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U S N E S E N Í 

která byla přijata na 1. zasedání rady města  

konané dne 9.1.2019 na MěÚ v Desné II 

 

Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Jiří Koukal, Jarmila Zachrová, JUDr. Jaroslav Müller 

Omluveni: Josef Želinský 

 

číslo usnesení hlasování termín vyřizuje 

1/19  Rada města bere na vědomí informaci o prove-

dené kontrole usnesení z 18. a 19. zasedání rady 

města 

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned J. Kořínek 

2/19  Rada města schvaluje vypracování realizační 

projektové dokumentace včetně inženýrských 

prací na stavbu řadových garáží na pozemku pč. 

1182/4 v k.ú. Desná III podle předložené 

nabídky projektanta Ing. Marcela Folce, Polní 

3369/12, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 

64666751, za celkovou cenu 84.700,- Kč. 

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

 

ihned Ing. D. Holcová 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/19  Rada města bere na vědomí informaci o cenách 

věcných břemen v okolních obcích a ukládá Ing. 

Holcové připravit ceník jednorázových úhrad  

za zřízení služebnosti na pozemcích města dle 

návrhu rady města k odsouhlasení na další 

zasedání rady města konané dne 23.1.2019.    

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se - 0 

ihned Ing. D. Holcová 

4/19  Rada města bere na vědomí informaci o finanční 

situaci města, výnosech daní dle RUD a výnosu 

daně z hazardních her k 31.12.2018. 

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. M. Čermáková  

5/19  Rada města bere na vědomí zaslaný otevřený 

dopis starostovi obyvatelů Sklářské ulice, který 

navrhuje přesun sběrného dvora. Dále rada města 

ukládá Ing. Vedralové zjistit možné varianty 

řešení a předložit je k projednání na dalším 

zasedání rady města 23.1.2019. 

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. R. Vedralová 

6/19  Rada města bere na vědomí informace o návrhu 

dopisu k prověření zájmu občanů o připojení 

k vodovodu v Černé Říčce a ukládá Ing. Vedra-

lové zajistit nabídky na zpracování studie 

proveditelnosti a předložit je na dalším jednání 

rady města 23.1.2019. 

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. R. Vedralová 

7/19  
 

Rada města bere na vědomí nabídku produktů 

představujících symboly města a pověřuje 

vedoucí kultury připravit návrh na jejich 

případné pořízení na další jednání rady města 

23.1.2019. 
 

 

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Neumannová L. 
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Jaroslav Kořínek                                                                                   Petr Šikola   

    starosta                                                                                             místostarosta 
 

 

8/19  Rada města bere na vědomí náklady na kapelu 

Big ´O ´Band a pověřuje vedoucí kultury připra-

vit na jednání rady města 23.1.2019 další 

nabídku kapely na Společenský ples města 2019. 
 

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned L. Neumannová 

9/19  Rada města bere na vědomí informaci o ceně za 

nákup svodidel a pověřuje pracovníky SÚ 

připravit do rady města 23.1.2019 další cenové 

nabídky. 
 

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned A. Nigrin 

10/19 Rada města bere na vědomí postup vedoucí ke 

schválení pasportu komunikací města Desná a 

současně bere na vědomí, že město Desná bude 

muset vstoupit do jednání s vlastníky pozemků 

dotčených stavbou komunikací v majetku města 

Desná a postupně jednotlivé pozemky od těchto 

vlastníků vykoupit. 

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned A. Nigrin 

11/19 Rada města bere na vědomí žádost pana *** o 

umístění zrcadla. Na uvedeném místě proběhne 

místní šetření s tím, že následně se rozhodne o 

dalším postupu. 
 

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned A. Nigrin 

12/19 
 

Rada města vyhlašuje výzvu pro neziskové 

organizace k podání žádosti o finanční příspěvek 

podle „Pravidel pro poskytnutí finančních 

prostředků z rozpočtu města Desná na rok 2019  

s termínem vyhlášení 15.1.2019 pro podání 

žádosti do 15.3.2019. Zároveň ukládá tento 

záměr zveřejnit na webových stránkách města od 

15.1.2019 a v únorových Desenských novinách. 
 

 
 

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned JUDr. J. Müller 

13/19 Rada města bere na vědomí informace MěÚ o: 

  - výtěžku z dřevosochání 

  - nabídce pořadu Běžkotoulky 
 

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned J. Kořínek 


