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Z Á P I S 
 
 
ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 13.10.2010  

od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. 

 
Přítomni : 8 zastupitelů, p.Rösler od 15.40 hod. 
Omluveni : p.Hanzlík 
Ověřovatelé zápisu : p.Václav Plecháč, p.David Soukup 
Zapisovatel : Stanislav Pelc 
 
 
Program : 1.   Prodej a pronájem pozemků 
                   2.   Kontrola zápisu a usnesení 
                   3.   Došlá pošta 
              4.   Připomínky zastupitelů  
 
Zastupitelé 7 hlasy schválili program jednání. 
 
 
1.   Prodej a pronájem pozemků. 
 
1.1 Zastupitelstvo obce  projednalo žádost TJ Slavoj Kořenov o změnu 

smlouvy o užívání pozemků na nájem pozemků ppč.1088/1 a 1088/21 
v k.ú.Polubný na dobu určitou – 20 let. Zastupitelstvo po projednání 
doporučuje uzavřít nájemní smlouvu na výše uvedené pozemky na dobu 20 
let za cenu 0,10 Kč/m2/rok. 
Č.u. : 104/10, 7 x ano 

 
1.2 Zastupitelstvo obce projednalo žádost TJ Slavoj Kořenov o 

spolufinancování projektu víceúčelového hřiště v Kořenově. Zastupitelstvo 
souhlasí s poskytnutím částky 260.000,- Kč na zpracování projektové 
dokumentace, zaměření, hydrogeologický posudek a stavební dozor. Po 
vyúčtování projektu bude případná nevyužitá část finanční podpory 
vrácena na účet obce. 
Č.u. : 105/10, 6 x ano, 1 x zdržel 

 
1.3 Zastupitelstvo obce projednalo návrh Jiřího Hejny, Polubný na směnu částí 

pozemků ppč.321/3 a 330/2 v k.ú.Polubný. Zastupitelstvo po projednání se 
záměrem na směnu souhlasí. Nyní bude záměr vyvěšen na úřední desce. 
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1.4 Zastupitelstvo obce projednalo žádost Ireny Pilné, Kořenov o pronájem 
části ppč.1159/14 v k.ú.Polubný – pozemek se užívá jako zahrada. 
Zastupitelstvo obce doporučuje pronájem pouze za podmínky, že 
jmenovaná bude mít trvalé bydliště v č.p.602 nebo č.p.728  
za cenu 0,50 Kč/m2/rok. 
Č.u. : 106/10, 8 x ano 

 
1.5 Zastupitelstvo obce projednalo návrh Ivety Reinlové, Jablonec nad Nisou 

na změnu využití ppč.1766 a 1767 v k.ú.Polubný pro bydlení. 
Zastupitelstvo po projednání návrh zamítá. 
Č.u. : 107/10, 5 x proti, 3 x zdržel 

 
1.6 Zastupitelstvo obce ve druhém čtení projednalo žádost Vladimíry a Jiřího 

Válových, Liberec o prodej ppč.299/1 a stpč.674 v k.ú.Polubný. 
Zastupitelstvo schvaluje prodej za cenu 1.000,- Kč/m2. 
Č.u. : 108/10, 8 x ano 

 
1.7 Zastupitelstvo obce ve druhém čtení projednalo žádost Táni Ederové, 

Přezletice o prodej části ppč.2888/1 v k.ú.Polubný. Zastupitelstvo souhlasí 
s prodejem za cenu 1.000,- Kč/m2. 
Č.u. : 109/10, 8 x ano 

 
1.8 Zastupitelstvo obce ve druhém čtení projednalo žádost Radky Fišerové, 

Příchovice o prodej části ppč.261/5 v k.ú.Příchovice u Kořenova. 
Zastupitelstvo schvaluje prodej za cenu 50,- Kč/m2. 
Č.u. : 110/10, 8 x ano 

 
1.9 Zastupitelstvo obce ve druhém čtení projednalo žádost Jaromíra Bernarta, 

Příchovice o prodej ppč.3130/2 v k.ú.Příchovice u Kořenova. 
Zastupitelstvo schvaluje prodej za cenu 1.000,- Kč/m2. 
Č.u. : 111/10, 8 x ano 
 

 
 
2.     Kontrola zápisu a usnesení. 
 
        Bez připomínek. 
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3.     Došlá pošta. 
 
3.1   Zastupitelstvo obce  projednalo žádost Radomíra Šouna o zrušení 

nájemného v prodejně smíšeného zboží Kořenov 612. Zastupitelstvo po 
projednání souhlasí s odložením nájemného na dobu 6 měsíců. 

        Č.u. : 112/10, 8 x ano 
 
3.2   Zastupitelstvo obce projednalo vlastnické vztahy komunikace od Cutisinu 

k objektu č.p.659. Vzhledem k historickým skutečnostem bude požádán 
OÚ Kořenov jako silniční správní úřad o vydání stanoviska ve věci účelové 
komunikace. 

        Č.u. : 113/10, 8 x ano 
 
3.3   Starosta poděkoval zastupitelům za činnost ve volebním období 2006 – 

2010 a rozpustil zastupitelstvo. 
        Č.u. : 114/10, 8 x ano  
 
 
 
 
 
 
     ………………………………..                     …………………………………   
       Václav Plecháč  – ověřovatel                          David Soukup  – ověřovatel 
 
 
 
 
 
 
                                 …………………………………….. 
                                              Luboš Marek – starosta 

 
 
 
 
 
 
 

 



4 
 

U S N E S E N Í 
 
 

Ze zasedání zastupitelstva Obce Kořenov, které se konalo  
dne 13.10.2010 

 
 

ZASTUPITELSTVO  OBCE   
 

 
Schvaluje : 
 
1.1   po projednání poskytnutí částky 260.000,- Kč TJ Slavoj Kořenov na 

zpracování projektové dokumentace, zaměření, hydrogeologický posudek a 
stavební dozor v souvislosti na víceúčelové hřiště v Dolním Kořenově, po 
vyúčtování projektu bude případná nevyužitá část finanční podpory 
vrácena na účet obce 
Č.usnesení : 105/10, 6 x ano, 1 x zdržel 

 
1.6   po projednání ve druhém čtení prodej ppč.299/1 a stpč.674 v k.ú.Polubný   
        Vladimíře a Jiřímu Válovým, Liberec za cenu 1.000,- Kč/m2 

Č.usnesení : 108/10, 8 x ano 
 
1.7  po projednání ve druhém čtení prodej části ppč.2888/1 v k.ú.Polubný Táně 

Ederové, Přezletice za cenu 1.000,- Kč/m2 
Č.usnesení : 109/10, 8 x ano 

 
1.8    Po projednání ve druhém čtení prodej části ppč.261/5 v k.ú.Příchovice u   

   Kořenova Radce Fišerové, Příchovice za cenu 50,- Kč/m2 
        Č.usnesení : 110/10, 8 x ano 
 
1.9    Po projednání ve druhém čtení prodej ppč.3130/2 v k.ú.Příchovice u   

   Kořenova Jaromíru Bernartovi, Příchovice za cenu 1.000,- Kč/m2 
Č.usnesení : 111/10, 8 x ano 

 
3.1   po projednání odložení nájemného za nájem prodejny smíšeného zboží 

Kořenov 612 na dobu 6 měsíců Radomíru Šounovi z důvodu tíživé finanční 
situace 

        Č.usnesení : 112/10, 8 x ano 
 
 
 



5 
 

3.2   po projednání podání žádosti na OÚ Kořenov jako silniční správní úřad o 
vydání stanoviska ve věci účelové komunikace od Cutisinu k objektu 
č.p.659 

        Č.usnesení : 113/10, 8 x ano 
 
3.3   na návrh starosty rozpuštění zastupitelstva 
        Č.usnesení : 114/10, 8 x ano 
 
 
Doporučuje : 
 
1.1   po projednání změnit s TJ Slavoj Kořenov smlouvu o užívání pozemků na    

  smlouvu o nájmu pozemků ppč.1088/1 a 1088/21 v k.ú.Polubný  
  na dobu určitou – 20 let za cenu 0,10 Kč/m2/rok 

       Č.usnesení : 104/10, 7 x ano 
 
1.4   po projednání uzavřít pronájem na část ppč.1159/14 v k.ú.Polubný s Irenou   

  Pilnou, Kořenov pouze za podmínky, že jmenovaná bude mít trvalé bydliště  
  v č.p.602 nebo č.p.728 za cenu 0,50 Kč/m2/rok 

       Č.usnesení : 106/10, 8 x ano 
 
 
Zamítá : 
 
1.5   po projednání návrh Ivety Reinlové, Jablonec nad Nisou na  

  změnu využití ppč.1766 a 1767 v k.ú.Polubný pro bydlení 
       Č.usnesení : 107/10, 5 x proti, 3 x zdržel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..              …………………………………. 
        Luboš Marek – starosta                         Stanislav Pelc – místostarosta  
  


