
Z Á P I S 
 
 
ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 19.5.2010  

od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. 

 
Přítomni : 9 zastupitelů, p.Mňuk od 16.45 hod. do 18.20 hod., 
                 p.Masařík do 17.40 hod. 
Omluveni :  
Ověřovatelé zápisu : p.Ladislav Rösler, p.Libor.Masařík 
Zapisovatel : Stanislav Pelc 
 
 

Program     1.   Prodej a pronájem pozemků 
                                2.   Kontrola zápisu a usnesení 
                                3.   Dotace ČOV 
                       4.   Došlá pošta 
                                5.   Připomínky zastupitelů  
 
Zastupitelé 8 hlasy schválili program jednání. 
 
 
1.   Prodej a pronájem pozemků. 
 
1.1 Zastupitelstvo obce  projednalo v prvním čtení žádost společnosti „U Čápa 

Příchovice s.r.o.“ o prodej ppč.718/6 v k.ú.Příchovice u Kořenova. 
Zastupitelstvo s prodejem souhlasí, záměr bude vyvěšen na úřední desce. 

 
1.2 Zastupitelstvo obce  projednalo v prvním čtení žádost Jiřinky a Waltera 

Mayových, Příchovice o prodej ppč.357 v k.ú.Příchovice u Kořenova.. 
Zastupitelstvo s prodejem části pozemku souhlasí, záměr bude vyvěšen na 
úřední desce. 
 

1.3 Zastupitelstvo obce  projednalo v prvním čtení žádost Wolfganga 
Neumanna, Polubný o prodej ppč.2960/1 v k.ú.Polubný. Zastupitelstvo 
s prodejem souhlasí, záměr bude vyvěšen na úřední desce. 
 

1.4 Zastupitelstvo obce  projednalo v prvním čtení žádost Josefa Friedricha, 
Rejdice o prodej ppč.3340/3 v k.ú.Příchovice u Kořenova. Zastupitelstvo 
s prodejem souhlasí, záměr bude vyvěšen na úřední desce. 
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1.5 Zastupitelstvo obce  schvaluje  záměr na prodej ppč.1094/6, 1094/7 a 

1094/8 v k.ú.Polubný. Záměr bude vyvěšen na úřední desce. 
 

1.6 Zastupitelstvo obce  schvaluje  záměr na prodej ppč.1227/1 v k.ú.Polubný. 
Záměr bude vyvěšen na úřední desce. 
 

1.7 Zastupitelstvo obce  projednalo ve druhém čtení prodej části ppč.2918 v 
k.ú.Polubný. Zastupitelstvo schvaluje prodej Ladislavu Tomičovi, Kořenov 
za cenu 6,- Kč. 
Č.u. : 47/10, 8 x ano 

 
1.8 Zastupitelstvo obce  projednalo ve druhém čtení prodej části ppč.527/1 v 

k.ú.Polubný. Zastupitelstvo schvaluje prodej Stanislavu Ludvíkovi, Česká 
Lípa za cenu 1.000.000,- Kč. V této ceně je započítána DPH za stavební 
část pozemku. 
Č.u. : 48/10, 9 x ano 

 
1.9 Zastupitelstvo obce  projednalo ve druhém čtení prodej části ppč.527/1 v 

k.ú.Polubný. Zastupitelstvo schvaluje prodej Jiřímu Dokulilovi, Polubný za 
cenu 6,- Kč/m2. Pozemek bude vyňat v Územním plánu ze stavebních 
ploch. 
Č.u. : 49/10, 8 x ano, 1 x zdržel 

 
1.10 Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje záměr na směnu pozemků 

ppč.108/2, 108/6, 108/13, 2883/1, 109/1 a část 2882 v k.ú.Polubný za 
pozemek ppč.240/5 v k.ú.Rejdice. Záměr bude vyvěšen na úřední desce. 

 
1.11 Zastupitelstvo obce po projednání žádosti Vojtěcha Boldižára, Kořenov 

doporučuje vydat záměr na pronájem části  ppč.1159/14 v k.ú.Polubný za 
cenu 0,50,- Kč/m2/rok. Záměr bude vyvěšen na úřední desce.  
Č.u. : 50/10, 9 x ano 
 

1.12 Zastupitelstvo obce po projednání žádosti Kateřiny Levinské, Praha 
doporučuje vydat záměr na pronájem ppč.1304 a 1326 v k.ú.Desná III za 
cenu 3,- Kč/m2/rok. Záměr bude vyvěšen na úřední desce. 
Č.u. : 51/10, 9 x ano 
 

1.13 Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí informaci o chybně 
vydaném lesním pozemku Lesy ČR obci Kořenov. 
Č.u. : 52/10, 9 x ano 
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1.14 Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje bezúplatný převod pozemků 

neznámého vlastníka na Obec Kořenov. Jedná se o pozemky : 2932/6, 
2932/1 a 2932/4 v k.ú.Polubný. 
Č.u. :  53/10, 9 x ano 

 
1.15 Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje přípravu pozemků ppč. 249/3, 

231/1, 200/8, 200/9 a 212/9 v k.ú.Příchovice u Kořenova pro výstavbu 
rodinných domů. 
Č.u. : 54/10, 8 x ano 
 
 

2.     Kontrola zápisu a usnesení. 
 
        Bez připomínek. 
 
 
3.     Dotace ČOV. 
 
3.1   Zastupitelstvo obce na základě finančních podmínek vyplývajících ze 

získaného grantu schvaluje odstoupení od projektu „Kořenov – kanalizace 
a ČOV“ pro vysoké zadlužení obce na období 15ti let. Bude zpracováno 
nové řešení odkanalizování obce, pro které budou využity data z původního 
projektu.  

        Č.u. : 55/10, 6 x ano, 2 x proti 
 
 
4.     Došlá pošta. 
 
 
4.1   Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje, aby příspěvková organizace 

Základní škola a Mateřská škola Kořenov vedla zjednodušené účetnictví. 
        Č.u. : 56/10, 7 x ano 
 
4.2   Starosta seznámil zastupitelstvo se získáním grantu na komunikaci Mořina 

– Jizerka ve výši 592.000,- euro. 
 
4.3   Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje příspěvek ve výši 5.000,- Kč 

pro Dům dětí a mládeže v Tanvaldu. 
        Č.u. : 57/10, 7 x ano 
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4.4   Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje příspěvek ve výši 5.000,- Kč 

na Baby box v Jablonci nad Nisou. 
        Č.u. : 58/10, 7 x ano 
 
4.5   Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje příspěvek ve výši 5.000,- Kč 

TJ Sokol Horní Polubný. 
        Č.u. : 59/10, 6 x ano, 1 x zdržel 
 
4.6   Starosta seznámil zastupitelstvo se Zprávou o přezkoumání hospodaření 

Obce za rok 2009. 
 
4.7   Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje mimořádný příspěvek na 

činnost Městské policie ve výši 100.000,- Kč. 
        Č.u. : 60/10, 6 x ano, 1 x zdržel 
 
4.8   Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje počet zastupitelů volených 

v podzimních volbách do Zastupitelstva obce na období 2010-2014. Počet 
zastupitelů bude 9. 

        Č.u. : 61/10, 7 x ano 
 
4.9   Zastupitelstvo obce na základě zprávy Finančního výboru schvaluje výši 

vodného a stočného na období 1.7.2010 – 30.6.2011. Vodné činí vč.DPH 
14,- Kč/m3 a stočné vč.DPH 23,-Kč/m3. 

        Č.u. : 62/10, 7 x ano 
 
4.10 Zastupitelstvo obce projednalo dopis Milana Kašíka. Zastupitelé po 

projednání požadují, aby žádost p.Kašíka byla podepsána všemi nájemníky 
č.p. 776. 

 
 
5.     Připomínky zastupitelů. 
 
        Bez připomínek. 
 
 
     ………………………………..                     …………………………………   
       Ladislav Rösler – ověřovatel                          Libor Masařík  – ověřovatel 
 
 
                                 …………………………………….. 
                                              Luboš Marek – starosta 



U S N E S E N Í 
 
 

Ze zasedání zastupitelstva Obce Kořenov, které se konalo  
dne 19.5.2010 

 
 

ZASTUPITELSTVO  OBCE   
 

 
Schvaluje : 
 
1.7   po projednání ve druhém čtení prodej části ppč.2918 v k.ú.Polubný    
        Ladislavu Tomičovi, Kořenov za cenu 6,- Kč 

Č.usnesení : 47/10, 8 x ano 
 
1.8   po projednání ve druhém čtení prodej části ppč.527/1 v k.ú.Polubnýj   
        Stanislavu Ludvíkovi, Česká Lípa za cenu 1.000.000,- Kč, v této ceně je  
        započítána DPH za stavební část pozemku 
        Č.usnesení : 48/10, 9 x ano 
 
1.9   po projednání ve druhém čtení prodej části ppč.527/1 v k.ú.Polubný 

  Jiřímu Dokulilovi, Polubný za cenu 6,- Kč/m2, pozemek bude vyňat   
  v Územním plánu ze stavebních ploch 

        Č.usnesení : 49/10, 8 x ano, 1 x zdržel 
 
1.14 po projednání  bezúplatný převod pozemků neznámého vlastníka na Obec  
        Kořenov, jedná se o pozemky : 2932/6, 2932/1 a 2932/4 v k.ú.Polubný 

Č.usnesení :  53/10, 9 x ano 
 
1.15  po projednání  přípravu pozemků ppč. 249/3, 231/1, 200/8, 200/9 a 212/9   

 v v k.ú.Příchovice u Kořenova pro výstavbu rodinných domů 
Č.usnesení : 54/10, 8 x ano 

 
3.1   po projednání na základě finančních podmínek vyplývajících ze získaného 

grantu schvaluje odstoupení od projektu „Kořenov – kanalizace a ČOV“ 
pro vysoké zadlužení obce na období 15ti let, bude zpracováno nové řešení 
odkanalizování obce, pro které budou využity data z původního projektu  

        Č.usnesení : 55/10, 6 x ano, 2 x proti 
 
4.1   po projednání , aby příspěvková organizace Základní škola a Mateřská 

škola Kořenov vedla zjednodušené účetnictví 
        Č.usnesení : 56/10, 7 x ano 



4.3   po projednání  příspěvek ve výši 5.000,- Kč pro Dům dětí a mládeže 
v Tanvaldu 

        Č.usnesení : 57/10, 7 x ano 
 
4.4   po projednání příspěvek ve výši 5.000,- Kč na Baby box v Jablonci nad 

Nisou 
        Č.usnesení : 58/10, 7 x ano 
 
4.5   po projednání příspěvek ve výši 5.000,- Kč TJ Sokol Horní Polubný 
        Č.usnesení : 59/10, 6 x ano, 1 x zdržel 
 
4.7   po projednání mimořádný příspěvek na činnost Městské policie ve výši 

100.000,- Kč 
        Č.usnesení : 60/10, 6 x ano, 1 x zdržel 
 
4.8   po projednání počet zastupitelů volených v podzimních volbách do 

Zastupitelstva obce na období 2010-201č, počet zastupitelů bude 9 
        Č.usnesení : 61/10, 7 x ano 
 
4.9   na základě zprávy Finančního výboru výši vodného a stočného na období 

1.7.2010 – 30.6.2011, vodné činí vč.DPH 14,- Kč/m3 a stočné vč.DPH 23,-
Kč/m3 

        Č.usnesení : 62/10, 7 x ano 
 
 
Doporučuje : 
 
1.11 po projednání žádosti Vojtěcha Boldižára, Kořenov vydat záměr na 

pronájem části  ppč.1159/14 v k.ú.Polubný za cenu 0,50,- Kč/m2/rok, 
záměr bude vyvěšen na úřední desce  
Č.usnesení : 50/10, 9 x ano 
 

1.12 po projednání žádosti Kateřiny Levinské, Praha vydat záměr na pronájem 
ppč.1304 a 1326 v k.ú.Desná III za cenu 3,- Kč/m2/rok, záměr bude 
vyvěšen na úřední desce 
Č.usnesení : 51/10, 9 x ano 

 
 
 
 
 
 
 



Bere na vědomí :  
 
1.13 po projednání bere na vědomí informaci o chybně vydaném lesním 

pozemku Lesy ČR obci Kořenov 
Č.usnesení : 52/10, 9 x ano 

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


