
Zápis z jednání zastupitelstva obce Kořenov konaného r|ne 1ó.11.2016
v zasedací místnosti obecního úřadu v Kořenově od 15,30 hod

Přítomno 9 zastupitelů: Luboš Marek, Stanislav Pelc, Ladislav RÓsler, Vlastimil Plecháč'
. Mgr. Lenka Lipská, ondřej Duda, Libor Masařík, Petr Kučera. Jaroslav Ševčík
Zapisovatelka: Nosková Michaela DiS.
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Ševčík' Libor Masařik
Hosté: Alena Cemá, Petr Kocáb, Josef Friedrich, Jan Štěpánek' voitěch vacek

Program jednání:
l. Pozemkovézé ežitosti
2. Kontrola zápisu
3. Rozpočtová změna č. 5 a návrh rozpočtu na rok 2017
4' Ruzné

Hlasoviiní: 9 x ano

1. Pozemkovézá|ežitosti

1.1. Žádost Pavlíny Pecharové o prodlouženÍ nájemní smloulry
Stanislav Pelc seznámil zastupitele s žádostí paní Pavlíny Pecharové o prodlouŽení stávajicí
nájemní smlouvy na dobu 5 let. Nájemní smlouva byla uzavřena na pozem ek ppč,. 3317 16
v k.ú. Příchovice u Kořenova.
K hlasováni předložena žádost o prodloužení nájemní smlouvy na 5 let, ppč. 3317i6 k.ú.
Příchovice u Kořenova.

Hlasování 9x ano

|.2. Žádost o beáplatné věcné břemeno manželů Háskových, Praha na kanalizační
připojku. Stanislav Pelc seznámil zastupitele se smlouvou o zřízení právaYěcného břemene
sluŽebnosti inženýrské sítě, kterou připravili manželé Hrískovi. Jedná se o kanalizační
připojku' L1erá vede přes obecní pozemky a to přes ppč. I11l4' 16|12, 158, 159 a 288417 vše
v k.ú' Polubný. Věcné břemeno bude bezúplatné, jelikož kanalizační přípojka bude sloužit i
jiným vlastníkům nemovitostí postavených podél kanalizačni přípojky, kde všichni připojení
platí obci za stoěné.
K hlasování předložena bezuplatná smlouva o ziizeni právaYěcného břemene služebnosti
inženýrské sítě mezi obcí Kořenov a Ing. Josefem Háskem a Janou řliískovou.

HlasoviíLni 9x ano

1'3' Informace o MŠ na ppc. IÍ2614 v k'ít. Polubný, paní Schnabelová
stanislav Pelc informuje zastupitele, že se spo|u s panem Lubošem Markem, Ladistavem
Róslerem a Vlastimilem Pleclr.ičem zúčastnili místního šetřeni na pozemku ppč 1126/4 v k.ú.
Polubný na zák|adě ádosti paní Schnabelové o ďízení věcného břemene na právo čerpat
vodu. Výsledkem místniho šetření je, že se smlouva na věcné břemeno zaÍím gzavírat
nebude.
Zastupitelstvo danou věc bere na vědomí.

1.4. Žádost manželů Jahodov'ých o odkoupení obecního pozemku
Stanislav Pelc seznamuje zastupitele s žádostí manželů Jahodowch' kteÍi žádaií o odkup
obecního pozemku ppč' 1 159/5 k.ú. Polubný. Jako důvod k odkoupení uvádějí skutečnost, že
se o zmiňovaný pozemek staraj í a udrŽují ajsou vlastníky sousedniho pozemku ppč. 1159/18



k.ú. Polubný. Zastupitelé s prodejem pozemku ppč. 1 159/5 k.ú. Polubný nesouhlasí. Pozemek
jejediným přístupem k Jizeře a vzhledem k blízkosti Čov Kořenov nemohou s určitostí řict,
jestli daný pozemek nebude v budoucnosti potřebova' Místo odkoupení pozemku nabídnou
manželům Jahodorným pronájem tohoto pozemku'
K hlasovríní předložena žádost o odkoupení pozemku ppč. 1159/5 k'ú. Polubný-

Hlasování 9x ne

1.5. Žádost o převedení nájemní smloulry
Slanislav Pelc seznamuje zastupitele s Žádostí paní Šebestová, k(erá žádá o převedení nájemní
sm|ouvy č. 5/l4 uzavřené dne 3.|2'20|4 s Tomášem Šebestou. Jedná se o část pozemku ppč.
1087/1 k.ú. Polubný o celkové rozloze 142 m2- o zmiňovaný pozemek se paní šebestoví stará
a udrŽuje ho.
K hlasovríLrrí předložen náwh na převedení nájemní smlowy č. 5/14 na paní Janu Šebestovou.

Hlasováni 9x ano

1 6. Žádost o zřizsni věcného břemene' BlaŽková
Stanislav Pelc seznamuje zastupitele s žádostí paní Lenky Blažkové o zřizeni věcného
břemene na čerpání vody ze studny, která se nacháaí na hranici pozemků 56112 a2967l2
v k ú' Polubný. Studna leží na obecním pozemku. Po projednání je nawhnuto věc odložit a na
místě uskutecnit mistní šetření'
K hlasování předložen náwh na odložení žádosti a uskutečnění místního šetření.

Hlasoviíní 9x ano

1'7 . Návrh na změnu územního pliíLrru
Stanislav Pelc seznamuje zastupitele s náwhem manželů Hajných na pořízení nebo zrněnu
územního plánu. Jedná se o pozemek 898/1 k.ú. Polubný' Jedná se o změnu plochy,,smíšenó
nezastavěné území _ přírodní, zemědělská (NS).. na plochu ,,smíšená obýná-rekreační (SR)...
Zastupitelstvo po projednání nawh zařadí do seznamu žádostí na změnu územního olánu
k jeho dalšímu vyhodnocení.
K hlasování předložen náwh na zaÍazeni žádosti do seznamu náwhů na pořízení nebo změnu
územního plánu k jejímu dalšímu vyhodnocení.

Hlasování 9x ano

2. Kontrola zápisu a usnesení

bez přípomínek

3. Rozpočtová změna č.5 a návrh rozpočtu na rok2017

3' l. Rozpočtová změna č. 5
Stanislav Pe[c seznamuje zastupitele, co vše se nachází v rozpočtové změně, je zde doplatek
smluvní podpory SFŽP kanalizace Kořenov a ýměna níplní frltrů na vodojanu Příchóvice'
K hlasování předložen náwh na rozpočtovou změnu č'5
Zo schvaluje rozpoětoým opatřením č.5

navýšení příjmů o 262 860,- Kč na celkové příjmy 25 302 012,. Ké
navýšení ýdaj ů o 262 860 '- Kč na celkové qýdaj e 30 243 944 ,- Kě

a změnu závaztých ukazatelů dle návrhu.
Hlasováni : 9x ano



3.2, Náwh rozpočtu na rok 20|7
Stanislav Pelc semamuje zastupitele s návrhem rozpočtu na rok 2017 s možností připomínek
do příštího zastupite|stva, které se bude konat 2I.Í2.2O1ó. Rozpočet je navrŽen jakb
schodkový.

Zastupitelstvo bere ruíwh rozpočtu na rok 2017 na vědomí.

Různé

4.t'. vodojem v Rejdicích
Stanislav Pelc informuje zastupitelstvo o stalu vodojemu v Příchovicích. Jsou špatné
ýsledky rozboru vody a to konkrétně na Arsen. Bude zapotřebí vyměnit Sorbent, cena včetně
likvidace je 580 000,- Kč bez DPH.
K hlasování předložen náwh na ýměnu sorbentu v ceně 580 00,. Kč bez DPH včetně
likvidace.

Hlasování 9x ano

4.2. byt č.2., č.p.480
Stanislav Pelc informuje zastupitele o žádosti manŽelů Šebíkových o přidělení b}tu č. 2. č'p.
480 . Po projednání zastupitelstvo schválilo přiděleni bytu s podmínkou, že se nájemní
smlouva uzavře na dobu urěitou a to od 1 .12.20|6 do 3|.5.2017 '
K hlasování byl předložen návrh na uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou s platností od
1.12.2016 do31.s.2017

Hlasování 9x ano

4'3 prominutí nájmu za rok 201ó
Stanislav Pelc informuje zastupitele o žádosti pana Jana Čermríú<4 kter'ý žádá o prominutí
nájmu vyplívajícího ze smlouly č. L2/09 za rok 2016. Svou ádost odůvodňuje tím, že byla
špatná zima a téměř žádné příjmy z provozování vleku.
K hlasovriní předložen návrh na prominutí nájrnu dle smlouvy č. 12/09 zarok2O16.

Hlasování: 9x ano

4.4. opakované stížnosti čp. 830
Stanislav Pelc informuje zastupitelstvo o opakovaných stížnostech nájemníků obecního domu
ěp' 830 na pana Kašíka. Jedná se zejména o rušení nočního klidu a nepořádek. Na místo byla
ú několikrát zavolána též státni policie z Hanachova. Věc byla zastupitelstvem projednána se
ávěrem, že pokud se budou stížnosti opakovat, nebude panu Kašíkovi prodloužena nájemní
smlouva
K hlasování předložen návrh v případě nekončícich stížností neprodluŽovat panu Kaš{kov
nájemní sm|ouw.

Hlasování: 9x ano

4.5. raná péče
Luboš Marek iďormuje zastupitele o žádosti Centra LIRÁ, z'ú. o finanční dar ve ýši
10.500'. Kč na peči o nemocné dítě občanů Kořenova. K hlasování předloženo náwh na
finanční dar 10 500,. Kč na ranou sči pro Centrum LIRA z.ú'.

Hlasování: 9x ano



4 6 zadáni zpracování rozpočtu ve Věci stavebnich úprav před budovou oÚ Kořenov
Luboš Marek informuje zastupite]e o áměru oprav oÚ Kořenov spolu se stavebními
úpravami před budovou úřadu. Pan Luboš Marek nawhuje, aby se zada|o zpracování rozpočtu
a nawhuje aby byl osloven pan Martin fupa, kteý se osvěděíl už při rekonitrukci Materské
škoIy'
K hlasování předložena náwh na zadáni zpracováni tozpočtu a oslovení pana Martina Řípy
coby dozoru.

H|asování: 9x ano

4.7. lyhláška o odpadech
Stanislav Pelc informuje zastupitelswo o nové lyhlášce č Isto 1/20|6 o místním poplatku za
pÍovoz systému shromažďování' sběru, přepravy, třidění, v1.úívání a odstraňováni
komunálních odpadů' kterou se ruší vyhláška předešlá. Jedna se změnu v čl. 4 Sazba
poplatku, kdeje nově stanovena sazba 500,- Kč za ka|endářaí rok za osobu z předchozích
430'- Kč za kalendiířní rok za osobu.
K hlasování předložena vyhláška číslo l/20ló o mistním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepraly, třídění, využívání a odstraňovríLrrí komunálních odoadů.

Hlasování:9x ano

4.8. odpady podnikatelé
Stanislav Pelc informuje zastupitelstvo o změně dohody o vyllŽilini systému zavedeného
obci shromažďoviíni, sběru, přepraly, využiváni a odstraňováni komunálních odpadů pro
podníkatele. Jedná se o změnu v ceně podle ákona o odpadech a to z ceny 250,-^Kč ú soo'-
Kč.
K hlasování předložena změněná dohoda o využívání systému zavedeného obcí
shromažďování, sběru' přepravy, l,yuživání a odstraňování komunálních odpadů pro
podnikatele v části trI. tj. cena z250,- Kč na 500'- Kč.

Hlasováni: 9xano

4.9. odměny starosta a místostarosta
Lenka Lipská nawhuje finanční dar ve ýši 1,5 násobku měsíční odměny místostarostv
Luboši Markovi a Stanislavu Pelcovi za činnost nad rámec ýkonu funkó" 

"*topit.|. 
-

zajištbvání kultumich a sportovních akcí v roce 201ó..
K hlasování předložen náwh na finanční dar pro pana Luboše Marka a pana Stanislava Pelce
za činnost nad riíLrnec qýkonu funkce zastupitele. zajištbvání kulnrmich a sportor,ních akcí
v roce 2016 ve qíši 1,5 niísobku měsični odměny místostarosty.

Hlasování: 7x ano' 2x zdrženi se hlasovríní

4.l0. strategichÍ plán obce

!.ubo9 Marek informuje zastupitele o setlciní v rámci strategického plrínování pro
Jizerskohorsko na dalších 20 let. Současně žádri zastupitele, aby v průběhu príltích dnů
zapřemýšleli nad strategickými plány pro rozvoj obce Kořenov. Se sými nbwhy se rrrísledně
zastupite|é sejdou a prodiskutují je.
Zastupitelstvo bere tuto informaci rra vědomí.



4.11. prodej VW
Luboš Marek informuje zastupitele o provedeném posudku na staqý,VW Transporter,
znalecloý posudek ocenil automobil na 185 000,. Kč. Automobil bude nabídnut obci Paseky
nad Jizerou a nabídka prodeje bude rryvěšena na úřední desku pro veřejnost s možností
odkupu formou obálkové podání nejvyšší nabídky.
Zastupitelstvo bere Íuto informaci na vědomí.

4.12. most Orle
Stanislav Pelc informuje Zastupitelstvo o nabídce pana Vanera, ldeqÍ předložil náwh
rypracování projektu na opraw mostu na kaničním přechodu o r|e za 152,460,. Kě vč. DPH.
Stanislav Pelc informuje, žeje akutně potřeba opravit podemleý pitiř na polské straně. Osloví
p.Sokolinského a požádá o pomoc zjejich strany.
K hlasovríní předložen návrh pana Vanera na vypracování projektu na opralu mostu orle
v částce 152.460,- Kč vč. DPH-

Hlasování: 9x ne

5. Připomínky zastupite|ů

5. 1. byt č. 1' čp. 480
Vlastimil Plecháč že by bylo vhodné nechat prohlédnout byt paní řeďtelky Lipské a
nawhnout vhodné řešení. Navrhuje oslovit p.Martina Řípu.

5 '2. Štěpánka, historicloý most Zlatník
Pan Vlastimil Plecháč informuje zastupitele o schůzce s památkrířem, se kter1ým se byl
podívat na Štěpánce, kde zhodnotili, Že oprava Štěpánky dopadla dobře. Dálé informuje
zastupite|e o špatném staw historického mostu Zlatník v Rejdicích, po mostě jezdí tě žká ava
a most tím ničí. Po dohodě s památkiiřem začala oprava mosfu, kterou provádí Íirma
p.Mňuka' Bude potřeba vstoupit do jednání s Lesy ČR, jelikož cesta vedoucí k mostu je jejich.
Bylo by dobré před rnost dát znaěku omezující vjezd aut nad určitou váhu. Žadate| o tuto
dopravní značku by měl být majitel komunikace'

5.3. hodiny na Příchovickém kostele
Pan Vlastimil Plechač informuje zastupitele o opravě hodin a hlavního tÍámu na
Příchovickém kostele, a nawhuje zastupitelům' aby schválili příspěvek ve qýši 30 000,-. Pan
Stanislav Pelc reaguje, že 15 000,. přispěje oPS Jizerky pro Vás.
K hlasování předloŽen náwh na ťrnanční dar ve v'ýši 15 000,- na financování oprav hodin na
Příchovickém kostele.

Hlasování: 9x ano

5.4. Vlastimil Plecháč informuje zastupitele o stríle probíhajícím sporu na cestě u paní
Abrahamové, kde její soused děIá samé naschvály a bráni tam vjezdu. Dále informuje o
nutnosti opralry fasády na pětidomcích, kde jsou odkryté kabely elektrického vedení.

5.5. Petr Kučera vznáši dotaz na rozpadající se kůlny u pětidomků. Pan Stanislav Pelc mu
odpovídá, že již minulé zastupitelstvo rozhodlo, že kůlny se nechají ,,dožít.. a nové se stavět
nebudou



5.ó. Petr Kučera vznáší dotaz na most Ho|tík, jakje to s dotacemi a co bude když nebude
lyhlrášen dotační prograrn. Pan Stanislav Pelc mu odpovídá, že termín byl posunut na konec
června a v případě, že nedopadne dotace, tak bude muset obec řešit, co s tim dělat dríle.

5.7, Petr Kučera vznáší dotaz na silnici, která vede kolem Hutě na Mýto, jsou tam porrze
betonové zábrany. Pan Pelc odpovídá, Že silnice není naše, katastrálně patří obci Paseky nad
Jizerou a vlastní ji Ředitelství silnil a dálnic, kteří jsou ochotni silnici zé dne na den zaúít'
aby se tam nestalo nějaké neštěstí. Tento problém se již několikrát řešil přes KÚ Libereckého
kraje - bude s tímto problémem obeznámeno i nové vedení kraje.

5.8. Lenka Lipská informuje zastupitele o tom, že v Mateřské škole na Polubném zhasíná
plamínek na kotli, už je domluvená s panem Kyse|ým, kteý se na to podívá. Dále informu.;e o
t.om, Že byt v Mateřské škole vlhne, nejvíce pak u podlahy. Dále informuje o tom' že si pan
Sebesla natřel bez povo|eni dveře na hnědo.

5.9. Pan Duda vznáší dotaz na paušálni ubytovací poplatky' je nutné se sejít s paní
Čermákovou a najít nějaké přijátelné řešení pro všichny. 

-.

5' 10. Pan Kocáb informuje všechny zastupitele o tom, že schuzka kwli nedostatku vody v
Rejdicich s hydrogeologem ještě neproběhla"

'./
.-:, '1 '-, i.7 'L - - <-

Luboš Marek' starosta



USNf,SENI
ze zasedání zlstupitelstva Obce Kořenov konaného dne 16.1l.2016

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.1. prodloužení nájemní smlouvy na 5 let, paní Pavlíně Pecharové
na pozemek ppč . 33L716 v k.ú. Příchovice u Kořenova
č.u. t00/16, 9x ano

1.2. bezúplatnou smlouvu o zřízení práva Věcného břemene služebnosti inženýrské sítě na
obecních pozemcích ppč' I1|l4, 16Í12' l58, 159 a 2884/7 vše v k.ú. Polubný mezi prr-l
Ing. Josefa Háska a Janou Háskovou, Praha
č.u. 101/16,9x ano

l.5. převedení nájemní smlouvy č. 5/14 na ěást pozemku ppč. 1087/1 k.ú. Polubný o
ce|kové rozloze |42 m'na naní Janu Sebestovou
č.u. 102/16, 9x ano

1 .7 . zařazeni náwhu manžetů Hajných na zrněnu Územního plánu do seznamu žádostí o
změnu Územního plánu k jejich dalšímu vyhodnocení
č-u. 103/1ó,9x ano

3. l ' Zo schvaluje rozpočtoým opatřením č.5
naýšení příjmů o 262 860,- Kč na celkové příjmy 25 302 012,. Kě
navýšení qýdaj ů o 262 860 '. Kč na celkové qÍ daje 30 243 944 ,- Kč,

a změnu závazných ukazatelů dle náwhu
č.u. 104/16,9x ano

4.1. ýměna sorbentu v ceně 580 000'. Kč bez DPH včetně likvidace na vodoiemu v
Příchovicich
č.u. 105/1ó, 9x ano

4.2. vzavřeni nájemní smlouvy na byt v č'p.480 na dobu určitou s platností od 1.12.2016 do
31.5 '201,7 s manželi Šebíkovými
č.u. 106/16, 9x ano

4'3' prominutí nájmu za pozemek dle smlouly č. 12lO9 zarok2016 panu Čermákovi
z důvodu špatné zimní sezóny 2015 .2016
č.u. l07116, 9x ano

4.4, doporučení neprodlužování nájemní smlouvy s pane Lukášem Kašíkem, pokud se
budou stížnosti na rušení sousedů opakovat
č'u. 108/16' 9x ano

4 '5. finanční dar ve \'1ýši 10 500,- Kě na ranou péči pro oběana Kořenova
Centru LIRA z.ú
ě.u' 109/16' 9x ano



4.6 .

4.7.

4.8.

4.9.

zadáni zpracování rozpočtu dle projektu na úpravu budovy obecního úřadu panem
Martinem Rípou
č'u. l10/16' 9x ano

vyhlášku číslo 112016 omístnírn poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepralry, třídění' r1rržívání a odstraňoviíní komunálních odpadů, kteni stanovuje
novou sazbu z 430,- Kč na 500'. Kč na osobu za kalendářní rok
ó.u. 1 1 1/1ó' 9x ano

změnu v dohodě o .ryužívání systému zavedeného obcí shroma:žďováni' sběru'
přepravy, využívání a odstraňování komunálnich odpadů pro podnikatele v črásti III. tj.
cena z250,- Kč na 500,- Kč.
č.u' 112l16' 9x ano

Íinanční dar ve výší 1,5 násobku měsíční odměny místostarosty Luboši Markovi a
Stanislavu Pelcovi za činnost nad rrímec ýkonu funkce zastupitele _ zajišťovráLrri
kulturních a sportovrrích akcí v roce 2016
č.u. 113/1ó'
7x arto,2x zdťzení se hlasování

flnanční dar na opravu hodin na příchovickém kostele ve \^ýši 15 000,. Kč
č.u. l 14116' 9x ano

5.3.

Zastupite|stvo obce zamítá:

1 ,4. žádost manželů Jahodoých o prodej obecního pozemku ppč. 1159i5 k.ú. Polubný
ě'u. l 15/16' 9x ne

4.12. návrh na projekÍ na opravu mostu orle od pana Vanera za cenu 152.460,- Kč vč. DPH
č.u. 1 16/1ó, 9x ne

Zastupite|stvo obce odk|ádá:

1.6. odloŽení žádostí a provedení místního šetření ve věci žádosti o zřizení věcného
břemene pan í BlaŽkové
č.u. 1 17116' 9x ano

,,/1.'

".íL- žŽ,---'.č-=.
i't"i ů",.t, ,t;.;;; Stanislav Pelc' místostarosta


