
Zápis  z jednání zastupitelstva ze dne 26.1.2011 
konaného v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kořenově od 15,30 hod 

Přítomno 7 zastupitelů: Luboš Marek, Stanislav Pelc, Ladislav Rösler, Libor Masařík, Vlastimil Plecháč, Petr 
Kučera, Jiří Hradecký 
Omluveni: Mgr. Karel Mňuk, Václav Plecháč  
Hosté: Roman Čermák, Petra Fišerová, Josef Friedrich, Miroslav Cilich, David Soukup 
Ověřovatelé: Petr Kučera, Lad islav Rösler 
Zapisovatelka: Petra Slavíková 
 
Program jednání ke schválení 
1. prodej a pronájem pozemků  
2. kontrola zápisu a usnesení 
3. různé 
4. připomínky zastupitelů 
 Hlasování: 7 x ano 
 
1. Prodeje a pronájmy pozemků 

 
1.1. Žádost paní Jany Pešatové, Polepy o koupi pozemků ppč. 219/1 a 220/1 k.ú. Příchovice u Kořenova pro 

stavbu domu pro trvalé bydlení. Žadatelka souhlasí se sepsáním smlouvy o smlouvě budoucí kupní a 
zástavní, kterou obec používá pro stavebníky, kteří hodlají v obci trvale žít. Financování stavby má 
žadatelka zajištěno. Záměr prodeje byl schválen 2.9.2009 a vyvěšen na úřední desce od 7.9.2009 do 
7.10.2009.  

Stanislav Pelc informuje zastupitele, že žadatelka chce chovat koně, proto blízkost kravína u těchto pozemků 
žadatelce vyhovuje. Luboš Marek konstatuje, že pozemek b líže kravínu je silně podmáčený, budou nutné 
investice do odvodnění a navrhuje cenu 500,- Kč/m2.  
K hlasování předložena cena 500,- Kč/m2 při sepsání smlouvy o smlouvě budoucí kupní a zástavní. 

 Hlasování: 7 x ano 
 

1.2. Žádost pana Stanislava Rožce, Lovosice o koupi pozemku ppč. 27 k.ú. Příchovice u Kořenova. Záměr 
prodeje pozemku byl schválen 20.5.2009 a vyvěšen od 27.5.2009 do 30.6.2009 na úřední desce. 
Pozemek nyní určen pro sportovní zařízení bude v příštím územním plánu stavební. 

Stanislav Pelc informuje o dříve schválené ceně jeden milion korun, protože se jedná o pozemek bez přístupu, 
znamenalo by to směnu části cesty, na které je nyní min igolf za část pozemku podle hran ice minigolfu až k 
tomuto pozemku. Dále konstatuje, že pozemek je nezasíťovaný a majitel bude mít problém s připo jením na sítě. 
Směnu částí pozemků by mě la Obec nabídnout. Jiří Hradecký požaduje, aby veškeré náklady s realizací cesty k 
pozemku ppč. 27 šli k tíži majitele pozemku. Luboš Marek navrhuje prodej za minu le odsouhlasenou cenu 
milion korun a přístup řešit ve smlouvě. Tento návrh předložen k h lasování 
 Hlasování: 7 x ano 
 

1.3. Žádost manželů Lucie a Břet islava Vokřínkových, Kořenov o koupi pozemku ppč. 1434/1 k.ú. Po lubný. 
Žadatelé berou na vědomí pronájem části pozemku paní Petře Suchánkové, pozemek využijí k 
vybudování odvodnění nyní vlastního pozemku u domu. Pozemek je nezastavitelný, ani nový územní 
plán jej nenavrhuje k zastavění.  

Jiří Hradecký vznáší dotaz na nájemce pozemku. Manželé Vokřínkovi v případě prodeje nájemce přebírají. 
Záměr prodeje předložen k h lasování. 
 Hlasování: 7 x ano Záměr prodeje bude vyvěšen na úřední desce OÚ Kořenov 
 
 

1.4. Ke schválení předložena Smlouva o bezúplatném převodu č. Rp U/LB/2010/6065, kterou se převádí 
pozemky ppč. 2932/1, 2932/4 a 2932/6 vše v k.ú. Polubný, zapsané na LV č. 60000 z majetku Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku Obce Kořenov. Jedná se o pozemky tvořící 
části komunikace od sokolovny v Polubném, které byly dříve zapsány ve vlastnictví NEZNÁMÉHO 
VLASTNÍKA a nebylo v minulosti s kým jednat o převodu. Převod byl schválen zastupitelstvem 
19.5.2010 č.u. 53/10. Pro uzavření převodu je nutné odsouhlasit znění smlouvy č. Rp U/LB/2010/6065. 

 Hlasování: 7 x ano 
 
 

1.5. Žádost projektové kanceláře Ing. Petr Dort , Louny zastupující společnost ČEZ Distribuce a.s. o 
uzavření s mlouvy o zřízení věcného břemene umístění kabelu NN na pozemku ppč. 987/2 k.ú. 
Polubný. Žádost o zřízení tohoto věcného břemene byla pro jednávána 1.9.2010, kdy bylo zřízení 
věcného břemene schváleno za úplatu 10 000,- Kč č .u. 80/10.  

Zastupitelé navrhují ponechat stejnou výši úplaty a potvrdit platnost č.u. 80/10. 
 Hlasování: 7 x ano 



 
1.6. Ve druhém čtení předložena žádost pana Tomáše Hlouška, Jab lonec nad Nisou o koupi ppč. 164 k.ú. 
   Příchovice u Kořenova. By lo zjištěno, že septik bytovek není na tomto pozemku. Pozemek je bez 
   přístupu. Zastupitelé navrhují cenu 50,- Kč/m2.  

 Hlasování: 7 x ano 
 

1.7. Opětovně předložena doplněná žádost ČEZ Distribuce a.s. o prodej části pozemku ppč. 264 k.ú. 
Příchovice u Kořenova. Žádost byla doplněna fotografií plánované stavby – kioskové trafostanice, a dále 
byla doplněna měřením o kolísavém napětí v centru Příchovic pro doložení nutnosti výstavby posílení NN 
propojením s VN.  

Jiří Hradecký navrhuje nájem pozemku a ne prodej. Stanislav Pelc zdůrazňuje nutnost umístění stavby v co 
nejhornější části kvůli protahování a zároveň potvrzuje, že v Příchovicích kolísá napětí. Luboš Marek by 
navrhoval místo až za hřbitovem v b lízkosti VN na obecním pozemku. Stanislav Pelc se obává špatného  
přístupu za hřbitovem. Luboš Marek navrhuje odložit žádost a společně s techniky ČEZu navrhnout jiné místo. 
Zastupitelstvo z důvodu takto veliké stavby uprostřed obce s umístěním na ppč. 264 k.ú. Příchovice u Kořenova 
nesouhlasí. Navrhuje odložit žádost a hledat jiné umístění.  
 Hlasování: 7 x ano 
Jiří Hradecký navrhuje odpovědět ČEZu, že se zastupitelstvu nelíbí vzhled trafostanice ve středu obce a ať 
nabídnou jinou možnost navýšení sítě. Vlastimil Plecháč navrhuje provést místní šetření na jaře.  
 

1.8. Stavba vodovodu Polubný II a vrtané studny 
V roce 2005 byl vyprojektován vodovod Polubný II s umístěním vrtu na ppč. 58/1 k.ú. Polubný, který by 
zásoboval 2 objekty Lesů ČR, objekt paní Kovářové a rekreační objekty při t rase. Ve stejném roce byl 
prováděn vodovod Polubný I u DPS, kde se později pro jevila nutnost vybudování odradonování, vzhledem 
k vysokým hodnotám Rn v oblasti. Vodovod Polubný II se nalézá ve fázi vydaného územního rozhodnutí. 

Stanislav Pelc informuje, že u druhého vodovodu  nastane také problém s radonem a  bude se muset na vrtu 
postavit stavba pro odradonování, což znamená velkou investici. Samotný vrt není drahá záležitost, ale po 
zkušenosti s vodovodem u DPS je jisté, že  by se musel postavit zemní sklep s odradonováním. 
Jiří Hradecký vznáší dotaz, co odbočky z hlavního řadu do Harrachova. Luboš Marek informuje, že by obec 
musela postavit na odbočce regulační stanici tlaku s nákladem 1 – 1,5 mil Kč. Z prováděného průzkumu bylo 
zjištěno, že většina místních řešila suché období výstavbou vlastních studní a vodu z takto vytvořeného 
vodovodu by používala jako rezervní, což není možné – nelze mít propojenou vodu z vodovodu s vodou z jiného 
zdroje. Stanislav Pelc vysvětluje, že bychom nakupovali vodu od SČVaK za jejich ceny a museli bychom zdražit 
vodu i na ostatních vodovodech. Dále sděluje, že o  vodu z vybudovaného vodovodu Polubný I u DPS není 
zájem. Okoln í objekty mají v lastní studny a tuto vodu by opět chtěli pouze jako rezervní v období sucha. Luboš 
Marek konstatuje, že druhý vodovod je velká investice pro málo místních. Stanislav Pelc konstatuje, že 
rekreačky zájem mají, ale z provozu ostatních vodovodů vyplývá, že rekreačky užijí pár m3 vody ročně, což je 
nerentabilní. Navrhuje posílit čerpadlo u vodovodu Polubný I a dobudovat jej do oblasti plánovaného vodovodu 
Polubný II, bude-li t rvat zájem. 
K hlasování byl předložen návrh projekt „vodovod Polubný II a vrtaná studna“ ukončit.   
 Hlasování: 7 x ano 
 

1.9. Opětovně předložena žádost Miroslava Cilicha o využití ob jektu čp. 130 Příchovice doplněna 
vyčíslením nákladů na dokončení oprav.  

Miroslav Cilich sděluje, že navrhoval do prostor přestěhování infocentra, v přední části umístit samoobsluhu a ne 
provizorium (obchod), které je zde nyní. Nechce náklady po obci, v místě by mohli být dva fungující subjekty. 
Luboš Marek opakuje vyjádření ředitele Jednoty Nová Paka, který nemá zájem o tyto prostory v takovém stavu. 
Miroslav Cilich sděluje, že zájemců by bylo více např. řetězec Hruška. Stanislav Pelc upozorňuje, že 
samoobsluha není výdělečná pro pronajímatele -  v Kořenově pronajímáme samoobsluhu za jednu korunu za rok. 
Pochybuje, že by dali v íce než osm t isíc měsíčně. Miroslav Cilich předpokládá, že v tomto místě by konkurence 
nebyla. Marek, si myslí, že by to byla nejistá investice, jsou obce které platí za to, aby obchod v obci byl, a 
proplácejí náklady provozu. Stanislav Pelc informuje o infocentru, kdy nájem na motorestu je pro letošek snížen 
na 7 tisíc včetně služeb měsíčně a kompletně vybavené. Miroslav Cilich konstatuje, že by pro dokončení 
rekonstrukce objektu pomohl roční nájem nebo dva dopředu. Luboš Marek potvrzuje, že by obec mě la zájem, 
aby zde fungovala samoobsluha. Vlastimil Plecháč se dotazuje na obchod na křižovatce, kdy minule na jednání 
byl provozovatel obchodu. Miroslav Cilich sděluje, že je to pouze provizorium a jako rekreační středisko 
musíme lidem poskytnout lepší služby. Josef Friedrich vstupuje do diskuse sdělením, že místní obchod není 
fungující. Luboš Marek se dotazuje, jak by v tom měla figurovat obec. Miroslav Cilich odpovídá, že mě l na 
mysli hlavně o.p.s. s infocentrem. Stanislav Pelc za o.p.s. sděluje, že o této variantě by mohli hovořit pouze, 
pokud by byly poskytnuty podmínky, jaké nyní nabízí motorest.  Josef Friedrich konstatuje, že stavba nového 
infocentra s úřadem také nebyla dokončena a obec dopředu konala, jako by bylo dokončení jisté. Stanislav Pelc 
informuje, že rozjezd infocentra byl zaplacen získaným grantem. Petr Kučera se dotazuje, zda lze ně jakým 
způsobem podnikatele podpořit. Stanislav Pelc s Petrem Kučerou navrhují podpořit dostavbu rekonstrukce 
bezúročným úvěrem. Miroslav Cilich vysvětluje svůj návrh několika využití z důvodu, čím více by zde bylo 



provozů, byli by náklady rozložené a únosnější. Stanislav Pelc navrhuje bezúročný úvěrem se zástavou na 
objektu. Luboš Marek varuje, aby náhodou nenastala situace, že samoobsluha bude také pronajímána pouze za 
korunu a nebylo by z čeho splácet. Jiří Hradecký se dotazuje, zda existuje skutečný rozpočet na rekonstrukci. 
Miroslav Cilich sděluje, že vyčíslení nákladů je zatím jen nástřel, rozpočet není problém nechat zpracovat. 
Stanislav Pelc navrhuje přednést konkrétní částku a záruky. Miroslav Cilich navrhuje rozložení splácení na deset 
let. Stanislav Pelc opět upozorňuje, že v létě při deštích dům protekl vodou. Josef Friedrich vstupuje do diskuse s 
konstatováním, že je dobré podpořit, aby zde něco fungovalo, ale aby to bylo do vhodné lhůty provedené. 
Miroslav Cilich ještě doplňuje, že chce nájem podmínit vhodnější provozní dobou. Jiří Hradecký požaduje do 
rozpočtu zahrnout také časový plán. Přílohou by mohla být smlouva o smlouvě budoucí s budoucím nájemcem. 
Libor Masařík konstatuje, že pro infocentrum je to vhodnější místo, ale pro stěhování by musel Miroslav Cilich 
předložit stejné podmínky jako na motorestu. Miroslav Cilich sděluje, že by byl pro tento i pro další návrhy 
využití prostor dle potřeby v obci. Zastupitelé požadují předložit zpracovaný rozpočet na rekonstrukci a sejít se 
na mimořádné schůzi. 
 Hlasování: 7 x ano 
 

2. Kontrola zápisu a usnesení 
Stanislav Pelc pouze sděluje, že z minulého záp isu vyplynulo, že městská policie dělá pouze odchyt psů, ale tak 
tomu není. 
 

3. Různé 
 

3.1.  SDH Příchovice – mládež předkládá zastupitelstvu návrh na zefektivnění své činnosti. V současnosti 
dětský sbor navštěvuje 27 dětí nejen z Příchovic, ale z celé obce, neboť je v obci jediný. Pokud nemají 
půjčený materiál, nemůžou cvič it a soutěžit ve speciáln ích disciplínách. Se současnou technikou děti  končí 
na posledních místech a nemají motivaci. Potřebovali by silně jší požárn í stříkačku, oslovují v té věci 
sponzory, ale náklady č iní ještě 150 t is Kč. Tento kroužek funguje na vynikající úrovni, jezdí lyžovat, na 
tábory, na výlety a na mnoho soutěží. Jiří Hradecký se dotazuje, zda na závody potřebují jen stříkačku nebo 
i hadice. Petra Fišerová odpovídá, že se nakoupil materiál z peněz SDH Příchovice, z výtěžku ze zábav 
pořádaných sborem a z brigád. Roman Čermák doplňuje, že se projev il nedostatek z minulosti, kdy kroužek 
po určitý časový úsek vůbec nebyl a mezitím zestárlo vybavení a dnešní sportovní trend nám hodně unikl. 
Stanislav Pelc sděluje, že SDH Příchovice ročně investuje do mládeže 30 až 50 tisíc korun z brigád, a 
potvrzuje nutnost podpory mládeže, neboť tyto kroužky vychovávají nové hasiče pro budoucnost. Jiří 
Hradecký se dotazuje, zda bude stříkačka použitelná i pro zásah v případě požáru. Hasiči sdělují, že 
stříkačka je použitelná pouze pro požárn í sport. Luboš Marek sděluje, že sám in icioval hasiče, aby přišli 
s požadavkem do zastupitelstva, co by pro kroužek potřebovali.  Jiří Hradecký považuje návrh za rozumný. 
Petr Kučera souhlasí s tím, aby se takový kroužek podpořil a výsledky děti mot ivovaly. Zastupitelstvo 
navrhuje schválení nákupu požární stříkačky.  

 Hlasování: 7 x ano  
 

3.2. Obec je členem Mikroreg ionu Tanvaldsko, kde příspěvek pro letošní rok č iní 47 668,- Kč. Z těchto 
příspěvků je hrazen propagační materiál, cyklostezka Járy Cimrmana, provoz webových stránek, v rámci 
činnosti jezdí se na veletrhy cestovního ruchu, kde jsou obce propagovány. Stanislav Pelc doplňuje, že v  
letošním roce bude obec čerpat ze získaného grantu v rámci mikroregionu 190 tisíc korun na cyklostezky, 
členský příspěvek je v porovnání s tímto velmi výhodný. 
 Hlasování: 7 x ano 
 
3.3. Obec Kořenov je dále č lenem Svazku měst a obcí Krkonoše, kde je podobný program propagace jako v 
mikroreg ionu, letošní členský příspěvek činí 14 t is. Kč .  
Zastupitelstvu předloženy oba příspěvky k hlasování. 
 Hlasování: 7 x ano 

 
3.4. Žádost o poskytnutí příspěvku Společnosti pro Jizerské hory o.p.s. na rok 2011 

Stanislav Pelc sděluje, že tato společnost po obci stříká invazivní rostliny a sázejí stromy jako např. alej ke 
Štěpánce. V loňském roce dostali od obce 15 t is Kč. Luboš Marek navrhuje příspěvek pro letošek ponížit na 
deset tisíc. Stanislav Pelc sděluje, že v minulém roce společnost slíbila sázet stromy a nedošlo k tomu, sázení 
odložili až na letošní rok. Luboš Marek potvrzuje, že ředitel společnosti Martin Jaroušek slíbil, že by se sázení 
letos mě lo uskutečnit.  
Zastupitelstvu předloženo k hlasování schválení příspěvku ve výši 10 000,- Kč. 
 Hlasování: 7 x ano 
 
 

3.5. Žádost kynologické organizace Klub psích sportů o.s. Desná o příspěvek na rok 2011. 
Petra Slavíková informovala zastupitele o činnosti kynologické organizace, která pořádá kurzy výcviku psů. 
Kurzů se zúčastňují i občané z Kořenova se svými psy, někteří se stali členy klubu a skládali první kynologické 



zkoušky. Klub je veden zkušenými kynology, se kterými lze domluvit individuáln í kurz i problémových psů. 
Klub zkouší další akt ivity činnosti se psem, jakými jsou např. agility, pro které byly zakoupeny plastové 
překážky z příspěvku obce Kořenov v minulém roce. 
Luboš Marek sděluje, že na cv ičáku této organizace jsou umístěny kotce, kdy se psi odchycení městskou policií 
nevozí hned do útulku, ale ponechá se po libovolnou dobu v kotci a mezitím se podávají výzvy po vývěskách, v 
útulku musí ihned obec uhradit umístění psa. Majitel by mě l při vyzvednutí zatoulaného psa uhradit tento 
poplatek (pokud je nalezen), ale staly se i případy, aby se tomuto placení vyhnul, vydával se za zájemce o 
opuštěného psa, kterého si chce osvojit. Jiří Hradecký vznesl dotaz, kdy obec posílá tyto příspěvky. Luboš 
Marek odpovídá, že hned. Některé žádosti jsou doloženy obsáhlými zprávami, na co jsou peníze použity. 
Stanislav Pelc doplňuje diskusi, že jako obec jsme povinni platit umístění v útulku v obci odchyceného psa ze 
zákona. Jiří Hradecký navrhuje pět tisíc, v případě nutnosti dalších pět tisíc v polovině roku. Libor Masařík 
navrhuje deset tisíc jako v minulém roce, Petr Kučera také. Luboš Marek navrhuje také pět tisíc. 
K hlasování předložen příspěvek 10 t isíc Kč  na rok 2011 
 Hlasování: 5 x ano, zdržel: Jiří Hradecký, Luboš Marek.  
 

3.6. Žádost MTB Team Příchovice o příspěvek na činnost na rok 2011 
Stanislav Pelc informuje, že letos by byly peníze použity na akci ve vsi - Marathon Bike Příchovice,  kdy  
proběhne druhý ročník této soutěže. Dále informuje, že jako cyklistický oddíl jsou velmi úspěšní a nemají 
konkurenci. Zastupitelstvu navržen k h lasování příspěvek ve výši 5 t isíc Kč. 
 Hlasování: 7 x ano 
 

3.7. Žádost SDH Příchovice o příspěvek na činnost sboru mládeže na rok 2011  
Vzh ledem ke schválenému nákupu požárn í stříkačky zastupitelstvo žádost zamítá. 
 Hlasování: 7 x ne 
 

3.8. Žádost o příspěvek klubu bojového umění Karate Tanvald na rok 2011. Žádost je doložena ročními 
výdaji  jako pronájem tělocvičny v Tanvaldě, startovné a jízdné na závody, seminář specialisty, celkem 78 
tis. ročně. Do klubu dochází děti z Kořenova, Desné a okolí. 

Luboš Marek informoval zastupitele, že klub musí užívat tělocvičnu v Tanvaldě, ačko li v klubu jsou desenské 
děti, ale město Desná neslevilo z nájmu v ZŠ, proto jsou v Tanvaldě  za výhodnější nájem 23 t is. ročně. 
Pravidelně obec přispívá pět tisíc ročně. Zastupitelstvu předložen k odsouhlasení příspěvek na rok 2011 ve výši 
5000,- Kč . 
 Hlasování: 7 x ano 
 

3.9. Žádost občanského sdružení zdravotně postižených Tanvald o příspěvek na rok 2011.  
Luboš Marek informuje, že sdružení má 178 členů z toho 30 č lenů je z Kořenova. Peníze jsou použity na 
kulturní a poznávací akce. Jiří Hradecký navrhuje částku oproti dřívě jším příspěvkům zvýšit, Libor Masařík s 
ním souhlasí.  
Zastupitelstvu předloženo k hlasování 30 tisíc Kč. 
 Hlasování: 7 x ano 
 

3.10. Žádost Základní ško ly Tanvald, Údolí Kamenice o příspěvek na rok 2011 
Jiří Hradecký se dotazuje, zda se jedná o státní školu. Luboš Marek odpovídá, že je státní a zároveň konstatuje, 
že by radě ji podporoval zájmové kroužky. Dále informoval zastupitele o podpoře pana Martínka z Rejdic, který 
poskytuje naší škole odvozy na výlety autobusem a účtuje pouze režijní náklady.  
Zastupitelstvu předloženo poskytnutí příspěvku k h lasování 
 Hlasování: 7 x ne 
 
         3.11. Stanislav Pelc informuje zastupitelstvo o dlouhodobém problému – místní bezdomovkyni Anně 
Šanové. Obec nemá prostory k poskytnutí, které by paní Šanová dokázala uhradit a zároveň zamezit nežádoucím 
návštěvám. Paní Šanová by potřebovala neustálý dohled, který by jí mot ivoval a zároveň vedl ke spořádanému 
životu. Byl vznesen dotaz na organizaci Naděje, kde nám umístění paní Šanové v azy lovém domě  
nedoporučovali, neboť zde panuje přísný řád, který rozhodně vylučuje přítomnost alkoholu. Podnapilého 
návštěvníka do domu vůbec nepustí a je zde větší riziko, že se ve městě, které nezná, může stát obětí násilností 
nebo umrznutí. Stanislav Pelc vyzývá zastupitele, zda by nepomohli h ledat řešení. Luboš Marek navrhuje, že se 
zeptá faráře z Příchovic, zda neexistuje komunita, která se o takové lidi stará. 
  
 

 
 
3.12. Kabelová televize 

Stanislav Pelc informuje zastupitelstvo, že po dvaceti letech provozování bylo zjištěno, že se provozuje kabelový 
rozvod v obci neoprávněně, od počátku nebylo požádáno o povolení telekomunikačního úřadu. Tento úřad zde 
prováděl měření signálu na základě stížností a zjistil, že zde provozujeme kabelovou televizi. Obci nyní hrozí 



pokuta. Luboš Marek navrhuje zajistit poptávkou satelitní příjem pro domácnosti zejména v dolním Kořenově. 
Jiří Hradecký konstatuje, že je to černý Petr z minulosti. Luboš Marek dále informoval stanovisko 
telekomunikačního úřadu, že kabelový rozvod je zastaralý a nevyhovuje provozování, takže hrozí i zastavení 
dalšího provozování kabelové televize.   
 

4. Připomínky zastupitelů 
Petr Kučera navrhuje podat žádost na KSS LK, aby příští rok udržovala siln ice jiná společnost, letošní údržba je  
hrozná. Luboš Marek informuje, že výjezdy neurčuje provádějící společnost, ale čekají na telefon z dispečinku.  
Jiří Hradecký konstatuje, že komunikovat musíme s KSSLK, která je správcem. Petr Kučera sděluje, že silnice 
na Rokytnici je ještě horší. Luboš Marek informuje, že výběrové řízení dělá Liberecký kraj.  
Jiří Hradecký vznáší dotaz, co je nového s kanalizací. Luboš Marek jej in formuje, že zítra obec dostane zprávu o 
pokrocích na Státním fondu ŽP. Jiří Hradecký se dotazuje, zda je známo, kolik firem a jakých se přihlásí do 
soutěže. Luboš Marek si myslí, že zájem bude velký, firmy volají na úřad hodně často. Petra Slavíková 
informovala zastupitele o podkladech pro vydání stavebního povolení, kde nastal problém s některými pozemky.  
Vlastimil Plecháč se vrací k minulému tématu Městské policie. U vleku U čápa vykrad li přes víkend 4 auta a 3 
auta to nehlásili, další auto vykradli u kravína. Chce t ím vyjádřit, že U čápa je několik kamer a i přesto, že jsou 
zloději na záznamu, jsou tak drzí, že jim to už nevadí. Státní policie to řeší pouze zápisem. Městští strážníci 
alespoň dělají pochůzky a nebyl by pro jejich rušení. Jiří Hradecký konstatuje, že četnost pochůzek by asi 
krádeže neřešila, ale za ty peníze, které obec přispívá, by chtěl vidět více práce. Vlastimil Plecháč upřesňuje své 
sdělení, že zloději se prostě nebojí už an i kamer a není to vinou polic ie, že se krade. Jiří Hradecký souhlasí, že 
cena kvalitn ích kamer je velmi vysoká a na ochranu majetku si to každý nemůže dovolit. Dále Jiří Hradecký 
konstatuje, že názory na Městkou polic ii se různí, někdo na ně nadává, někdo jim fandí. By lo by vhodné, aby se 
objevil ve zpravodaji rámcový plán činnosti, aby lidé věděli, co dě lají. Stanislav Pelc informuje, že každý měsíc 
předávají č innost na výčetkách a jedná se o velmi různorodou činnost, pokaždé jinou. Když obec potřebuje, 
slouží i v noci, ale noční směny vykazují nejméně využitelnosti. Jiří Hradecký vznesl dotaz, zda můžou strážníci 
provádět dechové zkoušky na alkohol. Stanislav Pelc odpovídá, že k dechové zkoušce musí přivolat státní 
policii. Jiří Hradecký sděluje, že ho rozčilují t i, co p ijí a řídí, a Městskou by bral, kdyby dole v Kořenově stavěli 
hlídky na auta. Vlastimil Plecháč vznesl dotaz, zda lze požádat státní policii o posílení hlídek v tomto období. 
Luboš Marek jej ubezpečuje, že se žádá  každý rok, a dále informuje zastupitelstvo, že státní policie klade důraz 
na  zvýšený dozor nad čtyřkolkami a skútry, sám byl svědkem minulý týden, kdy jelo deset skútrů za sebou 
z Polubného a nebyli to místní. Dle jeho názoru je jejich jízda na cestách, kde je pohyb osob, nebezpečná. 
Stanislav Pelc sděluje, že i údržba stop je zn ičená čtyřkolkami a skútrem.   
Stanislav Pelc informuje, že 12.února pořádají cyklisti (MTB Team Příchovice) bál ve Velimce a informuje 
zastupitele, že sál bývá místním spolkům pronajímán zdarma. Jiří Hradecký se dotazuje, zda obec má další 
společenské prostory pro pronajímání. Je mu sděleno, že nejsou. Jiří Hradecký dále konstatujte, že by se místní 
spolky mě li podporovat. Luboš Marek informuje o podporách těchto spolků, kdy se Mysliveckému sdružení 
dávají dárkové balíčky do tomboly na bál, sdružení žen Kořenova se poskytuje rozvoz obecním vozidlem, apod. 
Vlastimil Plecháč dále informuje, že prostudoval materiály o GPS  na stroje zimní údržby, zdá se mu instalace 
GPS na stroje zbytečná, traktoristi nejsou problémoví, mají naši důvěru. Stanislav Pelc sděluje, že traktoristi tu 
práci děla jí už cca dvacet let, a navíc v poměru s Harrachovskými náklady, si nemůžeme stěžovat. Jiří Hradecký 
navrhuje porovnání cen z okoln ích obcí a nevzn ikali by žádné dohady, co je drahé. Stanislav Pelc sděluje, že 
průměrná cena externích traktoristů je 560,- Kč na hodinu a fakturují na čtvrthodiny a ne na celé hodiny. Luboš 
Marek se zavazuje, že požádá okolní obce o sdělení. 
 
 
 
............................................      ........................................... 
Petr Kučera, ověřovatel       Ladislav Rösler, ověřovatel 
 
 
 
 
    ............................................. 
    Luboš Marek, starosta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



USNESENÍ 
ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 26.1.2011 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje 
 
1.1. prodej pozemků ppč. 219/1 a 220/1 k.ú. Příchovice u Kořenova paní Janě Pešatové, Polepy uzavřením 
 Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a zástavní za cenu 500,- Kč/ m2. 
 č.u. 1/11, 7 x ano 
1.2. prodej pozemku ppč. 27 k.ú. Příchovice u Kořenova panu Stanislavu Rožci, Lovosice za cenu 
 1 000 000,- Kč. 
 č.u. 2/11, 7 x ano 
1.4. Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. Rp U/LB/2010/6065, kterou se převádí pozemky: 
 -  pozemková parcela číslo 2932/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, rozsáhlé chráněné území 
 -  pozemková parcela číslo 2932/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, rozsáhlé chráněné území 
 -  pozemková parcela číslo 2932/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, rozsáhlé chráněné území, 
 zapsané na listu vlastnictví č. 60000, pro kat. území Polubný,obec Kořenov, v katastru nemovitostí 
 vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrálním pracovištěm Jablonec nad Nisou. 
 č.u. 3/11, 7 x ano 
1.5. zřízení věcného břemene na ppč. 987/2 k.ú. Polubný pro umístění kabelu NN za cenu 10 000,- Kč .  
 č.u. 4/11, 7 x ano 
1.6. prodej pozemku ppč. 164 k.ú. Příchovice u Kořenova panu Tomáši Hlouškovi, Jablonec za cenu 50,- 
 Kč/m2. 
 č.u. 5/11, 7 x ano 
1.8. ukončit projekt vodovod Polubný II a vrtaná studna 
 č.u. 6/11, 7 x ano 
3.1. nákup požární stříkačky pro požárn í sport Sboru dobrovolných hasičů Příchovice – mládež 
 č.u. 7/11, 7 x ano 
3.2. výši příspěvku pro Mikroreg ion Tanvaldsko na rok 2011 ve výši 47 668,- Kč – v iz. příloha Rozpočet 
 Mikroregionu Tanvaldsko 
 č.u. 8/11, 7 x ano 
3.3. výši příspěvku pro SMO Krkonoše na rok 2011 ve výši 10 000,- Kč do fondu cestovního ruchu a 2811,- 
 Kč jako č lenský příspěvek 
 č.u.9/11, 7 x ano 
3.4. výši příspěvku Společnosti pro Jizerské hory o.p.s. na rok 2011 ve výši 10 000,- Kč  
 č.u. 10/11, 7 x ano 
3.5. výši příspěvku Klubu psích sportů o.s. Desná na rok 2011 ve výši 10 000,- Kč  
 č.u. 11/11, 5 x ano, 2 x zdržel 
3.6. výši příspěvku MTB Teamu Příchovice na rok 2011 ve výši 5 000,- Kč  
 č.u. 12/11, 7 x ano 
3.8. výši příspěvku Klubu bojového umění Karate Tanvald na rok 2011 ve výši 5 000,- Kč  
 č.u. 13/11, 7 x ano 
3.9. výši příspěvku občanskému sdružení zdravotně postižených Tanvald na rok 2011 ve výši 30 000,- Kč  
 č.u. 14/11, 7 x ano 
 
Zastupitelstvo obce zamítá: 
 
3.7. příspěvek na činnost sboru mládeže SDH Příchovice na rok 2011  
 č.u. 15/11, 7 x ne 
3.10. příspěvek Základní škole Tanvald, Údolí Kamenice na rok 2011  
 č.u. 16/11, 7 x ne 
 
 
 
..................................................      ................................................. 
Luboš Marek, starosta       Stanislav Pelc, místostarosta 
 
 
 
 
   


