí stavebního pozemku obce Š.H., Opatovice nad 

Labem. 

Hlasování: 8 x ne, č.u. 17/20 

 

1.12.3. Žádost V.K., Desná o poskytnutí stavebního pozemku obce. Komise nedoporučuje 

žádosti vyhovět.  

K hlasování je předložen návrh poskytnutí stavebního pozemku V.K., Desná 

Hlasování: 8 x ne, č.u. 18/20 

 

2.  Kontrola zápisu a usnesení 

Bez připomínek 

 

3.  Různé 

 

3.1. Obecně závazná vyhláška obce Kořenov o místním poplatku z pobytu 

Stanislav Pelc informuje, že nově zavedený poplatek byl vládou schválen na konci roku a 

najednou všechny obce měnily vyhlášky, kořenovská vyhláška byla schválena a předána ke 

kontrole, která požaduje vynechání 2.odstavce z čl. 3 Ohlašovací povinnost. Nyní je 

předložen nový text vyhlášky bez odstavce. 

K hlasování je předložena Obecně závazná vyhláška obce Kořenov č. 1/2020 o místním 

poplatku z pobytu 

Hlasování: 8 x ano, č.u. 2/20 

 

3.2. Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na činnost 

Roman Čermák konstatuje, že při návrhu vyhovění žádosti ve výši 5 tis. Kč mysliveckému 

spolku, se jedná o tak nízkou částku, jako by obec neposkytla nic. Luboš Marek sděluje, že 

spolku se vyhovuje i během roku např. poskytnutím auta. Roman Čermák se uvažuje, že by 

spolkům navrhl min. částku 10 tis., věnují se dětem na úkor svého času. Stanislav Pelc 

sděluje, že některé spolky nejsou letos navštěvovány dětmi z Kořenova, zda toto kritérium 

brát. Luboš Marek se domnívá, že takto by se mohli rozdat peníze každému spolku z okolí, 

kritérium by se mělo brát hodně v úvahu. Roman Čermák sděluje, že když se chytne jedno 

dítě z Kořenova, tak se později přidávají další a tu možnost by jim obec neměla brát jenom 

pro to, že letos nikdo nechodí. Mgr. Lenka Lipská sděluje, že náborové letáky do školy chodí. 

Stanislav Pelc se domnívá, že by se měla stanovit pravidla pro přidělování příspěvků. Petr 

Kučera souhlasí přispívat tam, kde mají dítě z Kořenova. Luboš Marek sděluje, že i v případě 

dítěte  nastoupeného v průběhu roku není problém poskytnout příspěvek později nebo 

vypomoci poskytnutím nějakých služeb. Mgr. Lenka Lipská uvažuje, že rodiče, kteří vedou 

nějaké kroužky, dělají činnost zadarmo. Luboš Marek sděluje, že jsou jim poskytovány peníze 

na materiál. Stanislav Pelc sděluje, že je rád, že to vůbec dělají, jenom se obává, že když se 

přidělí tam, kde není dítě z Kořenova, budou žádat další. M.F. se dotazuje, kolik dětí je u 

fotbalistů Slavoj. Petr Kučera sděluje, že žádné, ale jedná se o kořenovský klub. Hovoří se o 

klubech, které nejsou místní a nenavštěvují je kořenovské děti. Roman Čermák se obává, že 

vynechat klub jenom pro to, že tam zrovna teď nejsou kořenovské děti, může vést k jeho 

zániku a další rok, kdy děti budou, již činnost neobnoví.  

 

3.2.1. Žádost R.F., Příchovice reprezentant Endura ECHT GOLD TEAM Příchovice 

v motocyklových závodech o finanční podporu na nadcházející závodní sezónu. Vlastimil 

Plecháč upozorňuje, že by jezdec mohl přestat jezdit po loukách. Roman Čermák sděluje, že 

se situace mnohem zlepšila. 

K hlasování je předložen návrh finančního daru R.F., Příchovice  ve výši 10 tis. Kč pro rok 

2020. 



Hlasování: 8 x ano, č.u. 19/20 

 

3.2.2. Žádost o poskytnutí příspěvku na činnost Klubu bojového umění Karate Tanvald 

K hlasování je předložen návrh finančního daru ve výši 5 tis. Kč Klubu bojového umění 

Karate Tanvald pro rok 2020 

Hlasování: 5 x ano, 3 x ne, č.u. 20/20 

 

3.2.3. Žádost o poskytnutí příspěvku na činnost SOSHIKI – klubu bojových umění a sportů 

Tanvald, z.s. 

K hlasování je předložen návrh finančního daru ve výši 10 tis. Kč SOSHIKI – klubu bojových 

umění a sportů Tanvald, z.s. pro rok 2020 

Hlasování: 8 x ano, č.u. 21/20 

 

3.2.4. Žádost Mysliveckého sdružení Desná – Kořenov o příspěvek na činnost 

K hlasování je předložen návrh finančního daru Mysliveckému sdružení Desná – Kořenov ve 

výši 5 tis. Kč pro rok 2020 

Hlasování: 8 x ano, č.u. 22/20 

 

3.2.5. Žádost o poskytnutí příspěvku na činnost Občanského sdružení zdravotně postižených 

Tanvald. 

Luboš Marek sděluje, že z Kořenova je ve spolku hodně lidí, každý rok se přispívalo 35 tis., je 

vhodné příspěvek zvýšit.  

K hlasování je předložen návrh finančního daru ve výši 40 tis. Kč na činnost Občanského 

sdružení zdravotně postižených Tanvald pro rok 2020 

Hlasování: 8 x ano, č.u. 23/20 

 

3.2.6.  Žádost Hospicu sv. Zdislavy, Liberec o finanční příspěvek na roční provoz.  

Stanislav Pelc zdůrazňuje, že se jedná o jediné zařízení v kraji 

K hlasování je předložen návrh poskytnutí finančního daru na provoz Hospicu sv. Zdislavy, 

Liberec ve výši 10 tis. Kč pro rok 2020 

Hlasování: 8 x ano, č.u. 24/20 

 

3.2.7. Žádost Klubu psích sportů Desná o příspěvek na činnost  

Luboš Marek sděluje, že klub poskytuje kotce pro odchycené psy z Kořenova 

K hlasování je předložen návrh finančního daru Klubu psích sportů Desná ve výši 10 tis. Kč 

pro rok 2020 

Hlasování: 8 x ano, č.u. 25/20 

 

3.2.8. Žádost o poskytnutí příspěvku na činnost ZDRAVOŠ PÉČE s.r.o., Rokytnice nad 

Jizerou 

K hlasování je předložen návrh finančního daru ve výši 35 tis. Kč na činnost ZDRAVOŠ 

PÉČE s.r.o. Rokytnice nad Jizerou pro rok 2020 

Hlasování: 8 x ano, č.u. 26/20 

 

3.2.9. Návrh poskytnutí příspěvku na činnost Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, 

p.o. 

Stanislav Pelc sděluje, že se jedná o odlehčovací službu pro občany, vedení spolku pravidelně 

informuje o u nich hospitalizovaných občanech. 

K hlasování je předložen návrh jednorázového finančního daru ve výši 10 tis. Kč Centru 

sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.  pro rok 2020 

Hlasování: 8 x ano, č.u. 27/20 



 

3.2.10.  Žádost TJ Sokol Horní Polubný, z.s. o poskytnutí příspěvku na sportovní akce pro rok 

2020 

Stanislav Pelc informuje, že jednota pořádá dvoje závody ročně a začíná být aktivnější než 

uplynulé roky. 

K hlasování je předložen návrh finančního daru ve výši 10 tis. Kč TJ Sokol Horní Polubný, 

z.s. pro rok 2020 

Hlasování: 8 x ano, č.u. 28/20 

 

3.2.11. Žádost Ski Klubu Čáp Příchovice o příspěvek na činnost 

K hlasování je předložen návrh finančního daru ve výši 25 tis. Kč na činnost Ski Klubu Čáp 

Příchovice pro rok 2020 

Hlasování: 8 x ano, č.u. 29/20 

 

3.2.12.  Žádost o poskytnutí příspěvku na činnost Jizerské o.p.s. Bedřichov 

K hlasování je předložen návrh finančního daru ve výši 25 tis. Kč na činnost Jizerské o.p.s. 

Bedřichov pro rok 2020 

Hlasování: 8 x ano, č.u. 30/20 

 

 

3.3. Stanislav Pelc informuje, že na opravu střechy společenského domu Velimka dorazily 

3 nabídky firem Střechy Aifel, p. Kulhánek, p. Sucharda a nejvýhodněji vyšla  nabídky fy 

Eifel ve výši  263 297,- Kč s DPH s tím, že opraví i žlab na budově obecního úřadu.  

K hlasování je předložen návrh zadání opravy střechy budovy Velimka a okapového žlabu 

budovy OÚ firmě Střechy Aifel. 

Hlasování: 8 x ano, č.u. 31/20 

 

3.4. Opravy komunikací 

Stanislav Pelc informuje, že do letošních oprav byly navrženy povrchy parkoviště u Obecního 

úřadu s odvodněním, cesta od parkoviště u kravína Příchovice do Příchovic. Luboš Marek 

sděluje, že parkoviště by bylo s povrchem tzv. balená. M.F. vstupuje do diskuse se sdělením, 

zda se počítá s úpravou před restaurací U zvonku, jsou tam díry v místech, kde není asfalt. 

Stanislav Pelc sděluje, že se jedná o místní komunikaci a pruh asfaltu zde je, nedomnívá se, že 

je vhodné na místní komunikaci dělat 8 m šíři. Vlastimil Plecháč sděluje, že u restaurace U 

čápa je také obecní cesta a opravují ji sami. M.F. se domnívá, že se jedná o střed obce a cesta 

slouží více subjektům, před domem E. není asfalt vůbec a drží se zde voda, navrhuje, aby se 

místem zabýval architekt s návrhem úprav. Luboš Marek navrhuje v místě provést místní 

šetření na jaře.  

K hlasování je předložen návrh vypsání výběrového řízení na opravy povrchu parkoviště u 

obecního úřadu a cesty od kravína na náves Příchovice s provedením v letošním roce.  

Hlasování: 8  x ano, 32/20 

 

 

 

3.5. Most Jizerka 

Stanislav Pelc informuje, že náklady na most Jizerka čítají 4,7 mil. Kč, 200 tis. technický 

dozor a 200 tis. projektová dokumentace, na činnosti je nutné vypsat výběrové řízení, nyní se 

vyřizuje stavební povolení na české straně, která řízení povede.  

K hlasování je předložen návrh vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby Most Jizerka 

v odhadované ceně 4,7 mil. Kč a učinit poptávku technický dozor investora s odhadem ceny 

200 tis. Kč. 



Hlasování: 8 x ano, č.u. 33/20 

 

3.6. Stanislav Pelc informuje, že by se letos měla opravit fasáda a vnitřní zdi pětidomků, 

výměna vchodových dveří. Dveře byly zaměřeny, zadáno firmě Okna Tanvald a zednické 

práce Josefu Noskovi, Desná.  

 

3.7. Stanislav Pelc informuje, že byl zadán rozpočet na fasádu školky, vybourání 

zazděných oken, instalace 4 nových oken, došlo k zaměření, po dodání rozpočtu bude na 

dodavatele výběrové řízení.  

K hlasování je předložen návrh výběrového řízení na dodavatele nové fasády budovy 

mateřské školy v Polubném s instalací 4 nových oken 

Hlasování: 8 x ano, č.u. 34/20 

Luboš Marek připomíná, že se s akcí počítalo po provedení odvodnění v minulosti, nyní se 

prokázalo, že odvodnění bylo účinné.  

 

3.8. Stanislav Pelc informuje, že je nutné opravit zadní stěnu budovy základní školy, dosud 

dodána jedna nabídka, budou požádáni další dodavatelé o podání nabídky a dle nejvýhodnější 

se vybere dodavatel. 

K hlasování je předložen návrh výběru dodavatele dle nejvýhodnější nabídky na opravu zadní 

stěny budovy základní školy 

Hlasování: 8 x ano, č.u. 35/20 

 

3.9. Žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 

K hlasování je předložen  návrh připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 

vyvěšením vlajky Tibetu na budově obecního úřadu 

Hlasování: 8  x ano, č.u. 36/20 

 

3.10. Přidělení bytu č. 1 v čp. 159 v Příchovicích 

Obec eviduje 2 žádosti o byt v čp. 159, Stanislav Pelc informuje, že se jedná o byty startovací 

pro osoby s nižším příjmem. Podmínkám odpovídá žádost místního občana D.B., Příchovice.  

K hlasování je předložen návrh uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v čp. 159 Příchovice 

s D.B., Příchovice na dobu určitou 2 roky 

Hlasování: 8 x ano, č.u. 1/20 

 

3.11. Stanislav Pelc informuje, že stavba uložení vodovodního potrubí od jímání nad 

kravínem pro zásobování kašny na návsi je odhadována na 180 tis. Kč bez DPH a měla by se 

zadat poptávka. Voda tak bude celoročně zajištěna a zároveň bude dodávána i do kašny u 

hřbitova. Roman Čermák se domnívá, že by se vydatnost zdroje měla vyzkoušet, v minulosti 

byly vsazeny skruže pod Feroxem a bylo to suché. Luboš Marek sděluje, že by obec musela 

začít jednat s vlastníky pozemků, kdyby bylo nutné uhnout do mokřejší lokality. Vlastimil 

Plecháč navrhuje jako první vyzkoušet zdroj vložením skruží. Stanislav Pelc navrhuje 

dohodnout řešení na místě. 

 

3.12. Požární zbrojnice 

Stanislav Pelc informuje o zadání tří studií na zbrojnici na pozemku vedle hřiště. Vlastimil 

Plecháč informuje, že se jednalo o třech lokalitách – za hřbitovem, v trojúhelníku u staré 

zbrojnice, zde se hrne sníh a měl by to být parkový prostor a další místo bylo vedle leziště, ale 

jedná se o špatný výjezd, ačkoli s dobrým doběhem. Dále se zabývali návrhem přestavby 

Velimky, je zde spousta nevyužitých prostor, v návrhu by bylo zlepšení sálu, nahoře 2 byty, 

dole garáže, ale dům není v dobrém stavu, stálo by to hodně peněz a přerušení společenských 

akcí na nejméně 2 roky. Luboš Marek informuje, že Velimka je objektem zapuštěným v zemi, 



stále by se vyjíždělo do kopce, návrh byl i na zbourání objektu a jeho posun dále od silnice, 

ale ostatní domy jsou u silnice a tento jediný by byl dál. Vlastimil Plecháč sděluje, že 

pozemek nad kravínem u hřiště je nejlepší s jednou velkou nevýhodou, a tím je doběh hasičů 

směrem do kopce. Uvažuje, že Velimka by se v budoucnu mohla z dotací nechat přebudovat 

na další byty. Luboš Marek konstatuje, že nyní se bude do objektu investovat opravou střechy.  

K hlasování je předložen návrh zadání studie na požární zbrojnici na pozemku ppč. 214/1 k.ú. 

Příchovice u Kořenova.  

Hlasování: 8 x ano, č.u. 37/20 

Luboš Marek se domnívá, že pozemek je výhodný z důvodu vedle umístěného hřiště, kde je 

pro hasiče již nyní tréninkové hřiště. Stanislav Pelc sděluje, že Desná má u města zaměstnané 

dva dobrovolné hasiče. Pokud někdo z mladých hasičů bude chtít na Příchovicích stavět, tak 

stavební pozemky jsou právě v horní části Příchovic.  

 

4.  Připomínky zastupitelů 

 

4.1.  Petr Kučera se vrací k minule projednávané možnosti vyměnit kačírek u dětských 

hracích prvků na umělý povrch. Stanislav Pelc sděluje, že materiál firmy 4Soft má schválené 

dopadové plochy, ale jde o to, že výrobce hracích prvků je nemá na tento materiál schválené. 

Luboš Marek sděluje, že hrací prvky, nejsou certifikované pro jiné povrchy.  

 

4.2. Petr Kučera se dotazuje na místa na shromažďování odpadů, které byly předmětem 

místního šetření na podzim. Vlastimil Plecháč se domnívá, že by to mělo být navrženo 

architektem, už se jedná o další podnět – prostranství U zvonku, park Polubný, zastávky, 

odpadová místa, náves Příchovice. Luboš Marek připomíná i trojúhelník před starou zbrojnicí. 

Vlastimil Plecháč upřesňuje, že náves považuje už od trojúhelníku až ke kostelu. M.F. 

navrhuje i trojúhelník proti otočce autobusu v Příchovicích. Luboš Marek doplňuje 

prostranství v okolí zastávky Martinské údolí. Domnívá se, že zapojit studenty fakulty, které 

vyučuje architekt Daďa, je dobrý nápad, ačkoli je to zdlouhavé, obec by beztak netvořila ta 

místa ihned nebo během jednoho roku. Vlastimil Plecháč vysvětluje, že každé takové zadání 

studentům se musí vložit do osnov, aby se tomu určitý semestr věnovali. Stanislav Pelc 

navrhuje, aby byly určeny priority, čemu se věnovat nejdříve. Luboš Marek sděluje, že 

výhoda studií je i v tom, že kdyby kraj vyhlásil dotace, je možné ji použít. Stanislav Pelc 

sděluje, že kraj každoročně vyhlašuje podporu venkova. Dále sděluje, že kraj bude dávat 

dotace na obnovu památek a mohla by se opravit kaplička u chaty Panorama v Dolních 

Rejdicích. Dále se dotazuje, zda někdo nevlastí fotografii kapličky v lokalitě u bývalého 

objektu manželů R., možná by stálo za to, ji obnovit.  

 

4.3. Vlastimil Plecháč se dotazuje na stav čistírny odpadních vod v Příchovicích. Stanislav 

Pelc sděluje, že zítra přijede pan N. z Ekony a zkusí navrhnout řešení, budou mu zadány 

parametry. Vlastimil Plecháč sděluje, že celý týden byla čistírna cítit. M.F. se dotazuje na stav 

projektu odvedení části Příchovic do Kořenovské čistírny. Petra Slavíková sděluje, že byl 

zpracován výškopis a předáno projektantovi.  

 

4.4. Vlastimil Plecháč sděluje, že některé obce zvedly daň z nemovitosti, aby se jim vrátily 

peníze od rekreačních objektů. Petra Slavíková sděluje, že obec na to přistoupila v minulosti 

zvýšením na koeficient 2, mohlo se zvýšit na 5. Zvyšuje se tak u rodinných domů daň 1,- Kč 

za m2 na 2,- Kč a u rekreačních objektů z 3,- Kč na 6,- Kč. Novostavby jsou v obci 

kolaudovány jako rodinné domy, ale využívány jsou rekreačně.  

 

4.5. Roman Čermák se dotazuje na doasfaltování povrchu cesty k Butonii. Stanislav Pelc 

sděluje, že pro letošek nebylo navrženo.  



 

Diskuse 

 

M.F. předává seznam 25 zájemců o zasílání SMS zpráv a domnívá se, že kdyby se to více 

zveřejnilo, přidá se více lidí. Stanislav Pelc sděluje, že do pololetí by systém mohl být 

zprovozněn. 

J.F. se dotazuje na solení silnice v Rejdicích, zda vyšel nápad od obce nebo od silnic. 

Stanislav Pelc sděluje, že přišel požadavek od silnic, ale rozhodnutí zastupitelstva nebylo 

odesláno právě z důvodu studní ve svahu pod silnicí. J.F. se domnívá, že kvůli vodě pod 

silnicí není solení vhodné. Vlastimil Plecháč připomíná, že se jednání vyvolal stav silnice 

minulou zimu, kdy nebyla silnice posypaná. J.F. sděluje, že je problém v tom, že pluhy 

v místě nejezdí tak, jak by bylo potřeba a když nejede sypač, tak nepojede ani sůl. Roman 

Čermák sděluje, že je proti solení, silnice tak chtějí ušetřit, je to pro ně výhodnější. J.F. 

sděluje, že v zápisu je uvedeno, že obec souhlasí se solením a neprobralo se to s nikým 

z Rejdic. Hlavní problém je v tom, že pluhy málo jezdí.  

 

Ladislav Rösler, ověřovatel v.r.   Libor Masařík,ověřovatel v.r. 

 

    Luboš Marek, starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USNESENÍ 

z jednání zastupitelstva obce konaného dne 29.1.2020 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 

1.1.1. zrušení usnesení č. 98/19, usnesení č. 99/19 a usnesení č. 100/19. 

Hlasování: 8 x ano, č.u. 3/20 

1.1.2. prodej pozemku ppč. 307/2 a dle geometrického plánu č. 1360-334/2019 části ppč. 

311/1, nově označované jako ppč. 311/6 vše k.ú. Polubný pro stavbu rodinného domu 

R.aL.Š., Polubný s uzavřením kupní smlouvy, záruční listinou a notářského zápisu, za 

kupní cenu 150 Kč za m2. 

Hlasování: 8 x ano, č.u. 4/20 

1.1.3. prodej dle geometrického plánu č. 1061-283/2010 části pozemku ppč. 1526/8, nově 

označované jako ppč. 1526/8 vše v k.ú. Polubný pro stavbu rodinného domu panu 

J.K., Kořenov s uzavřením kupní smlouvy, záruční listinou a notářského zápis, za 

kupní cenu 150 Kč za m2.   

Hlasování: 8 x ano, č.u. 5/20 

1.3. odložení žádosti Kollert Elektro s.r.o. o zřízení věcného břemene  na ppč. 1548/19 

v k.ú. Polubný za nižší cenu. 

Hlasování: 8 x ano, č.u. 7/20 

1.4. zřízení věcného břemene zemní vedení přípojky NN na pozemcích ppč. 596/1, ppč. 

3528/2 ve dvou případech vše v k.ú. Příchovice u Kořenova pro stpč. 71 a stpč. 64 k.ú. 

Příchovice u Kořenova nyní ve vlastnictví Tradiční dům s.r.o., Liberec za cenu 1000 

Kč/bm. 

Hlasování: 8 x ano, č.u. 8/20 

1.9. prodloužení lhůty nižšího nájemného pozemku ppč. 526/3 k.ú. Polubný do 30.6.2020 i 

zpětně manželům P.a V.R., Mladá Boleslav. 

Hlasování: 8 x ano, č.u. 13/20 

1.10. odložení jednání o prodeji pozemku ppč. 181/1 k.ú. Polubný do doby jednání 

s žadateli a vlastníky sousedních pozemků. 

Hlasování: 8 x ano, č.u. 14/20 

1.11. odložení žádosti o prodej části ppč. 491/3 k.ú. Polubný do zpracování návrhu 

celkového prostoru v okolí parku s architektem obce a panem K..  

Hlasování: 8 x ano, č.u. 15/20 

1.12.1. poskytnutí stavebního pozemku J.H., Polubný 

Hlasování: 8 x ano, č.u. 16/20 

3.1. Obecně závaznou vyhlášku obce Kořenov č. 1/2020 o místním poplatku z pobytu 

Hlasování: 8 x ano, č.u. 2/20 

3.2.1. finanční dar R.F., Příchovice  ve výši 10 tis. Kč pro rok 2020. 

Hlasování: 8 x ano, č.u. 19/20 

3.2.2. finanční dar ve výši 5 tis. Kč Klubu bojového umění Karate Tanvald pro rok 2020 

Hlasování: 5 x ano, 3 x ne, č.u. 20/20 

3.2.3. finanční dar ve výši 10 tis. Kč SOSHIKI – klubu bojových umění a sportů Tanvald, 

z.s. pro rok 2020 

Hlasování: 8 x ano, č.u. 21/20 

3.2.4. finanční dar Mysliveckému sdružení Desná – Kořenov ve výši 5 tis. Kč pro rok 2020 

Hlasování: 8 x ano, č.u. 22/20 

3.2.5. finanční dar ve výši 40 tis. Kč na činnost Občanského sdružení zdravotně postižených 

Tanvald pro rok 2020 

Hlasování: 8 x ano, č.u. 23/20 

 



3.2.6. finanční dar na provoz Hospicu sv. Zdislavy, Liberec ve výši 10 tis. Kč pro rok 2020 

Hlasování: 8 x ano, č.u. 24/20 

3.2.7. finanční dar Klubu psích sportů Desná ve výši 10 tis. Kč pro rok 2020 

Hlasování: 8 x ano, č.u. 25/20 

3.2.8. finanční dar ve výši 35 tis. Kč na činnost ZDRAVOŠ PÉČE s.r.o. Rokytnice nad 

Jizerou pro rok 2020 

Hlasování: 8 x ano, č.u. 26/20 

3.2.9. jednorázový finanční dar ve výši 10 tis. Kč Centru sociálních služeb Jablonec nad 

Nisou, p.o.  pro rok 2020 

Hlasování: 8 x ano, č.u. 27/20 

3.2.10. finanční dar ve výši 10 tis. Kč TJ Sokol Horní Polubný z.s. pro rok 2020 

Hlasování: 8 x ano, č.u. 28/20 

3.2.11. finanční dar ve výši 25 tis. Kč na činnost Ski Klubu Čáp Příchovice pro rok 2020 

Hlasování: 8 x ano, č.u. 29/20 

3.2.12.  finanční dar ve výši 25 tis. Kč na činnost Jizerské o.p.s. Bedřichov pro rok 2020 

Hlasování: 8 x ano, č.u. 30/20 

3.3. zadání opravy střechy budovy Velimka a okapového žlabu budovy OÚ firmě Střechy 

Aifel. 

Hlasování: 8 x ano, č.u. 31/20 

3.4. vypsání výběrového řízení na opravy povrchu parkoviště u obecního úřadu a cesty od 

kravína na náves Příchovice s provedením v letošním roce.  

Hlasování: 8  x ano, 32/20 

3.5. vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby Most Jizerka v odhadované ceně 4,7 

mil. Kč a poptávku na technický dozor investora s odhadem ceny 200 tis. Kč. 

Hlasování: 8 x ano, č.u. 33/20 

3.7. výběrové řízení na dodavatele nové fasády budovy mateřské školy v Polubném 

s instalací 4 nových oken 

Hlasování: 8 x ano, č.u. 34/20 

3.8. výběr dodavatele dle nejvýhodnější nabídky na opravu zadní stěny budovy základní 

školy 

Hlasování: 8 x ano, č.u. 35/20 

3.9. připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením vlajky Tibetu na 

budově obecního úřadu 

Hlasování: 8  x ano, č.u. 36/20 

3.12. zadání studie na požární zbrojnici na pozemku ppč. 214/1 k.ú. Příchovice u Kořenova.  

Hlasování: 8 x ano, č.u. 37/20 

 

Zastupitelstvo obce zamítá: 

1.2. změnu využití části pozemku ppč. 35/2 k.ú. Polubný pro využití Smíšené obytné - 

rekreační   

Hlasování: 7 x ne, 1 x ano, č.u. 6/20 

1.5. odstoupení od záměru odkupu pozemku ppč. 1527/1 k.ú. Polubný s následnou směnou 

části tohoto pozemku za část ppč. 1527/12 k.ú. Polubný.  

Hlasování: 8 x ne, č.u. 9/20 

1.7. záměr prodeje části pozemku ppč. 219/3 k.ú. Příchovice u Kořenova 

Hlasování: 8 x ne, č.u. 11/20 

1.12.2. poskytnutí stavebního pozemku obce Š.H., Opatovice nad Labem. 

Hlasování: 8 x ne, č.u. 17/20 

1.12.3. poskytnutí stavebního pozemku V.K., Desná 

Hlasování: 8 x ne, č.u. 18/20 

 



Zastupitelstvo obce doporučuje: 

1.6. uzavření nájemní smlouvy na část ppč. 1087/12 k.ú. Polubný za cenu pro místního 

občana 0,50 Kč/m2/rok s paní I.J., Kořenov pro účely zahrádky. 

Hlasování: 8 x ano, č.u. 10/20 

1.8. převedení nájemní  smlouvy na pronájem části pozemku ppč. 1439 a část 1438/1 k.ú. 

Polubný z D.S. na D.S. za stejných podmínek. 

Hlasování: 8 x ano, č.u. 12/20 

3.10. uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v čp. 159 Příchovice s D.B., Příchovice na dobu 

určitou 2 roky 

Hlasování: 8 x ano, č.u. 1/20 

 

 

Luboš Marek, starosta  v.r.    Stanislav Pelc, místostarosta   v.r. 


