
Zápis z jednání zastupitelstva ze dne 2.3.2011 
konaného v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kořenově od 15,30 hod 

 
 
Přítomno 6 zastupitelů: Luboš Marek, Stanislav Pelc, Jiří Hradecký, Vlastimil Plecháč, Libor 
Masařík, Ladislav Rösler 
Omluveni: Petr Kučera, Václav Plecháč, Mgr. Karel Mňuk 
Hosté: Miroslav Cilich, Josef Friedrich, Milan Kašík, Lukáš Kašík  
Ověřovatelé:  Libor Masařík, Jiří Hradecký 
Zapisovatelka: Petra Slavíková 
 
Program jednání ke schválení: 
1. pozemkové záležitosti 
2. kontrola zápisu a usnesení 
3. různé 
4. připomínky zastupitelů 
 Hlasování: 6 x ano 
 
1.  Pozemkové záležitosti 
 
1.1. Žádost manželů Lucie a Břetislava Vokřínkových, Kořenov o koupi pozemku ppč. 
1434/1 v k.ú. Polubný. Záměr byl schválen v minulém jednání zastupitelstva. Jedná se o 
nestavební pozemek, žadatelé jsou místní, zastupitelé navrhují prodat za cenu 6,- Kč/m2  
 Hlasování: 6 x ano 
 
1.2. Žádost Jaroslava Nováka, Polubný o pronájem části pozemku ppč. 347/1 k.ú. Polubný 
za účelem pasení hospodářských zvířat. Zastupitelstvo doporučuje uzavřít nájemní smlouvu 
za cenu pro zemědělce 0,01 Kč/m2/rok.  
 Hlasování: 6 x ano  Záměr bude vyvěšen na úřední desce OÚ Kořenov. 
 
1.3. Žádost manželů Lenky a Jaromíra Štrauchových, Semily o prodloužení termínu 
ukončení nízkého nájemného vyplývajícího ze Stati B Smlouvy o budoucí smlouvě kupní a 
zástavní pro stavbu rodinného domu na pozemku obce. Manželé Štrauchovi žádají o 
prodloužení o 1 rok.  
 Hlasování : 6 x ano 
 
1.4. Žádost manželů Wolfganga a MUDr. Anežky Neumannových, Polubný o koupi 
pozemku ppč. 537/2 a části pozemku ppč. 518 v k.ú. Polubný. Jedná se o část lesního 
pozemku, který obec získala jako historický majetek od Lesů ČR v době, kdy byly požádány 
manžely Neumannovými o prodej části pozemku.  
Zastupitelé navrhují vydat záměr prodeje a do příštího projednávání zjistit cenu dřeva v 
požadované části.  
 Hlasování : 6 x ano 
 
1.5. Zastupitelstvu je předložen ke schválení záměr uzavření Smlouvy o zřízení věcného 
břemene na umístění, vedení, právo vstupu a vjezdu za účelem oprav kanalizace na pozemku 
ppč. 1014/3 k.ú. Polubný.  
 Hlasování : 6 x ano 
 
1.6. Projednává se opětovně žádost společnosti ČEZ Distribuce o odkoupení části ppč. 264 
k.ú. Příchovice u Kořenova pro umístění trafostanice. Po provedeném místním šetření, 



kterého se zúčastnili Luboš Marek, Stanislav Pelc, Vlastimil Plecháč a Ladislav Rösler, bylo 
navrženo nové umístění u čp. 176 na ppč. 268/1 s tím, aby se zde zřídilo věcné břemeno a to 
za cenu 500,- Kč, protože se jedná o přínos pro část obce, ve které napětí kolísá. Stanislav 
Pelc informuje o vyjádření ČEZu, který trvá na odkoupení části pozemku. Luboš Marek dále 
informuje, že z jednání s ČEZem vyplynulo, že uvažují o variantě umístění trafostanice  na 
ppč. 35/3 k.ú. Příchovice u Kořenova u sloupu VN na místě přístupném po pozemku obce za 
hřbitovem. Stanislav Pelc při jednání s ČEZem přednesl požadavek dřevěného obití se 
sedlovou střechou. Jiří Hradecký konstatuje, že na náměstí bychom měli být opatrní, nevíme, 
co se zde bude v budoucnu tvořit. Vlastimil Plecháč informuje, že místo u čp. 176 je i méně 
viditelné, schované za stromy a na vedlejším pozemku se má stavět nově „Příchovická 
hospoda“, vedle které trafostanice také zanikne. Zastupitelstvo se shodlo, že ideální umístění 
je u sloupu VN, u kterého souhlasí s prodejem části pozemku ppč. 35/3 k.ú. Příchovice u 
Kořenova, v případě umístění na části pozemku ppč. 268/1 k.ú. Příchovice u Kořenova u čp. 
176 souhlasí pouze se zřízením věcného břemene za 500,- Kč. 
 Hlasování: 6 x ano Bude vydán záměr na prodej části ppč. 35/3 k.ú. Příchovice u 
    Kořenova 
 
1.7. Miroslav Cilich předložil zastupitelstvu rozpočet na stavební práce pro obnovu 
prodejny v Příchovicích čp. 130 dle požadavku zastupitelstva z minulých jednání. Luboš 
Marek sděluje panu Cilichovi, že se k návrhu vyjádří zastupitelstvo příště nebo na 
mimořádném jednání, až si návrh řádně prostudují. Jiří Hradecký má dojem, že jsou ceny 
podhodnocené. Miroslav Cilich reaguje konstatováním, že pokud se práce budou provádět 
malou firmou, jsou i ceny menší, ale pokud zastupitelstvo souhlasí, nebrání se částce vyšší. 
Stanislav Pelc pochybuje o předpokládané výši obratu z nájmu budoucích provozovatelů, zdá 
se mu přemrštěná.  
 
1.8.  Jiří Hradecký sděluje, že byl požádán rodinou Kašíkových o prošetření stavebních 
prací v prádelně v čp. 776 společností Damila North. Jiří Hradecký zjišťoval majetkové 
vztahy, a dotazuje se, kdy byl odsouhlasen prodej Damile North. Petra Slavíková jej 
informuje, že se jedná o prodej jednotek, kde je zákonné postavení nájemníka jako 
přednostního kupce. Damila North byla od roku 2009 nájemníkem jednotky v suterénu. 
Stanislav Pelc sděluje, že Damila North je vlastníkem jednotky a minulý týden proběhlo 
jednání s paní Tulakovou, kde se společně dohodli jako uživatelé suterénu před bytem, že si 
chodbu upraví přepažením. Jiří Hradecký konstatuje, že obec je stále 70% vlastníkem objektu 
a má právo být oslovena, v chodbě probíhají stavební práce, jednotka společnosti Damila 
North je připravena napojit se na kanalizaci, Milan Kašík sděluje, že došlo k výměně oken za 
menší. Stanislav Pelc informuje, že stavební práce nepovolil. Hradecký sděluje, že chodba je 
zároveň vzhledem ke kotelně Kašíkových důležitá z hlediska požární bezpečnosti a východ 
musí zůstat zpřístupněn, dochází zde k porušení stavebního řádu. Luboš Marek potvrzuje, že 
bude Damila North vyzvána k zastavení prací. Zároveň vyzval Kašíkovi, aby si jako budoucí 
společenství vlastníků jednotek zvolili mezi sebou prostředníka, který je bude zastupovat a 
jednat.  
  
1.9.  Jiří Hradecký sděluje, že mluvil s paní Samyovou z Kořenova ve věci směrových 
tabulí k magistrále, několik lidí v Martinském údolí se dotazovalo na magistrálu, neměli se 
dle čeho orientovat. V Kořenově není žádná cedule a bylo by vhodné umístit jednu k mostu a 
jednu na křižovatku k Samyovým. Stanislav Pelc jej informuje, že zde působí Jizerská o.p.s., 
ale jako o.p.s. Jizerky pro Vás zde směrovky umístí společně s mapami. Jiří Hradecký se 
dotazuje, zda o.p.s. financuje infocentrum na motorestě. Stanislav Pelc odpovídá, že ano.  
Jiří Hradecký konstatuje, že si obec hraje na dobrodince, který daroval o.p.s. parkoviště, a ta 
na něm vydělává, obec by měla chtít více. Stanislav Pelc reaguje, že peníze jsou proúčtovány 



na náklady infocentra, protahování stop a nelíbí se mu, že nikdo z kritiků nevidí ty hodiny, 
které na provozování o.p.s. provádějí zdarma. Jiří Hradecký nesouhlasí s tvrzením, že dělají 
zdarma, kdyby z toho nic neměli, tak by to nedělali. Vlastimil Plecháč reaguje, že z toho nic 
nemá. Stanislav Pelc opětovně vypočítává náklady, kde o.p.s. platí provoz infocentra, granty, 
projektantku, co ty granty zpracovává atd. Jiří Hradecký navrhuje zvednout nájem za 
parkoviště, obec jde o.p.s. na ruku, nájemné je nízké, neadekvátní tomu, co na tom vydělá. 
Luboš Marek reaguje, že obec z toho má to, že když se ty věci dělat nebudou, lidé k nám 
nebudou jezdit a obec nevydělá. Jiří Hradecký se dotazuje, když se nájemné zvedne o padesát 
tisíc, o.p.s. s tím praští? Vlastimil Plecháč reaguje, že proto ne, ale sám by s tím praštil pro ty 
řeči a napadající dopisy, lidi to dělají zadarmo, a jeho osobně zajímali hlavně tratě u 
Štěpánky, aby zůstaly zachovány. Stanislav Pelc vyčítá náklady na roční provoz o.p.s.. Jiří 
Hradecký stále trvá na svém, že obec je příliš benevolentní k o.p.s. . Stanislav Pelc informuje, 
že už dnes činnost dotuje společnost U čápa ze svých peněz – prořezávky větví kolem tratí, 
poskytnutí vlastních zaměstnanců v případě potřeby apod. .  Luboš Marek sděluje, že jiné 
o.p.s. žijí z příspěvků obcí a nemají k dispozici výdělek z parkoviště, takto jim obec nemusí 
přispívat na činnost. Jiří Hradecký reaguje, že obec poskytuje o.p.s. obecní technické služby. 
Stanislav Pelc reaguje, že ví, co tím pan Hradecký myslí – odvážení odpadků z parkoviště a 
informuje jej, že odpad byl v pytlích, z čehož vyplývá, že jsou to odpadky z chalup a ne 
odhazovaný odpad z parkoviště. Josef Friedrich vstupuje do diskuse s dotazem, proč tedy z 
o.p.s. někteří vystoupili. Luboš Marek odpovídá, že vystoupil z o.p.s. z důvodu, že jezdí 
jednat na kraj a jinam a žádá o dotace pro obec a dříve hned vzápětí žádal pro o.p.s., a to se 
mu nezdálo vhodné a tak to i přednesl radě o.p.s.. Josef Friedrich k činnosti o.p.s. dále 
sděluje, že Filip Kouřimský chtěl protáhnout k parkovišti dvěstě metrů stopy a bylo mu 
řečeno, aby přidal peníze. Dále Josef Friedrich sděluje, že jemu o.p.s. nic nepřinesla. Nabízel, 
že koupí vhodnou rolbu, byl starostou odmítnut a do půl roku o.p.s. kupuje rolbu, navíc mu 
bylo řečeno panem Stanislavem Pelcem, že by s ním do žádné spolupráce nikdy nevstoupil. 
Lidé se v Rejdicích ptají, kde je stopa, protože mapa je až u Pašeráka, zatímco lidé parkují u 
pana Kouřimského. Stanislav Pelc sděluje, že stopa je u Pašeráka, pana Kouřimského pouze 
požádal o příspěvek na protahování tratí. Josef Friedrich nesouhlasí s provozní dobou 
infocentra, kdy lidé vracející se z tratí a vleků kolem šesté odpolední narazí na zamčené 
dveře. Luboš Marek reaguje sdělením, že nechal provést průzkum, kolik lidí přichází v jakých 
hodinách tzv. tečkováním a ve večerních jich chodilo nejméně. Dále se Luboš Marek vrací k 
tématu sněžné rolby, kdy tratě byly protahovány panem Martínkem z Rejdic v době, kdy je 
oslovoval pan Friedrich, a po půl roce kupovali rolbu, protože pan Martínek přestal jezdit z 
důvodu tehdejších neshod. Tehdy se sešli spolu s Paseckými a dohodli se na založení o.p.s. 
Starostka z Pasek jim tehdy sdělila, že mají rolbu pouze na sjezdovku. Josef Friedrich sděluje, 
že nezná nikoho, kdo by něco dělal zadarmo. Jiří Hradecký konstatuje, že dokud činnost o.p.s. 
nebude průhledná, bude se k tomu stále vracet a jako obec bychom měli chtít více. Luboš 
Marek reaguje, že máme víc tím, že do obce lidi jezdí a pokud se služby nenabídnou, lidi 
jezdit nebudou. Stanislav Pelc se dotazuje, co konkrétně není průhledné. Vlastimil Plecháč 
konstatuje, že nejde vše počítat na peníze. Rolbař o.p.s. jezdí zadarmo, náklady jsou pouze na 
provoz rolby samotné. Rolbař je členem správní rady, ne zaměstnanec. Jiří Hradecký sděluje, 
že se ho na o.p.s. lidi ptají, že si o.p.s. žije královsky. Luboš Marek vyzývá pana Hradeckého, 
aby si přišel sednout nad účetnictvím o.p.s. . Libor Masařík navrhuje, aby si pan Hradecký s 
panem Friedrichem pobyli s o.p.s. měsíc a sami uvidí. Luboš Marek konstatuje, že se neustále 
jedná pouze o řeči, nic konkrétního a že se sami nepřijdou přesvědčit, jak to skutečně je, 
zrovna tak jako s Městskou policií. Nikdo, kdo napadal jejich činnost, se nepřišel podívat na 
svodky činnosti, ačkoli k tomu byli vyzváni. Jiří Hradecký sděluje, že jej svodky nezajímají, 
Městská policie není vidět, dělají pro obec málo. Josef Friedrich vstupuje do diskuse, že když 
potřeboval jejich zásah, bylo mu sděleno, že nemají čas nebo nemají pravomoci. Když stojí v 
křižovatce auta, tak nemají čas, ale vloni mohla být umístěna botička na autě na parkovišti u 



lanovky zrovna v době, kdy se vybíralo. Luboš Marek reaguje, že se dotazoval na důvod 
umístění botičky na vozidle na parkovišti a bylo mu sděleno, že auto bylo podezřelé z krádeže 
a strážníci byli požádáni o zablokování vozidla státní policií. Josef Friedrich sděluje, že jemu 
bylo řečeno pokaždé něco jiného a ptal se i na státní policii. Stanislav Pelc sděluje, že důvod 
nasazení botičky nemusí strážníci sdělovat jiné osobě než majiteli vozidla, proč by to měli 
sdělovat právě jemu. Josef Friedrich trvá na svém, že strážníci mu nepomohli, když 
potřeboval. Luboš Marek reaguje, ať mu pan Friedrich v tu chvíli zavolá, že je ochoten i přijet 
na místo a řešit. Dále zhodnocuje činnost policie jako přínosnou jak doručováním písemností, 
tak i dozorem nad povolenkami vjezdu apod. Vlastimil Plecháč vyzval pana Hradeckého ke 
schůzce ve věci provozu a činnosti o.p.s. . 
 
2.   Kontrola zápisu a usnesení 
bez připomínek 
 
3.  Různé 
 
3.1. Hospodářský výsledek a stav fondů příspěvkových organizací za rok 2010 
Hospodářský výsledek za rok 2010 je se ztrátou 92 tis. Kč vzniklý překročením provozních 
nákladů – rozpočet na opravy. Luboš Marek sděluje, že je obec požádána o vyrovnání ztráty. 
Hospodářský výsledek k 31.12.2010 ztráta ve výši 91.685,85 Kč bude převedena z účtu 431- 
hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení na účet 432 – nerozdělený zisk, ztráta minulých 
let. 
 Hlasování: 6 x ano 
Jiří Hradecký se dotazuje, od kolika tisíc se vypisuje výběrové řízení. Luboš Marek reaguje 
sdělením, že od dvou milionů, obec poptává ceny oslovením min. 3 společností, je- li to nutné,  
ale u okamžitých řešení (havárie) obec nepoptává. 
 
3.2. Domácí péče z Rokytnice 
Černá Jana – Domácí péče, Rokytnice nad Jizerou požádala o příspěvek na činnost na rok 
2011. Stanislav Pelc sděluje, že se starají o nemohoucí v obci a nyní se dohodli i s MUDr. 
Neumannovou, která jim předá některé potřebné pacienty v obci. Požadovaný příspěvek je 10 
tis. Kč. 
 Hlasování : 6 x ano 
Stanislav Pelc ještě doplňuje žádost výzvou, kdyby o někom zastupitelé věděli, může obec 
nahlásit pacienta paní Černé.  
 
3.3. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací 
přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného 
právního předpisu 
Obec je nucena provést změnu vyhlášky z důvodu změny v textu pro upřesnění předmětu 
poplatku. Zbylá část zůstává nezměněna. 
 Hlasování: 6 x ano 
 
3.4. Hodnotící zpráva o hospodaření Obce Kořenov za rok 2010 
Stanislav Pelc předložil zastupitelstvu na vědomí Hodnotící zprávu o hospodaření Obce 
Kořenov za rok 2010, zpráva bude předkládána ke kontrole Krajskému úřadu. 
 
 
 
 
 



3.5. Sociální fond 
Stanislav Pelc předložil zastupitelstvu na vědomí používání sociálního fondu zaměstnanci 
obce a dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva pro rok 2011  a Zprávu hospodaření 
sociálního fondu za rok 2010 
 
 
4.  Připomínky zastupitelů 
 
4.1. Ladislav Rösler se dotazuje, zda má obec vyhlášku o pálení trávy. Stanislav Pelc 
odpovídá, že se do vyhlášky nedává, co je upraveno zákonem. Jiří Hradecký také souhlasí, že 
pálení trávy upravuje zákon. 
 
4.2. Vlastimil Plecháč připomíná, aby se nezapomnělo na schůzku ve věci návrhu 
Miroslava Cilicha, aby si zastupitelstvo ujasnilo, jak zajistit obchod v tomto místě. 
 
4.3. Jiří Hradecký se dotazuje na výsledek jednání ve věci silnice od mostu do Polubného. 
Stanislav Pelc odpovídá, že byl na Krajskou správu silnic odeslán dopis se stížností a bylo 
odpovězeno, že firma provádějící údržbu byla pokárána . 
 
4.4. Luboš Marek informuje zastupitelstvo o vývoji stavby kanalizace. V současnosti 
probíhá výběrové řízení na dodavatele. 1.března se uzavřelo kolo pro přihlášení, přihlásilo se 
33 firem, budou nyní hodnoceny, zda splňují podmínky zadávací dokumentace a v polovině 
dubna bude konečné výběrové řízení. Luboš Marek touto cestou žádá pana Jiřího Hradeckého 
a Ladislava Röslera k účasti v komisi. Dále je nutné navrhnout náhradníky, proto je nutné, 
aby termín výběrového řízení byl domluven tak, aby jej všichni věděli s dostatečným 
předstihem a zajistili si volno v zaměstnání nebo dokonce pozdější hodinu, aby nemuseli 
volno čerpat.  
Stanislav Pelc informuje o rozdílech v ceně, která se v podílu obce na nákladech projeví 
celkem nepatrně, ale pokud vzniknou vícepráce, bude je obec hradit celé. Jiří Hradecký 
informuje, že je možné ve smlouvě uvést, že cena je pevná a nepřekročitelná. Každý z 
dodavatelů má čas, aby se s dílem seznámil.  
 
4.5. Jiří Hradecký se ještě dotazuje, zda se uvažuje o přiložení další trubky pro další 
uložení v budoucnu do stejného výkopu. Luboš Marek souhlasí a nabízí, aby se vytipovala 
místa vhodná k uložení vedlejšího potrubí, zvláště na nepřístupných místech.  
 
 
 
 
 
 
 
.............................................     ................................................ 
Libor Masařík, ověřovatel     Jiří Hradecký, ověřovatel 
 
 
 
   
    ................................................. 
    Luboš Marek, starosta 
 



USNESENÍ 
ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 2.3.2011 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje 
 
1.1. prodej pozemku ppč. 1434/1 v k.ú. Polubný manželům Lucii a Břetislavu 
 Vokřínkovým, Kořenov za cenu 6,- Kč/m2 
 č.u. 18/11, 6 x ano 
1.3 prodloužení termínu nízkého nájemného vyplývající ze Stati B Smlouvy o budoucí 
 smlouvě kupní a zástavní pro manžele Lenku a Jaromíra Štrauchovi, Semily o jeden 
 rok.  
 č.u. 19/11, 6 x ano 
1.5. uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na umístění, vedení, právo vstupu a 
 vjezdu za účelem oprav kanalizace na pozemku 1014/3 k.ú. Polubný. 
 č.u. 20/11, 6 x ano 
1.6. zřízení věcného břemene na pozemku ppč. 268/1 v k.ú. Příchovice u Kořenova za 
 úplatu ve výši 500,- Kč pro ČEZ Distribuce a.s. pro umístění trafostanice.  
 č.u. 21/11, 6 x ano 
3.1. Hospodářský výsledek  a stav fondů příspěvkových organizací za rok 2010. 
 Hospodářský výsledek k 31.12.2010 ztráta ve výši 91.685,85 Kč bude převedena z 
 účtu 431- hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení na účet 432 – nerozdělený 
 zisk, ztráta minulých let. 
 č.u. 22/11, 6 x ano 
3.2. výši příspěvku paní Janě Černé – Domácí péče Rokytnice nad Jizerou na rok 2011 ve 
 výši 10.000,- Kč. 
 č.u. 23/11, 6 x ano 
3.3. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní 
 hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle 
 jiného právního předpisu. 
 č.u. 24/11, 6 x ano 
 
Zastupitelstvo doporučuje: 
 
1.2. uzavřít nájemní smlouvu na část ppč. 347/1 k.ú. Polubný s panem Jaroslavem 
 Novákem, Polubný za účelem pasení hospodářských zvířat za cenu 0,01 Kč/m2/rok. 
 č.u. 25/11, 6 x ano 
 
 
 
 
 
 
.................................................    ............................................. 
Luboš Marek, starosta     Stanislav Pelc, místostarosta 


