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U S N E S E N Í 

která byla přijata na 1. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo  

dne 6.2.2019 od 17.00 hod. v Riedelově vile, v Desné II  

 

Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Jiří Koukal, Jarmila Zachrová, Hana Chladová, Ivana 

Suchardová, Pavlína Hofmanová, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Ing. Tomáš Strnad, Martin Lauer, 

Stanislav Doubek, Ing. Ivan Indráček, Mgr. Pavel Horký 

Omluveni: Patrik Chlum (přišel během jednání v 17:59 hod) 

 
 

číslo usnesení hlasování vyřizuje termín 

1a) Zastupitelstvo města schvaluje, aby ke každému 

bodu programu byla diskuze zvlášť a samostatné 

hlasování. 

Pro – 14 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

J. Kořínek ihned 

1b) Zastupitelstvo města schvaluje program 1. zasedání, které se 

koná dne 6. února 2019 od 17:00 hodin v Riedelově vile v Desné 

II. 

1)Zahájení 

2) Kontrola usnesení 

3) Majetkoprávní     

     - zrušení usnesení 3.1 z 19.9.2018 

4) Ekonomické  

     - ekonomická situace a RUD k 31.1.2019   

     - rozpočtová opatření 

     - schválení veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací 

     - schválení dotace Spolku zdravotně postižených Kořenov 

5) Organizační             

    - činnost výborů 

    - žádost spolku LUNGTA 

    - projednání podaných žádostí o změnu územního plánu 

6) Informace MěÚ 

7) Diskuze   

8) Závěr 

Pro – 14 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

J. Kořínek ihned 

2 Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci 

starosty o provedené kontrole usnesení ze 7. 

zasedání zastupitelstva města konaného dne 12.12. 

2018. 

Pro - 14 

Proti – 0 

Zdržel se - 0 

J. Kořínek ihned 

3 Zastupitelstvo města ruší chybně uveřejněné 

usnesení ZM č. 3.1 ze dne 19.9.2018, neboť 

hlasováním nebyl návrh předloženého usnesení 

přijat. 

Pro – 14 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. D. Holcová ihned 

4.1 Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o 

finanční situaci města, výnosech daní dle RUD a 

výnosu daně z hazardních her k 31.1.2019. 

Pro – 14 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. M. Čermáková ihned 

4.2 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření 

č. 1/2019, kterým v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

dojde k navýšení rozpočtových prostředků 

v příjmové části o 2.771.000,- Kč a ve výdajové části 

o 643.200,- Kč.  

Pro – 14 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. M. Čermáková ihned 

4.3 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření 

č. 2/2019, kterým v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

dojde k navýšení rozpočtových prostředků 

v příjmové části o 102.600,- Kč a ve výdajové části o 

102.600,- Kč. 

Pro – 14 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. M. Čermáková ihned 
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4.4 Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci 

o rozpočtovém opatření č. 26/2018 schváleném 

radou města dne 19.12.2018 usnesením č. 461/18.  

Pro – 14 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. M. Čermáková ihned 

4.5 Zastupitelstvo města schvaluje dotace pro neziskové 

organizace a to TJ Desná ve výši 350.000,- Kč a 

Jizerský klub lyžařů Desná ve výši 100.000,- Kč a 

zároveň pověřuje starostu města podpisem 

veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací 

pro neziskové organizace.   

Pro – 13 

Proti – 0 

Zdržel se – 1 

JUDr. J. Müller ihned 

4.6 Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve 

výši 25.000,- Kč Spolku zdravotně postižených, z.s. 

Kořenov na přímou podporu tohoto spolku v roce 

2019 a zároveň pověřit starostu města podpisem 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace pro 

neziskovou organizaci.   

Pro – 14 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

JUDr. J. Müller ihned 

5.1.1 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o 

činnosti Finančního výboru Desná a pověřuje výbor 

zařadit do plánu činnosti prověření možnosti snížení 

nákladů v oblasti odpadového hospodářství a 

provozování Domu s pečovatelskou službou.  

Pro – 14 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

I.Suchardová ihned 

5.1.2 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o 

činnosti Kontrolního výboru Desná.  

Pro – 14 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. T. Strnad ihned 

5.1.3 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o 

činnosti výboru Pro rozvoj a cestovní ruch. 
 

Pro – 14 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

M. Lauer ihned 

5.2 Zastupitelstvo města neschvaluje po projednání 

žádost Spolku LUNGTA Praha o připojení města 

Desná k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. 
 

Pro – 8 

Proti – 3 

Zdržel se – 3 

Nehlasoval - 1 

JUDr. J. Müller Ihned 

5.3.1 Zastupitelstvo města, na základě doporučení úřadu 

územního plánování, odbor stavebního úřadu 

Tanvald, rozhodlo o návrhu, který podali p. *** a pí. 

***, bytem ***, na změnu územního plánu Desná 

pro plochu ppč. 1259 v k.ú. Desná II, takto: vyhovět 

a schválit podnět pro pořízení změny ÚP Desná.  

Pro – 14 

Proti – 0 

Zdržel se – 1 

A. Nigrin ihned 

5.3.2 Zastupitelstvo města, na základě doporučení úřadu 

územního plánování, odbor stavebního úřadu 

Tanvald, rozhodlo o návrhu, který podal p. ***, na 

změnu územního plánu Desná, pro plochu na části 

ppčk. 1156 a ppčk. 1155/1 v k.ú. Desná III, takto: 

nevyhovět a změnu Územního plánu Desná 

nepořizovat. 

Pro – 13 

Proti – 0 

Zdržel se – 2 

A. Nigrin ihned 

5.3.3 Zastupitelstvo města, na základě doporučení úřadu 

územního plánování, odbor stavebního úřadu 

Tanvald, rozhodlo o návrhu, který podali p. ***, *** 

a pí. ***, *** na změnu územního plánu Desná pro 

plochu na části ppč. 1285/2 k.ú. Desná II, takto: 

vyhovět a schválit podnět pro pořízení změny ÚP 

Desná v rozsahu dle vyznačené přílohy. 
 

Pro – 14 

Proti – 0 

Zdržel se – 1 

A. Nigrin ihned 
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6 Zastupitelstvo města bere na vědomí informace 

MěÚ o:  

   - záměrech lékařů v Desné 

   - nástupu nového MP 

   - zimní údržbě 

   - stížnosti pana J. na starostu města   

Pro – 15 

Proti – 0 

Zdržel se – 0  

J. Kořínek ihned 

 

Jaroslav Kořínek                                                                                    Petr Šikola 

     starosta                                                                                            místostarosta 
 

 

 


