
Zápis z jednání zastupitelstva Obce Kořenov konaného dne 27.11.2019 

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

 

Přítomno 7 zastupitelů: Luboš Marek, Stanislav Pelc, Vlastimil Plecháč, Tibor Hanzlík, Mgr. 

Lenka Lipská, Roman Čermák, Ladislav Rösler 

Omluveni: Petr Kučera, Libor Masařík 

Hosté: dle presenční listiny 

Ověřovatelé zápisu: Ladislav Rösler, Vlastimil Plecháč 

Zapisovatelka: Petra Slavíková 

 

Program jednání:  1. pozemkové záležitosti 

   2. kontrola zápisu a usnesení 

   3. různé 

   4. připomínky zastupitelů 

 

1. Pozemkové záležitosti 

 

1.1. Návrh B.H., Praha na snížení ceny za část pozemku ppč. 1527/12 k.ú. Polubný 

z důvodu dlouhodobého využívání pozemku vedoucí dle jejího názoru k právu vydržení. 

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 23.5.2018 vydalo usnesení, kde schvaluje prodej 

části pozemku ppč. 1527/12 k.ú. Polubný B. a R.H., Praha  za cenu 500 Kč za m2, č.u. 28/18. 

Nyní paní H. nabízí dohodu odkupu za cenu 100 Kč/m2, v opačném případě je připravena 

soudně vymáhat vydržené právo. Petra Slavíková sděluje, že pozemek obec nabyla od PFČR 

v roce 2008. Zůstal-li by ve vlastnictví státu, jsou dnes na všechny pozemky uvaleny žaloby 

neumožňující pozemky převádět.  

Luboš Marek trvá na ceně schválené v roce 2018.  

K hlasování je předložen návrh snížení ceny za část pozemku ppč. 1527/12 k.ú. Polubný 

z 500,- Kč/m2 na 100,- Kč/m2 

Hlasování: 7 x ne 

Vlastimil Plecháč navrhuje, aby v případě neuzavření kupní smlouvy byly z pozemku 

odstraněny drobné stavby. Roman Čermák se domnívá, že práva vydržení by se mohla paní 

domáhat v případě, že nebyly činěny kroky k odkupu již dříve. Stanislav Pelc sděluje, že si 

byli manželé H. vědomi, že užívají cizí pozemek, chtěli odkupovat již dříve, ale bylo 

doporučeno požádat znova až po dokončení stavby kanalizace, která v místě byla plánována a 

nyní je dokončena.  

 

1.2. Návrh J.P., Z.G. a J.aM.S., Česká Lípa a Vysoká u Příbramě na přesun stavební části 

pozemků ppč. 1196 a 1194/6 k.ú. Polubný na severní část pozemku ppč. 1194/1 k.ú. Polubný.  

K předloženému návrhu vydal MěÚ Tanvald, příslušný úřad územního plánování negativní 

stanovisko.   

K hlasování je předložen návrh změny využití v územním plánu spočívající v přesunu 

stavební části z pozemků ppč. 1196 a 1194/6 k.ú. Polubný na severní část pozemku ppč. 

1194/1 k.ú. Polubný. 

Hlasování: 7 x ne 

 

1.3. Žádost R.K., Praha o koupi částku pozemku ppč.491/3 k.ú. Polubný pro zřízení 

parkoviště u penzionu.  

Stanislav Pelc souhlasí pouze s pronájmem, Tibor Hanzlík požaduje, aby plocha zůstala 

zatravněná. Vlastimil Plecháč se domnívá, že postačí veřejné parkoviště u kostela, navrhuje 

popřemýšlet o systému parkování v celé obci. Stanislav Pelc nechce vyhrazovat místa k 



parkování u kostela pro penzion, dojde tak ke ztrátě na parkovném. Domnívá se, že penzionu 

nebude povolena přestavba bez zajištěných parkovacích míst. Vlastimil Plecháč navrhuje,aby 

využívali parkoviště u trafa, kolem parku je hezké okolí a bude zabráno parkujícími auty, 

hezký park a přes silnici chaos. Tibor Hanzlík se domnívá, že pokud je v místě parkoviště 

zdarma, měli by ho využít. Petra Slavíková sděluje, že z pozice obce požaduje po stavebnících 

zajištění více než normovaných parkovacích míst, protože praxe je taková, že od penzionu 

auta daleko parkovat nepojedou a raději budou parkovat v kraji silnice, kde překáží údržbě. Je 

to už na odpovědnost řidiče nikoli majitele penzionu, ale z pozice obce se vyjadřuje tak, jak se 

projevuje zkušenost, že policie nemůže pořád být jen na Polubným rovnat parkující. Luboš 

Marek navrhuje zjistit, zda parkující místa jsou podmínkou pro stavební řízení, zda lze zařadit 

využívání veřejných parkovišť.  

K hlasování je předložen návrh odložení žádosti R.K., Praha do zjištění podmínek zajištění 

parkovacích míst pro stavební řízení. 

Hlasování: 7 x ano 

  

1.4.  Žádost S.E. a manželů H. Polubný o koupi pozemku ppč. 181/1 k.ú. Polubný. Na 

místě bylo provedeno místní šetření za přítomnosti D.M., spolumajitelky sousední stavby 

garáže.  

Stanislav Pelc navrhuje rozhodnout o prodeji pozemků do doby stanoviska Ministerstva 

vnitra, které nyní prozkoumává prodej obecních pozemků místním občanům po podané 

stížnosti. Ministerstvu byly zaslány podklady.  

K hlasování je předložen návrh odložení jednání o žádostech S.E, Polubný a manželů 

H.aT.H., Polubný do doby vyjádření Ministerstva vnitra k prodeji obecních pozemků. 

Hlasování: 7 x ano 

 

1.5. Žádost M.V., Stráž nad Nisou a S.V., Liberec o koupi pozemků ppč. 828/1 a ppč. 

829/1 k.ú. Příchovice u Kořenova, která byla v minulosti odložena. Na pozemky byl dodán 

znalecký posudek, navrhovaná cena 500 Kč za m2 není nižší než cena zjištěná 151 Kč za m2. 

Stanislav Pelc sděluje, že mluvil s panem V., který s cenou souhlasí, ale požaduje odstranění 

stavby přístřešku na popelnice.  Petra Slavíková sděluje, že v minulosti byl odsouhlasen 

prodej jinému žadateli a prodej neuzavřen, proto musí být zrušena usnesení o tomto prodeji. 

K hlasování je předložen návrh zrušení usnesení o prodeji pozemků ppč.828/1 a ppč.829/1 

k.ú. Příchovice u Kořenova č. 2/19 a č. 33/16 

Hlasování: 7 x ano 

K hlasování je předložen návrh prodeje pozemků ppč.829/1 a části ppč. 828/1 (dle GP ppč.  

828/3) k.ú. Příchovice u Kořenova panu M.V., Stráž nad Nisou a paní S.V., Liberec za cenu 

500 Kč za m2. 

Hlasování: 7 x ano 

 

1.6. Žádost společnosti ČEZ Distribuce a.s. v zastoupení společností Kollert Elektro o 

zřízení věcného břemene na ppč.2899/11 k.ú. Polubný pro vedení zemní přípojky k hlásce 

Ředitelství silnic a dálnic u silnice I.třídy, název stavby IV-12-4018229 – JN, Kořenov, 

Polubný, p.č. 2899/6-kNN,SS. K jednání je doložen znalecký posudek navrhující cenu 

13090,- Kč.  

Stanislav Pelc sděluje, že zastupitelstvo nemusí schvalovat břemeno vůbec, navrhuje zachovat 

cenu, kterou pro ČEZ schvalovalo zastupitelstvo i v minulosti, jelikož se nejedná o nižší cenu, 

než je cena zjištěná. Luboš Marek navrhuje zachovat dříve schvalovanou cenu. Stanislav Pelc 

informuje o jednání s ČEZem u místního šetření umístění vedení VN v Rejdicích.  



K hlasování je předložen návrh zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce a.s. na stavbu 

IV-12-4018229 – JN, Kořenov, Polubný, p.č. 2899/6-kNN,SS na pozemku ppč.2899/11 k.ú. 

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

Hlasování: 7 x ano 

 

1.7. Výkup pozemků pro stavbu Silnice II/290 Roprachtice – Kořenov. Krajská správa 

silnic po dokončení stavby vykoupí části pozemků trvale zabrané stavbou silnice. Nyní 

předložená smlouva o právu provést stavbu zavazuje vlastníka pozemků k majetkovému 

vyrovnání. Stanislav Pelc navrhuje smlouvu podepsat, až bude známa cena za m2.  

K hlasování je předložen záměr prodeje částí pozemků trvale zabraných stavbou Silnice 

II/290 Roprachtice – Kořenov. 

Hlasování: 7 x ano 

 

1.8.  Žádost společnosti Tradiční dům s.r.o. o zřízení věcného břemene na ppč.596/1 a ppč. 

3528/2 k.ú. Příchovice u Kořenova na zemní vedení NN přípojky k plánované stavbě 

rodinného domu. Společnost ČEZ Distribuce zde eviduje přípojku ve vlastnictví jiného 

majitele, proto nechtějí investovat do přípojky nové. Investorem a budoucím majitelem tedy 

bude Tradiční dům.  

Luboš Marek navrhuje, aby vedení přípojky bylo v kraji pozemku. Stanislav Pelc navrhuje 

stejnou sazbu jako pro ČEZ Distribuce a.s.. Luboš Marek sděluje, že Tradiční dům staví domy 

pro následný prodej. Tibor Hanzlík navrhuje, aby si investor přípojku vyřídil u ČEZ 

Distribuce. Stanislav Pelc sděluje, že nikdo nestaví přípojku NN, staví ji ČEZ. Petra 

Slavíková vysvětluje, že původní objekt byl odstraněn, ale vrchní vedení přípojky je zde stále 

evidováno, ačkoli v místě nic není. Navíc je vedení ve vlastnictví majitele objektu a ne ČEZu. 

J.F. se domnívá, že cena by měla být stejná jako pro jiný rodinný dům. Stanislav Pelc sděluje, 

že se v tomto případě jedná o obchodní činnost společnosti. Luboš Marek trvá na ceně jako 

pro ČEZ. J.F. navrhuje, aby přípojka nebyla vedena zemí, ale vzduchem jako vrchní vedení. 

Petra Slavíková sděluje, že se stále jedná o zásah do pozemku a věcné břemeno se uzavírá. 

Luboš Marek navrhuje jednání odložit. Roman Čermák navrhuje cenu pro ČEZ a uvidí se, zda 

bude následovat další jednání. P.K. se domnívá, že nelze stanovit  cenu  jen proto, že se 

někomu nelíbí, že firma s domy obchoduje. Má za to, že obec je v postavení určující pravidla, 

a ta by měla být pro všechny jasná, jinak se jedná o hazardování s důvěrou vůči obci. Roman 

Čermák se domnívá, že je v kompetenci Tradičního domu s věcným břemenem z důvodu 

vysoké ceny nesouhlasit.  

K hlasování je předložen návrh odložení žádosti o zřízení věcného břemene na ppč. 596/1 a 

ppč. 3528/2 k.ú. Příchovice u Kořenova do doby jednání se společností Tradiční dům s.r.o. 

Hlasování: 4 x ano, 3 x ne 

 

1.9. Plán zimní údržby 2019-2020 

Zastupitelstvu byl s předstihem předložen plán k prostudování. Luboš Marek sděluje, že v 

rámci konkrétních náhlých požadavků jsou traktoristé domluveni mezi sebou ke spolupráci.  

K hlasování je předložen Plán zimní údržby 2019-2020 

Hlasování: 7 x ano 

Stanislav Pelc sděluje, že bude nutné projednat režim cesty k Pardubickým chatám, jelikož 

dojde k úpravě poplatků a ubytování v místě již nebude odvádět do obecní pokladny příjem. 

Luboš Marek sděluje, že bude vyvoláno jednání. 

 

 

1.10. Ing. arch. Jaroslav Daďa předkládá souhrn jeho činnosti za uplynulé období, kdy se 

vyjádřil k 21 akcím, zamítnuté návrhy byly stavebníky významně upraveny, činnost 



nespočívá pouze k vyjadřováním se ke stavbám, ale i k rozvoji obce. Navrhuje diskusi o obci, 

jelikož je Kořenov veliká obec se spoustou významných míst, prostory u nádraží, Martinské 

údolí, centrum obce, domnívá se, že je v obci špatný a dožilý městský mobiliář, jedná se o 

dědictví z minulostí, prvky nemají společný charakter a z hlediska financí nejsou nové prvky 

náročné, obec se takto veřejně profituje. Luboš Marek sděluje, že rozvoj veřejných 

prostranství je zadán do rozvojového plánu a bude možné na akce žádat o dotace. M.F. 

navrhuje, aby bylo o architektovi informováno ve Zpravodaji. Ing. Daďa sděluje, že dá 

dohromady článek, sděluje, že projížděl obec a jedná se o všeobecný problém, našli by se 

příklady, jak se veřejné plochy dají řešit. P.K. navrhuje jako příklad mobiliář na odpady v 

Bedřichově. Stanislav Pelc sděluje, že Bedřichov má jedno centrální místo, kdežto naše obec 

má 7 stanovišť, což je další aspekt při rozhodování. Ing. Daďa připomíná, že se to netýká 

pouze odpadových stanovišť, ale např. autobusových zastávek.  

 

2.  Kontrola zápisu a usnesení 

Bez připomínek 

 

3.  Různé 

 

3.1.  Návrh rozpočtu 2020 bude zveřejněn na úřední desce a do doby schválení jeho 

konečné podoby v prosinci dojde ke schůzce finanční komise. Paní účetní zároveň připraví 

závěrečné rozpočtové opatření  2019. Stanislav Pelc informuje, že po obdržení dotací bude 

rozpočet vyrovnaný.  

 

3.2. Stanislav Pelc informuje, že obec vyhrála 1.místo v třídění odpadů Libereckého kraje a 

obdržela 20 tis. Kč. Navrhuje zakoupení jedné dětské lanové dráhy a pro příští rok zakoupit 

druhou, aby byly obsazeny místa v Kořenově a v Příchovicích. Na Polubném lanovka je.  

Cena jedné lanovky je přibližně 100 tis. Kč. Vlastimil Plecháč se domnívá, že beztak většinu 

ceny hradí obec ze svého, proto navrhuje vyhraných 20 tis. Kč použít zpět do odpadů, a to pro 

přebarvení kontejnerů na jednotnou zelenou barvu. Stanislav Pelc potvrzuje, že viděl černé 

popelnice, které pro rozlišení třídění jsou polepeny barevnou nálepkou. Roman Čermák se 

dotazuje na umístění lanovky v Příchovicích, kde je dětské hřiště na návsi. Stanislav Pelc 

navrhuje na náves naproti čp. 159. Vlastimil Plecháč se domnívá, že tento návrh by měl znát 

architekt. Stanislav Pelc sděluje, že rodiče o lanovku v místě hodně stojí. Vlastimil Plecháč se 

domnívá, že dojde k porušení rázu návsi a dodává, že na hřišti je polámaný basketbalový koš 

a je to k ničemu. Roman Čermák se domnívá, že koš je polámaný už celé léto, ale souhlasí, 

aby se dětská hřiště dovybavovala. Mgr. Lenka Lipská se také domnívá, že by měl umístění 

lanovky na náves posoudit architekt. Stanislav Pelc sděluje, že rodiče k lanovce, která je v 

lesoparku, z návsi nepůjdou. Vlastimil Plecháč se domnívá, že umístění hřiště před hospůdkou 

je rizikové, děti přebíhají přes cestu, kde jezdí auta. Navrhuje, aby se zpracoval plán do 

budoucna, co na náves dále umístit. Luboš Marek navrhuje, zda neuvažovat o jiném prvku než 

lanovce. Petra Slavíková navrhuje současný záměr zakoupení lanovky umístit na hřiště v 

Kořenově a příchovickou lanovku zakoupit, až se zastupitelstvo dohodne, kam ji umístit.  

K hlasování je předložen návrh zakoupení dětské lanové dráhy na dětské hřiště v Martinském 

údolí.  

Hlasování: 7 x ano 

 

 

3.3. Most Orle 

Stanislav Pelc informuje, že most Jizerka k Orle je ve velmi špatném stavu, letošní zimu ještě 

zvládne, ale je nutná jeho rekonstrukce. Nyní projektant vyřizuje povolení na stavbu mostu. 



Luboš Marek sděluje, že se tomu obec beztak nevyhne. Stanislav Pelc sděluje, že dnes jednal 

s hejtmanem kraje o možné dotaci, nový most je odhadován na 4,5 mil Kč s DPH, avšak 

výběrové řízení by jeho cenu mohl snížit. Luboš Marek informuje, že současný most je v 

majetku obce, ale kraj se k záležitosti staví tak, že je to významný most pro turistické trasy a 

proto obci pomůže.  

 

3.4. Luboš Marek sděluje zastupitelům na vědomí informaci o objektu bývalé pošty 

Příchovice, právník připravuje majetkové rozdělení objektu na přesné prostory a po 

podkladech se bude jednat o využití tzv. Dohodou  o reálném užívání nemovitostí ve 

spoluvlastnictví. Stanislav Pelc informuje, že obec ve svých prostorech plánuje knihovnu a 

společenskou místnost s promítáním, Luboš Marek doplňuje, že knihovna bude spojena s 

informačním centrem. 

 

4.  Připomínky zastupitelů 

 

4.1. Vlastimil Plecháč se vrací k mostu na Orle. Předělává se proto, že byl ze smrkového 

dřeva, kdyby se tehdy použily správné materiály, tak by most vydržel daleko déle. Na most u 

Staré pily se také dal jen smrk a to je na 4 roky. Most na Orle vydržel relativně krátkou dobu. 

Luboš Marek sděluje, že tehdy bylo dost těžké vybíhat povolení, vznikal tak hraniční přechod, 

tehdy byla obec ráda, že se most povedl a že byl postaven takto. Nebylo snadné ho stavět bez 

příjezdové cesty. Použity byly materiály z místa. Vlastimil Plecháč se domnívá, že právě 

proto, že bylo úsilí tak veliké, mělo se stavět z lepších materiálů. Stanislav Pelc připomíná, že 

most samotný čekal na vyřízení povolení složený v sokolovně 7 let. Luboš Marek sděluje, že i 

tehdy byl slíben příspěvek z polské strany a nebyl splněn. Vlastimil Plecháč konstatuje, že 

nyní už obec ví, že když je místo smrku dub, jedná se o lepší výběr, tak by to tak měla do 

budoucna dělat. 

4.2. Vlastimil Plecháč konstatuje, že nebylo vhodné na Polubném nechat pomník u 

hřbitova ležet takovou dobu, je dobře, že je odvezen, při složení u zdi měl být po tu dobu 

alespoň otočený nápisem dolů, vyjádřit alespoň nějakou úctu a pokoru a nediví se, že byli 

někteří naštvaní, že tam jen tak leží. Sděluje, že došlo k vysázení aleje ke kapličce ke dni 

veteránů, byla i přednáška ve škole, proto navrhuje pomník doplnit dalším věnováním 

Válečným veteránům. Stanislav Pelc sděluje, že to musí být domluveno s ministerstvem 

obrany. Vlastimil Plecháč se dotazuje, zda o to zastupitelstvo stojí. Navrhuje, aby bylo 

upravené celé prostranství u budoucího pomníku. Luboš Marek navrhuje nechat nacenit celou 

akci, aby se po kouskách nedostala k půl milionu. Stanislav Pelc sděluje, že bude dodána 

přesná cena ke schválení zastupitelstvu. Vlastimil Plecháč se vrací k dotazu, zda by 

zastupitelstvo souhlasilo s dalším věnováním Válečným veteránům. Luboš Marek navrhuje 

domluvit schůzku s ministerstvem a projednat to. Stanislav Pelc připomíná, že pomník 

nemůže obec tvořit, jak se jí zachce, pokyn od ministerstva je konkrétní, že bude navrácena 

jeho podoba z doby jeho pozice před kostelem.  

 

4.3. Vlastimil Plecháč sděluje, že sázení s dětmi ze školy byla vydařená akce. Alej byla 

umístěna v místě bývalé aleje u kapličky. Byl na místě s architektem Daďou ohledně plánu 

parkoviště za kapličkou, a architektovi se návrh nelíbí, kaplička a její prostranství by mělo 

zůstat tak, jak je. Kdyby tam bylo zřízeno parkoviště kvůli svatbám a pohřbům, stalo by se z 

něj veřejné parkoviště a parkovalo by se tam i běžně a to v tak krásném místě by nemělo být.  

 

4.4. Vlastimil Plecháč se opakovaně vrací k tématu ČOV v Příchovicích, zda nezkusit 

dotace na její rekonstrukci, domy v Příchovicích přibývají. Luboš Marek sděluje, že je to v 

plánu rozvoje, pokud se objeví dotace, bude se to řešit. Vlastimil Plecháč sděluje, že i když je 



čistírna upravena o další komoru, tak dochází k zápachu v potoce. Luboš Marek informuje, že 

špatný stav nastává v hlavní sezóně, kdy dochází k nárazovému zatížení. Stanislav Pelc 

sděluje, že i když je velká čistírna v Kořenově projektovaná na větší kapacitu, při roční bilanci 

se s hodnotami některých ukazatelů pohybujeme na hraně. Dále konstatuje, že došlo k úpravě 

vodních toků a došlo ke změně nutnosti vypouštění do evidované vodoteče, proto bude muset 

dojít k odvedení jinam, než nyní, aby bylo možné čistírnu v Příchovicích provozovat. 

Nedovede si představit, kdyby Rejdický potok v místě vůbec nebyl, jak by situaci obec řešila. 

Vlastimil Plecháč uvažuje, že čistírnou proteče spousta čisté vody a ta by měla být zadržována 

v krajině, navrhuje, zda neoslovit odborníka.  

 

4.5.  Tibor Hanzlík informuje, že v parku diskutovaný altán chybí. Stanislav Pelc upřesňuje, 

že je požadován nikoli v místě pomníku, ale u dětského hřiště. Luboš Marek sděluje, že se 

altán dá koupit jako hotový kolem 30 tis. Kč. Vlastimil Plecháč se domnívá, že by u výběru 

měl být zainteresován obecní architekt. Luboš Marek navrhuje, aby altán byl jednodušší, 

nikoli za půl milionu. Vlastimil Plecháč sděluje, že dřívější architektův altán nebyl tak drahý, 

ale jeho vzhled byl zamítnut, na místě jsme plánovali pomník Rudolfa Burkerta. 

 

4.6. Tibor Hanzlík se domnívá, že vybavení domu s pečovatelskou službou neodpovídá 

dnešním standardům, kdy by každý byt měl mít vlastní sociálky. Stanislav Pelc sděluje, že 

byty jsou vybaveny záchodem a sprchou, dům prošel celkovou rekonstrukcí. Luboš Marek 

uvažuje, že by bylo stále vhodnější nalézt možnost postavit zcela nový objekt, v současném 

není např. výtah,  navrhuje nízkopodlažní dům. Stanislav Pelc sděluje, že je nutné prověřit 

zájem občanů, sociální odbor dělá průzkum, z kterého vyplývá, že dnešní senioři, dokud jsou 

pohybliví, chtějí zůstat doma. Luboš Marek navrhuje, aby se zastupitelé sešli na prohlídce 

současného stavu domu s pečovatelskou službou, aby se přesvědčili, kolik práce se zde 

udělalo. Tibor Hanzlík se domnívá, že obec měla zakoupit hotel Sport a udělat takové zařízení 

zde. Luboš Marek sděluje, že se stále jedná o přestavbu staré budovy. Tibor Hanzlík sděluje, 

že na taková zařízení by měly být v současnosti vyhlášeny granty. Stanislav Pelc informuje, 

že dnešní uznaná zařízení jsou domy s pečovatelskou službou nebo domov důchodců s plnou 

sociální péčí. Na Smržovce vyroste odlehčovací péče, pro potřebu pečujících, kteří musí např. 

na 14 odjet a nemá se kdo starat o lidi, o které doma pečují. Došlo ke zvýšení příspěvku na 

péči, už není nevýhodné starat se o seniory doma.  

 

4.7. Mgr. Lenka Lipská se dotazuje, zda by mohla zimní údržba probíhat u školy dříve, než 

přijedou rodiče. Docházelo tam ke kolizím. Luboš Marek sděluje, že než traktor dojede ke 

škole, vychází to časově zrovna na příjezd rodičů, nelze zaručit, že to stihne dříve. Petra 

Slavíková navrhuje, aby cestu u školy projel dříve Unimog, jedoucí do Kořenova kolem 

Hájků. Ladislav Rösler sděluje, že cestu Unimogem o hodinu dříve projede, aby později 

traktor jenom dočistil.  

 

4.8. Mgr. Lenka Lipská sděluje, že se jí líbí most Hoftík a chválí, že se podařilo most 

zaplatit z dotací. Luboš Marek se domnívá, že větší zásluhu má Stanislav Pelc. Mgr. Lenka 

Lipská navrhuje mimořádnou odměnu Luboši Markovi a Stanislavu Pelcovi ve výši 

dvojnásobku odměny jejich funkce za mimořádnou aktivitu při zajištění dotačních prostředků 

na stavbu mostu. 

K hlasování je předložen návrh mimořádné odměny Luboši Markovi ve výši dvojnásobku 

jeho měsíční odměny. 

Hlasování: 1 x ne, 5 x ano, 1 x zdržel 

K hlasování je předložen návrh mimořádné odměny Stanislavu Pelcovi ve výši dvojnásobku 

jeho měsíční odměny 



Hlasování: 1 x ne, 5 x ano, 1 x zdržel 

Roman Čermák sděluje, že nesouhlasí, neboť problémy by se měly řešit rychleji, některé 

drhnou. M.F. se dotazuje, kolik činí odměna v korunách. Luboš Marek sděluje, že kolem 40 

tis. Kč. Tibor Hanzlík sděluje, že odměny zastupitelů jsou veřejné.  

 

4.9.  Roman Čermák navrhuje, zda znovu nenabídnout občanům systém informování SMS, 

protože když byl opravován vodovod a netekla voda, lidé nebyli informováni a zbytečně 

docházelo k dohadům, co se děje. Luboš Marek sděluje, že se ale lidé musí přihlásit, že tuto 

službu chtějí. Roman Čermák navrhuje, aby se to zkusilo, prověřilo by se, zda mají zájem. 

Stanislav Pelc sděluje, že možnost byla nabízena po dobu 2 let. Přihlášeni byli 3 lidé. 

Vlastimil Plecháč se domnívá, že by se to mohlo znovu zkusit, když to není drahé. Roman 

Čermák se domnívá, že když to bude mít jeden, rozkřikne se to. Má za to, že lidé se obávali 

dávat své číslo, aby nebylo zneužito. Domnívá se, že by to pro starší občany bylo ulehčující, 

kdyby věděli, proč neteče voda. Ve Zlaté Olešnici to posílají.  

 

4.10. Ladislav Rösler sděluje, že byly předloženy změnové vyhlášky o místních poplatcích. 

Stanislav Pelc vysvětluje, že zastupitelům byly zaslány, došlo ke změně zákona nyní v závěru 

roku a vyhlášky už od ledna musí být platné. Zásadní změna se týká rekreačního poplatku a 

ubytovací kapacity, které jsou rušeny, a vzniká nový jeden poplatek z pobytu. Nová sazba je 

navržena 20 Kč na den.  

K hlasování je předložena Obecně závazná vyhláška obce Kořenov č. 3/2019 o místním 

poplatku z pobytu 

Hlasování: 7 x ano 

K hlasování je předložena Obecně závazná vyhláška obce Kořenov č. 4/2019 o místním 

poplatku ze psů 

Hlasování: 7 x ano 

K hlasování je předložena Obecně závazná vyhláška obce Kořenov č. 5/2019 o místním 

poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst 

Hlasování: 7 x ano 

 

4.11. Stanislav Pelc sděluje, že byl dopracován Program rozvoje a předložen ke schválení. 

K hlasování je předložen Program rozvoje obce 2020-2027 

Hlasování: 7 x ano 

Stanislav Pelc sděluje, že tento plán lze kdykoli doplňovat. 

 

Diskuse 

M.F. se hlásí k pomoci při úpravě běžeckých tratí v případě kalamitního stavu vyžadující 

odstraňování popadaných stromů. Petra Slavíková sděluje, že bere na vědomí a s pomocí 

počítá. 

P.K. navrhuje, zda by nemohl kačírek pod hracími prvky na dětských hřištích vyměněny za 

povrch např. firmy 4Soft, jelikož děti rozhazují kačírek, hází kamínky na klouzačku, protože 

to dělá randál a ryjí kamínky na malovací cedule místo křídami. Stanislav Pelc navrhuje tuto 

úpravu zanést do Plánu rozvoje obce. P.K. se domnívá, že to není levná záležitost. Vlastimil 

Plecháč souhlasí, že U čápa mají stejný problém, a zajímala by ho cenová nabídka. Zároveň 

by se měl zpracovat koncept, jak by plocha do budoucna měla vypadat, aby se povrch 

připravil pro celý plán. Stanislav Pelc připomíná, že se jedná o certifikované prvky, které 

přímo ve svých návodech mají zanesený povrch kačírek. Luboš Marek sděluje, že se s panem 

Pelcem poptá po podmínkách změny povrchu u výrobce prvků. Vlastimil Plecháč se domnívá, 

že firma 4Soft je celkem vytížená. Roman Čermák sděluje, že kamínky kačírku jsou na 

Příchovicích až na silnici.  



P.K. informuje, že četl, že obec poskytla na Hospic sv. Zdislavy 5 tis Kč, a za letošní rok 

prodejem zvláštní pasů Hoftík získal 15 tis. Kč, které věnoval na dobročinný spolek.  

P.K. se dotazuje, co může dělat s vyjícím psem souseda. Stanislav Pelc sděluje, že obec s tím 

nemůže dělat nic, vyhláškou nelze zakázat psa.  

 

 

 

 

 

……………………………     ……………………………. 

Ladislav Rösler, ověřovatel     Vlastimil Plecháč, ověřovatel 

 

 

 

 

    ……………………………. 

    Luboš Marek, starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USNESENÍ 

z jednání zastupitelstva Obce Kořenov konaného dne 27.11.2019 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 

1.3. odložení žádosti R.K., Praha do zjištění podmínek zajištění parkovacích míst pro 

stavební řízení. 

č.u. 140/19, 7 x ano 

1.4. odložení jednání o žádostech S.E., Polubný a manželů H.aT.H., Polubný do doby 

vyjádření Ministerstva vnitra k prodeji obecních pozemků. 

č.u. 141/19, 7 x ano 

1.5. zrušení usnesení o prodeji pozemků ppč.828/1 a ppč.829/1 k.ú. Příchovice u Kořenova 

č. 2/19 a č. 33/16 

č.u. 142/19, 7 x ano 

1.5. prodeje pozemků ppč.829/1 a části ppč. 828/1 (dle GP ppč.  828/3) k.ú. Příchovice u 

Kořenova panu M.V., Stráž nad Nisou a paní S.V., Liberec za cenu 500 Kč za m2. 

č.u. 143/19, 7 x ano 

1.6. zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce a.s. na stavbu IV-12-4018229 – JN, 

Kořenov, Polubný, p.č. 2899/6-kNN,SS na pozemku ppč.2899/11 k.ú. Polubný za 

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

č.u. 144/19, 7 x ano 

1.8. odložení žádosti o zřízení věcného břemene na ppč. 596/1 a ppč. 3528/2 k.ú. 

Příchovice u Kořenova do doby jednání se společností Tradiční dům s.r.o. 

č.u. 145/19, 4 x ano, 3 x ne 

1.9. Plán zimní údržby 2019-2020 

č.u. 146/19, 7 x ano 

3.2. zakoupení dětské lanové dráhy na dětské hřiště v Martinském údolí.  

č.u. 147/19, 7 x ano 

4.8. mimořádnou odměnu Luboši Markovi ve výši dvojnásobku jeho měsíční odměny za 

mimořádnou aktivitu při zajištění dotačních prostředků na stavbu mostu Hoftík. 

č.u. 148/19, 1 x ne, 5 x ano, 1 x zdržel 

4.8. mimořádnou odměnu Stanislavu Pelcovi ve výši dvojnásobku jeho měsíční odměny za 

mimořádnou aktivitu při zajištění dotačních prostředků na stavbu mostu Hoftík.  

 č.u. 149/19, 1 x ne, 5 x ano, 1 x zdržel 

4.10. Obecně závaznou vyhlášku obce Kořenov č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu 

č.u. 137/19, 7 x ano 

4.10. Obecně závaznou vyhlášku obce Kořenov č. 4/2019 o místním poplatku ze psů 

č.u. 138/19, 7 x ano 

4.10. Obecně závaznou vyhlášku obce Kořenov č. 5/2019 o místním poplatku za povolení 

k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst 

č.u. 139/19, 7 x ano 

4.11.  Program rozvoje obce 2020-2027 

č.u. 150/19, 7 x ano 

 

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí: 



3.4. přípravu majetkového rozdělení objektu čp. 176 Příchovice na přesné prostory pro 

budoucí využití tzv. Dohodou  o reálném užívání nemovitostí ve spoluvlastnictví. 

 č.u. 151/19 

 

 

 

Zastupitelstvo obce zamítá: 

 

1.1. snížení ceny za část pozemku ppč. 1527/12 k.ú. Polubný z 500,- Kč/m2 na 100,- 

Kč/m2 

č.u. 152/19, 7 x ne 

1.2. změnu využití v územním plánu spočívající v přesunu stavební části z pozemků ppč. 

1196 a 1194/6 k.ú. Polubný na severní část pozemku ppč. 1194/1 k.ú. Polubný. 

č.u. 153/19, 7 x ne 

 

  

 

 

 

 

………………………………..   …………………………………. 

Luboš Marek, starosta    Stanislav Pelc, místostarosta 

 

 


