
Z Á P I S

ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 3.3.2010
od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov.

Přítomni : 7 zastupitelů, p.Mňuk od 15.35 hod.
Omluveni : p.Hanzlík
Ověřovatelé zápisu : p.David Soukup, p.Libor Masařík
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 Stanislava Ludvíka, Česká Lípa o 
prodej části ppč.527/1 v k.ú.Polubný. Zastupitelstvo po projednání prodej 
schvaluje. Záměr bude vyvěšen na úřední desce.

1.2   Zastupitelstvo obce po projednání ve druhém čtení schvaluje prodej části 
pozemku ppč.566/1 v k.ú.Polubný za cenu 6,- Kč/m2 manželům 
MUDr.Anežce a Wolfgangu Neumannovým, Polubný.

        č.u. : 19/10, 7 x ano, 1 x zdržel

1.3   Zastupitelstvo obce projednalo žádost Jiřího Kace, Praha o prodej pozemku 
ppč.1302 v k.ú.Desná III. Zastupitelstvo po projednání prodej schvaluje. 
Záměr bude vyvěšen na úřední desce.

1.4   Zastupitelstvo obce po projednání ve druhém čtení schvaluje prodej 
pozemku ppč.262/3 v k.ú.Příchovice u Kořenova za cenu 50,- Kč/m2 + 
DPH Oldřichu Májovi, Praha. Prodej bude uskutečněn po předložení kupní 
smlouvy na č.p.618 v Příchovicích.

        č.u. : 20/10, 8 x ano
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1.5   Zastupitelstvo obce projednalo žádost Ing.Jana Famfuleho o změnu využití 
území na ppč.1222/21 v k.ú.Polubný pro stavbu RD. Zastupitelstvo po 
projednání žádost zamítá.

        č.u. : 21/10, 8 x ne

1.6   Zastupitelstvo obce projednalo žádost MUDR. Otakara Vašáka o změnu 
využití území na ppč.836/3 a 791/1 v k.ú.Polubný pro stavbu garáže. 
Zastupitelstvo po projednání žádost zamítá.

        č.u. : 22/10, 8 x ne

1.7   Zastupitelstvo obce projednalo žádost TJ Slavoj Kořenov o snížení ceny za 
stpč.1216 v k.ú.Polubný. Zastupitelstvo po projednání schvaluje 

       cenu 4.000,- Kč.
        č.u. : 23/10, 8 x ano

1.8   Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje žádost Jana Korbeláře a   
        Ing.Ferida Nasra o odstranění tvrdosti dopadu závazků vyplývajících ze 
        smlouvy o smlouvě budoucí kupní a zástavní ze dne 25.2.2004 dle stati A, 
        bodu 3. a dalších souvisejících ujednáních a podle na základě této smlouvy 

budoucí uzavřené kupní smlouvy ze dne 25.2.2004. Zastupitelstvo souhlasí, 
aby Jan Korbelář veškerá svá práva a závazky z uvedených smluv ve 
vztahu ke stabilizaci pobytu v obci Kořenov a s tím souvisejících ujednání, 
včetně ze smlouvy zástavní, postoupil na Ing. Ferida Nasra a současně s 
tím na něj převedl vlastnické právo k těmto nemovitostem: pozemek parc. 
č.1435/17, stpč.1416, stpč.1417 a  budova č.p.925.Tento souhlas 
Zastupitelstva ztrácí platnost, pokud od jeho schválení do uzavření dodatku 
uvedené smlouvy budoucí a dle ní uzavření kupní smlouvy, jímž do 
smluvních vztahů k obci Kořenov ze závazku stabilizace vstoupí namísto 
Jana Korbeláře Ing. Nasr Ferid, změní Ing. Nasr Ferid z adresy 
předmětných nemovitostí v obci Kořenov trvalý pobyt jinam.

        č.u. : 24/10, 8 x ano

1.9   Zastupitelstvo obce projednalo žádost Rudolfa Slaniny o u místění 
reklamní tabule pro restauraci U Rudolfa na ppč.8/2 nebo 8/1 
v k.ú.Polubný. Zastupitelstvo po projednání s umístěním tabule nesouhlasí 
s tím, že bude vypracován návrh navigačního systému v jednotlivých 
částech obce. 

        č.u. : 25/10, 8 x ne
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1.10 Zastupitelstvo obce bylo informováno p.Jiřím Doležalem o historii a 
současnosti stavu TKR v obci Kořenov. Zastupitelstvo po projednání bere 
zprávu na vědomí.

        č.u. : 26/10, 8 x ano

2.     Kontrola zápisu a usnesení.

        Bez připomínek.

3.     Došlá pošta.

3.1   Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje Hodnotící zprávu o 
hospodaření obce Kořenov za rok 2009.

        č.u. : 27/10, 8 x ano

3.2  Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí Zprávu o hospodaření 
sociálního fondu v roce 2009.

        č.u. : 28/10, 8 x ano

3.3   Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje prodej č.p.776 za cenu 
1.000.000,- Kč. Objekt bude přednostně nabídnut ke koupi současným 
nájemníkům.

        č.u. : 29/10, 8 x ano

3.4   Místostarosta informoval zastupitelstvo o probíhajících jednáních ohledně 
získání grantu na ČOV a kanalizaci Dolní Kořenov.

3.5   Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje opravu Čistírny odpadních vod 
v Růžodole. První etapa opravy bude stát cca. 800.000,- Kč.

        č.u. : 30/10, 8 x ano

3.6   Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje prodej automobilu VW 
Transporter Obci Paseky nad Jizerou za cenu 300.000,- Kč. Prodej bude 
uskutečněn po koupi nového svozového vozidla.

        č.u. : 31/10, 8 x ano

3.7   Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje nákup nového svozového 
vozidla VW Transporter za cenu 735.206,- Kč vč.DPH.

        č.u. : 32/10, 8 x ano
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3.8   Zastupitelstvo obce projednalo žádost Miroslava Cilicha, Kořenov o 
příspěvek firmě Hruška s.r.o. na opravu č.p.130 v Příchovicích. 
Zastupitelstvo po projednání žádost zamítlo.

        č.u. : 33/10, 8 x ne

3.9   Zastupitelstvo obce projednalo Zprávu o hospodaření školy. Zastupitelstvo 
Zprávu schvaluje s tím, že přebytek 62.022.65 Kč bude použit na úhradu 
ztrát z minulých let.

        č.u. : 34/10, 8 x ano

4.     Připomínky zastupitelů.

        Bez připomínek.

  

     ………………………………..                     …………………………………
       David Soukup – ověřovatel                           Libor Masařík – ověřovatel

.

                                 ……………………………………..
                                              Luboš Marek – starosta



U S N E S E N Í

Ze zasedání zastupitelstva Obce Kořenov, které se konalo 
dne 3.3.2010

ZASTUPITELSTVO  OBCE  

Schvaluje :

1.2   po projednání ve druhém čtení prodej části pozemku ppč.566/1 
v k.ú.Polubný za cenu 6,- Kč/m2 manželům MUDr.Anežce a Wolfgangu 
Neumannovým, Polubný

        Č.usnesení : 19/10, 7 x ano, 1 x zdržel

1.4   po projednání ve druhém čtení prodej pozemku ppč.262/3 v k.ú.Příchovice 
u Kořenova za cenu 50,- Kč/m2 + DPH Oldřichu Májovi, Praha, prodej 
bude uskutečněn po předložení kupní smlouvy na č.p.618 v Příchovicích

        Č.usnesení : 20/10, 8 x ano

1.7   po projednání žádosti TJ Slavoj Kořenov snížení ceny za stpč.1216 
v k.ú.Polubný na cenu 4.000,- Kč

        Č.usnesení : 23/10, 8 x ano

1.8   po projednání žádosti Jana Korbeláře a Ing.Ferida Nasra o odstranění 
tvrdosti dopadu závazků vyplývajících ze  smlouvy o smlouvě budoucí 
kupní a zástavní ze dne 25.2.2004 dle stati A, bodu 3. a dalších 
souvisejících ujednáních a podle na základě této smlouvy budoucí uzavřené 
kupní smlouvy ze dne 25.2.2004. Zastupitelstvo souhlasí, aby Jan Korbelář 
veškerá svá práva a závazky z uvedených smluv ve vztahu ke stabilizaci 
pobytu v obci Kořenov a s tím souvisejících ujednání, včetně ze smlouvy 
zástavní, postoupil na Ing. Ferida Nasra a současně s tím na něj převedl 
vlastnické právo k těmto nemovitostem: pozemek parc. č.1435/17, 
stpč.1416, stpč.1417 a  budova č.p.925.Tento souhlas Zastupitelstva ztrácí 
platnost, pokud od jeho schválení do uzavření dodatku uvedené smlouvy 
budoucí a dle ní uzavření kupní smlouvy, jímž do smluvních vztahů k obci 

        Kořenov ze závazku stabilizace vstoupí namísto Jana Korbeláře Ing. Nasr 
Ferid, změní Ing. Nasr Ferid z adresy předmětných nemovitostí v obci 
Kořenov trvalý pobyt jinam.

        Č.usnesení : 24/10, 8 x ano



3.1   po projednání Hodnotící zprávu o hospodaření obce Kořenov za rok 2009
        Č.usnesení : 27/10, 8 x ano

3.3   po projednání schvaluje prodej č.p.776 za cenu 1.000.000,- Kč, objekt bude 
přednostně nabídnut ke koupi současným nájemníkům

        Č.usnesení : 29/10, 8 x ano

3.5   po projednání opravu Čistírny odpadních vod v Růžodole, první etapa 
opravy bude stát cca. 800.000,- Kč

        Č.usnesení : 30/10, 8 x ano

3.6   po projednání prodej automobilu VW Transporter Obci Paseky nad Jizerou 
za cenu 300.000,- Kč, prodej bude uskutečněn po koupi nového svozového 
vozidla

        Č.usnesení : 31/10, 8 x ano

3.7   po projednání nákup nového svozového vozidla VW Transporter za cenu 
735.206,- Kč vč.DPH

        Č.usnesení : 32/10, 8 x ano

3.9   po projednání Zprávu o hospodaření školy s tím, že přebytek 62.022.65 Kč 
bude použit na úhradu ztrát z minulých let

        Č.usnesení : 34/10, 8 x ano

Zamítá :

1.5   po projednání žádost Ing.Jana Famfuleho o změnu využití území na 
ppč.1222/21 v k.ú.Polubný pro stavbu RD

        Č.usnesení : 21/10, 8 x ne

1.6   po projednání žádost MUDR. Otakara Vašáka o změnu využití území na 
ppč.836/3 a 791/1 v k.ú.Polubný pro stavbu garáže

        Č.usnesení : 22/10, 8 x ne

1.9   po projednání žádost Rudolfa Slaniny o u místění reklamní tabule pro 
restauraci U Rudolfa na ppč.8/2 nebo 8/1 v k.ú.Polubný s tím, že bude 
vypracován návrh navigačního systému v jednotlivých částech obce 

        Ć.usnesení : 25/10, 8 x ne

3.8   po projednání žádost Miroslava Cilicha, Kořenov o příspěvek firmě Hruška 
s.r.o. na opravu č.p.130 v Příchovicích

        Č.usnesení : 33/10, 8 x ne



Bere na vědomí :

1.10 informaci P.Jiřího Doležala o historii a současnosti stavu TKR v obci 
Kořenov

        Č.usnesení : 26/10, 8 x ano

3.2  po projednání Zprávu o hospodaření sociálního fondu v roce 2009
       Č.usnesení : 28/10, 8 x ano

…………………………………..              ………………………………….
        Luboš Marek – starosta                         Stanislav Pelc – místostarosta 




