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U S  N E S  E N Í 
která byla přijata na 3. zasedání rady města  

konané dne 20.2.2019 na MěÚ v  Desné II 

 

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

Jaroslav Müller 

Omluveni:  

 

číslo usnesení hlasování termín vyřizuje 

44/19 Rada města bere na vědomí informaci o 

provedené kontrole usnesení z 2. zasedání rady 

města 

 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned J. Kořínek 

45/19 Rada města na základě žádosti schvaluje zveřej-

nění záměru na pacht pozemků pč. 1035/6 a pč. 

1035/7 v k.ú. Desná II na dobu 5 let. 

 

 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. D. Holcová 

46/19 Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o 

zřízení věcného břemene služebnosti č. IZ-12-

4000427/VB/1 mezi městem Desná a společností 

ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 

405 02 Děčín IV – Podmokly, spočívající 

v umístění zařízení distribuční soustavy – 

podzemního kabelu NN  a pilíře PPS na 

pozemku města pč. 27/5 v k.ú. Desná II, a jehož 

rozsah je vymezen geometrickým plánem číslo 

719-4260/2018 ze dne 14.1.2019, za sjednanou 

jednorázovou náhradu 18.000,- Kč + DPH 

v zákonné sazbě.  

 

 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se - 0 

ihned Ing. D. Holcová 

47/19 Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o 

zřízení věcného břemene služebnosti č. IP-12-

4007528/VB/2 mezi městem Desná a společností 

ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 

405 02 Děčín IV – Podmokly, spočívající 

v umístění zařízení distribuční soustavy – 

podzemního kabelu NN na pozemku města pč. 

670/1 v k.ú. Desná II, a jehož rozsah je vymezen 

geometrickým plánem číslo 722-4277/2018 ze 

dne 21.1.2019 za sjednanou jednorázovou 

náhradu 10.000,- Kč + DPH v zákonné sazbě.  
 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. D. Holcová 
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48/19 Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o 

zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-

4015672/VB/01 mezi městem Desná a 

společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, 

spočívající v umístění zařízení distribuční 

soustavy – nového kabelového vedení NN na 

pozemku města pč.  576/1 v k.ú. Desná I podle 

geometrického plánu číslo 844-679/2018 ze dne 

27.11.2018 za sjednanou jednorázovou náhradu 

14.000,- Kč + DPH v zákonné sazbě. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. D. Holcová 

49/19 Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o 

zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-

4015006/VB/01 mezi městem Desná a 

společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, 

spočívající v umístění zařízení distribuční 

soustavy – kabelu NN a rozpojovací skříně na 

pozemku města pč. 1524/2 v k.ú. Desná I podle 

geometrického plánu číslo 836-558/2018 ze dne 

17.1.2019 za sjednanou jednorázovou náhradu 

4.000,- Kč + DPH v zákonné sazbě. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. D. Holcová 

50/19 Rada města bere na vědomí žádost manželů *** 

o koupi pozemků pč. 1379, pč. 1387, pč. 1388 a 

pč. 1389/1 v k.ú. Desná II a odkládá rozhodnutí 

o zveřejnění záměru na prodej uvedených 

pozemků do doby provedení místního šetření. 
 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. D. Holcová 

51/19 Rada města uděluje souhlas s realizací stavby - 

umístění přívodního potrubí na pozemku města 

pč. 934/1 v k.ú. Desná II s tím, že po dokončení 

stavby bude zaměřen rozsah věcného břemene a 

následně uzavřena řádná smlouva o zřízení 

služebnosti k dotčenému pozemku pro zápis do 

katastru nemovitostí.  

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 1 

ihned Ing. D. Holcová 

52/19 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít 

na vědomí předložené informace o možnosti 

prodeje nemovitostí ve vlastnictví města formou 

dražby. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

 

ZM 

 

 

Ing. D. Holcová 

53/19 Rada města schvaluje nového člena bytové 

komise paní Krutišovou Annu. 

 

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 1 

ihned B. Mladonická 

54/19 Rada města schvaluje přidělení bytu č. 7, 

Riedlova 843, Desná III, panu ***, Desná I na 1 

rok s možností prodloužení. 
 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned B. Mladonická 

55/19 Rada města schvaluje prodloužení nájemních 

smluv o 1 rok: 

***, Údolní 326, Desná I                                  

***., Údolní 326, Desná I                                      

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned B. Mladonická 
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***, Údolní 328, Desná I                                                   

***, Údolní 329, Desná I                                     

***, Údolní 329, Desná I                          

***, Údolní 330, Desná I 

***, Údolní 331, Desná I 

***, Údolní 334, Desná I 

***, Údolní 335, Desná I 

***, Údolní 335, Desná I 

***, Krkonošská 327, Desná III 

***, Krkonošská 883, Desná III 
 

56/19 Rada města schvaluje prodloužení nájemní 

smlouvy o 6 měsíců: 

***, Údolní 335, Desná I 
 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned B. Mladonická 

57/19 Rada města schvaluje prodloužení nájemních 

smluv o 3 měsíce: 

***, Údolní 328, Desná I 

***, Údolní 334, Desná I  

***, Údolní 334, Desná I 

***, Riedlova 840, Desná III  

***, Riedlova 842, Desná III 

***, Riedlova 844, Desná III  
 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned B. Mladonická 

58/19 Rada města schvaluje zveřejnění záměru na 

pronájem nebytového prostoru 2x2m jako sklad 

na adrese Krkonošská čp. 500, Desná II. 

 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned B. Mladonická 

59/19 Rada města navrhuje zastupitelstvu města 

zahrnout investiční akci „Výstavba kanalizace 

v části ulice Na Malé Straně“ do návrhu rozpočtu 

plánovaných akcí. Dále ukládá pracovníkům 

města projednat akci se Severočeskou vodárens-

kou společností a. s., připravit nabídku pro 

zpracování projektové dokumentace, zařadit do 

rozpočtu města na rok 2020 a odpovědět dopi-

sem žadatelům s popisem navrhovaného řešení. 
 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ZM Ing. R. Vedralová 

60/19 Rada města schvaluje kácení 4 ks jasanů na 

pozemku ppč. 297 v k.ú. Desná II a pověřuje 

referenta ochrany ŽP jeho realizací.  
 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. R. Vedralová 

61/19 Rada města doporučuje zastupitelstvu města 

schválit smlouvu o dílo se společností ATELIER 

4, s.r.o., Jablonec nad Nisou, IČO: 46710141 na 

vypracování projektové dokumentace pro 

provádění stavby splaškové kanalizace v ulici 

Krkonošská Desná III za sjednanou cenu a 

zároveň pověřuje starostu podpisem uvedené 

smlouvy. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ZM Ing. R. Vedralová 

62/19 Rada města neschvaluje podání žádosti o dotaci 

na „Revitalizaci sídelní zeleně“ z fondu OPŽP, 

na základě požadovaných podmínek pro podání 

žádosti. 

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 1 

ihned Ing. R. Vedralová 
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63/19 Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci 

z programu Podpora rozvoje regionů 2019+ 

vyhlášeným MMR ČR, a to na akci „Oprava 

komunikace Sedmidomky I a II etapa“.   
 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Bc. M. Soukup 

64/19 Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci 

z programu Podpora rozvoje regionů 2019+ 

vyhlášeným MMR ČR, a to na akci „Rekon-

strukce atletické dráhy ve sportovním areálu 

města Desná“.   
 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Bc. M. Soukup 

65/19 Rada města schvaluje výběr nejvhodnější nabíd-

ky ve veřejné zakázce na dodávku s názvem 

„Separace odpadu ve městě Desná – dodání 

velkoobjemových kontejnerů a nádob na tříděný 

odpad“, která byla zadána mimo režim zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

v platném znění tak jak ji doporučila hodnotící 

komise na svém jednání  dne 6.2.2019. Nejvhod-

nější nabídku, s nejnižší nabídkovou cenou 

předložila společnost MEVA-TEC s.r.o., 

Roudnice nad Labem, IČO: 62742051. Rada 

města pověřuje starostu města vydáním rozhod-

nutí o výběru nejvhodnější nabídky a následně 

podpisem kupní smlouvy. 
 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Bc. M. Soukup 

66/19 Rada města schvaluje výběr nejvhodnější 

nabídky ve veřejné zakázce na stavební práce 

s názvem „Výstavba části chodníku podél silnice 

I/10 – Desná III“, která byla zadána mimo režim 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek v platném znění tak jak ji doporučila 

hodnotící komise na svém jednání  dne 

11.2.2019. Jedinou nabídku předložila 

společnost AVE CZ – odpadové hospodářství 

s.r.o., Praha, IČO: 49356089.  Rada města 

pověřuje starostu města vydáním rozhodnutí o 

výběru a následně podpisem Smlouvy o dílo. 
 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Bc. M. Soukup 

67/19 Rada města schvaluje předloženou cenovou 

nabídku Ing. Petra Hynka na vypracování 

projektové dokumentace na demolici objektu č.p. 

707 a 708 v Desné III a pověřuje starostu města 

podpisem objednávky.  
 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Bc. M. Soukup 

68/19 Rada města bere na vědomí předložené nabídky 

na motorové varianty vozu značky Dacia Duster 

pro potřeby MP Desná a schvaluje realizovat 

poptávkové řízení pro variantu v provedení 

Comfort SCe 84kW/114k 4x4. V zadání 

požadovat dodání výstražného zařízení a polep 

vozidla. 
 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Bc. M. Soukup 
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Jaroslav Kořínek                                                                                   Petr Šikola   

    starosta                                                                                             místostarosta 
 

69/19 Rada města bere na vědomí předloženou nabídku 

rámcové smlouvy na servis veřejného osvětlení 

v Desné předloženou společností Elekrocable 

s.r.o. Liberec, IČO: 27334228 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Bc. M. Soukup 

70/19 Rada města schvaluje podpis podnájemní 

smlouvy č. GOR01012019 o nájmu věci movité 

– zařízení umožňujícího průběhové měření 

s firmou Gornex, s.r.o., se sídlem 162 00 Praha 

6, IČO: 27881598 za stanovenou měsíční částku 

a pověřuje starostu města podpisem uvedené 

smlouvy.   
 

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 1 

ihned JUDr. J. Müller 

71/19 Rada města schvaluje podpis servisní smlouvy č.  

MY01012019 s f. Myconcept, s.r.o., se sídlem 

162 00 Praha 6, IČO: 05711827 za stanovenou 

měsíční částku a pověřuje starostu města 

podpisem uvedené smlouvy.    
 

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 1 

ihned JUDr. J. Müller 

72/19 Rada města bere na vědomí stanovisko 

Energetického regulačního úřadu a právního 

zástupce města Desná Mgr. Dongrese ohledně 

odběru elektrické energie pro dodávky tepla a 

pověřuje zaměstnance města realizací uvedených 

opatření vedoucích k nápravě současného stavu. 
 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned JUDr. J. Müller 

73/19 Rada města bere na vědomí informaci 

k případnému převodu TJ Desná na město Desná 

a pověřuje pracovníky města jeho přípravou. 
 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned JUDr. J. Müller 

74/19 Rada města bere na vědomí použití zábavné 

pyrotechniky panem *** dne 23.2.2019 po 19.00 

hodině na adrese Finská č.p. 304.        
 

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 1 

ihned JUDr. J. Müller 

75/19 Rada města bere na vědomí informace o: 

- vodovodu Černá Říčka 

- dopravní nehodě služebního vozidla Fabie 

- stavu služebního vozidla Škoda Roomster 

- sloučení ZŠ a školek 

- stavu pracovníků VPP 
 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned J. Kořínek 


