
Z Á P I S 
 
 
ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 14.4.2010  

od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. 

 
Přítomni : 7 zastupitelů 
Omluveni : p.Hanzlík, p.Mňuk 
Ověřovatelé zápisu : p.Václav Plecháč, Mgr.Lenka Lipská 
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 po projednání ve druhém čtení schvaluje prodej 

pozemku ppč.1449/1 v k.ú.Polubný za cenu 225,- Kč/m2 + DPH Andree 
Vlachovské, Kořenov a Pavlu Semeckému, Tanvald. Nájemné po dobu 
stavby bude činit 0,50 Kč/m2/rok. Cena za pozemek bude navýšena dle 
smlouvy na trojnásobek. Zároveň se ruší č.u. : 191/09 ze dne 18.12.2009.  

        č.u. : 35/10, 7 x ano 
 
1.2   Zastupitelstvo obce po projednání ve druhém čtení schvaluje prodej 

pozemku ppč.1233/1 a část ppč.1232/1 v k.ú.Polubný za cenu 6,- Kč/m2  
Janě Řehořkové, Kořenov. 

        č.u. : 36/10, 7 x ano 
 
1.3   Zastupitelstvo obce po projednání ve druhém čtení schvaluje prodej 

pozemku ppč.1302 v k.ú.Desná III za cenu 500,- Kč/m2 Jiřímu Kacovi, 
Praha. 

        č.u. : 37/10, 7 x ano 
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1.4   Zastupitelstvo obce  projednalo v prvním čtení žádost Ladislava Tomiče, 

Kořenov o prodej části ppč.2918 v k.ú.Polubný. Zastupitelstvo s prodejem 
souhlasí, záměr bude vyvěšen na úřední desce. 

 
1.5   Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje  převod nájemní smlouvy 

(čerpací stanice) ze společnosti DAMILA s.r.o. na společnost KOLME 
LIBEREC s.r.o. Podmínky smlouvy zůstávají zachovány. 

        č.u. : 38/10, 7 x ano 
 
1.6   Zastupitelstvo obce po projednání odkládá žádosti Jiřího Dokulila, Polubný 

a Stanislava Ludvíka, Česká Lípa o prodej části ppč.527/1 v k.ú.Polubný do 
příštího zasedání zastupitelstva. 

   
 
2.     Kontrola zápisu a usnesení. 
 
        Bez připomínek. 
 
 
3.     Došlá pošta. 
 
3.1   Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje rozpočtovou změnu č.1/2010. 
        č.u. : 39/10, 7 x ano 
 
3.2   Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje výši ročního nájmu pro 

Jednotu Liberec za objekt prodejny potravin v  Kořenově č.p.905  
        1,- Kč/rok. 
        č.u. : 40/10, 7 x ano 
 
3.3   Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uvolnit částku 100.000,- Kč na 

výstavbu tří dětských hřišť v jednotlivých částech obce. 
        č.u. : 41/10, 7 x ano 
 
3.4   Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje zadat opravu místních 

komunikací Příchovice – pískovna, Polubný směr Raperberg a Rejdice 
Buchtovna – kříž u Koudelků. 

        č.u. : 42/10, 7 x ano 
 
3.5   Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje koupi malotraktoru na úpravu 

parkových ploch. 
        č.u. : 43/10, 7 x ano 
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3.6   Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje zadání zakázky na kácení lesa 

v Rejdicích firmě Milch Jaromír, Velké Hamry. 
        č.u. : 44/10, 7 x ano 
 
3.7   Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje do Dozorčí rady „Jizerky pro 

Vás obecně prospěšná společnost“ za Obec Kořenov p.Václava Plecháče. 
p.Plecháč nahradí p.Mňuka, který na funkci v Dozorčí radě rezignoval. 

        č.u. : 45/10, 7 x ano 
 
3.8   Starosta seznámil zastupitelstvo obce s Výroční zprávou společnosti 

Jizerky pro Vás. Zároveň seznámil se změnami ve Správní radě 
společnosti. 

 
3.9   Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje opravu stropu a boční zdi 

kotelny u Obecního úřadu. Cena opravy do 150.000,- Kč. 
        č.u. : 46/10, 7 x ano 
 
 
4.     Připomínky zastupitelů. 
 
4.1   p.Rösler upozornil na nepořádek po pálení větví – nápravu zajistí Pelc 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
     ………………………………..                     …………………………………   
        Václav Plecháč – ověřovatel                       Mgr.Lenka Lipská – ověřovatel 
 
 
 
. 
 
                                 …………………………………….. 
                                              Luboš Marek – starosta 

 



U S N E S E N Í 
 
 

Ze zasedání zastupitelstva Obce Kořenov, které se konalo  
dne 14.4.2010 

 
 

ZASTUPITELSTVO  OBCE   
 

 
Schvaluje : 
 
 
1.1   po projednání ve druhém čtení prodej pozemku ppč.1449/1 v k.ú.Polubný 

za cenu 225,- Kč/m2 + DPH Andree Vlachovské, Kořenov a Pavlu 
Semeckému, Tanvald, nájemné po dobu stavby bude činit 0,50 Kč/m2/rok, 
cena za pozemek bude navýšena dle smlouvy na trojnásobek, zároveň se 
ruší č.u. : 191/09 ze dne 18.12.2009  

        Č.usnesení : 35/10, 7 x ano 
 
1.2   po projednání ve druhém čtení prodej pozemku ppč.1233/1 a část 

ppč.1232/1 v k.ú.Polubný za cenu 6,- Kč/m2  Janě Řehořkové, Kořenov 
        Č.usnesení : 36/10, 7 x ano 
 
1.3   po projednání ve druhém čtení sprodej pozemku ppč.1302 v k.ú.Desná III 

za cenu 500,- Kč/m2 Jiřímu Kacovi, Praha 
        Č.usnesení : 37/10, 7 x ano 
 
1.5   po projednání  převod nájemní smlouvy (čerpací stanice) ze společnosti 

DAMILA s.r.o. na společnost KOLME LIBEREC s.r.o., podmínky 
smlouvy zůstávají zachovány 

        Č.usnesení : 38/10, 7 x ano 
 
3.1   po projednání rozpočtovou změnu č.1/2010 
        Č.usnesení : 39/10, 7 x ano 
 
3.2   po projednání výši ročního nájmu pro Jednotu Liberec za objekt prodejny 

potravin v  Kořenově č.p.905  1,- Kč/rok 
        Č.usnesení : 40/10, 7 x ano 
 
3.3   po projednání uvolnit částku 100.000,- Kč na výstavbu tří dětských hřišť v 

jednotlivých částech obce 
        Č.usnesení : 41/10, 7 x ano 



 
3.4   po projednání zadat opravu místních komunikací Příchovice – pískovna, 

Polubný směr Raperberg a Rejdice Buchtovna – kříž u Koudelků 
        Č.usnesení : 42/10, 7 x ano 
 
3.5   po projednání koupi malotraktoru na úpravu parkových ploch 
        Č.usnesení : 43/10, 7 x ano 
 
3.6   po projednání zadání zakázky na kácení lesa v Rejdicích firmě Milch 

Jaromír, Velké Hamry 
        Č.usnesení : 44/10, 7 x ano 
 
3.7   po projednání do Dozorčí rady „Jizerky pro Vás obecně prospěšná 

společnost“ za Obec Kořenov p.Václava Plecháče, p.Plecháč nahradí 
p.Mňuka, který na funkci v Dozorčí radě rezignoval 

        Č.usnesení : 45/10, 7 x ano 
 
3.9   po projednání opravu stropu a boční zdi kotelny u Obecního úřadu, cena 

opravy do 150.000,- Kč 
        Č.usnesení : 46/10, 7 x ano 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..              …………………………………. 
        Luboš Marek – starosta                         Stanislav Pelc – místostarosta  
  


