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U S  N E S  E N Í 
která byla přijata na 4. zasedání rady města  

konané dne 6.3.2019 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 

76/19 Rada města bere na vědomí informaci o 

provedené kontrole usnesení z 3. zasedání rady 

města 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned J. Kořínek 

77/19 Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o 

zřízení věcného břemene-služebnosti č. IE-12-

4004644/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 - zemního kabelového vedení NN a 

přípojkové skříně v pilíři na pozemcích města 

pč. 101 a pč. 102/1 vše v k.ú. Desná II v rámci 

realizace projektu „JN, Desná, výměna kVN 

mezi TS JN 0542 – JN 0561“, a to podle 

geometrického plánu číslo 713-689/2018 ze dne 

4.12.2018 za smluvní jednorázovou náhradu 

100.000,- Kč + DPH v zákonné sazbě. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. D. Holcová 

78/19 Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o 

zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem 

Desná a společností Nej.cz, s.r.o., se sídlem 

Francouzská 75/4, 120 00 Praha 2, IČO: 

03213595, spočívající v umístění podzemního 

komunikačního vedení a zařízení veřejné 

komunikační sítě na pozemcích města pč. 48/5, 

pč. 54, pč. 55, pč. 275 a pč. 427/1 v k.ú. Desná I 

podle geometrického plánu číslo 845-138/2018 

ze dne 14.12.2018 a na pozemku pč. 77/6  v k.ú. 

Desná II podle geometrického plánu číslo 717-

138/2018 ze dne 14.12.2018, a to za smluvní 

jednorázovou náhradu 2.820,- Kč + DPH 

v zákonné sazbě. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se - 0 

ihned Ing. D. Holcová 

79/19 Rada města neschvaluje uzavření Smlouvy o 

smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a 

dohodu o umístění stavby č. IV-12-

4017249/SOBS_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 – kabelu vedení NN na pozemku města 

pč. 851/1 v k.ú. Desná I. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. D. Holcová 
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80/19 Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít 

na vědomí žádost společnosti FINNSIC, a.s. na 

odkup pozemku pč. 833 v k.ú. Desná III a navr-

huje pozemek nekupovat. 

 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ZM Ing. D. Holcová 

81/19 Rada města bere na vědomí žádost o souhlas se 

stavbou vodovodní přípojky na pozemcích města 

pč. 186, pč. 189/1, pč. 190 a pč. 193 vše v k.ú. 

Desná III manželů *** a ***, bytem 468 61 

Desná a odkládá rozhodnutí do doby provedení 

místního šetření. 

 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. D. Holcová 

82/19 Rada města bere na vědomí žádost o úpravu 

místní komunikace na pozemku pč. 186 v k.ú. 

Desná III podle předloženého zastavovacího 

plánu manželům *** a ***,  468 61 Desná a 

odkládá rozhodnutí do doby provedení místního 

šetření. 

 
 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. D. Holcová 

83/19 Rada města bere na vědomí žádost o souhlas se 

stavbou vodovodní a kanalizační přípojky na 

pozemcích města pč. 300,  pč. 301/1 v k.ú. Des-

ná II a pč. 348 v k.ú. Desná III manželů *** a 

*** z Prahy a odkládá rozhodnutí do doby 

provedení místního šetření. 

 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. D. Holcová 

84/19 

 

Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o 

smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služeb-

nosti č.j. OLP/613/2019 mezi Libereckým kra-

jem, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, 

a městem Desná za účelem realizace stavby 

„Rekonstrukce veřejné účelové komunikace 

k pozemku pč. 750 v k.ú. Desná II“ – legalizace 

sjezdu, a to za jednorázovou úplatu ve výši 

1.000,- Kč + DPH v zákonné sazbě, která je 

splatná před započetím stavebních prací. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

 

ihned 

 

 

Ing. D. Holcová 

85/19 Rada města bere na vědomí informaci o finanční 

situaci města, výnosech daní dle RUD 

a výnosu daně z hazardních her k 28.2.2019.       

        

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. M. Čermáková 

86/19 Rada města bere na vědomí předložené cenové 

nabídky pro dodávku a montáž otvorových 

výplní pro objekt č.p. 10 v Desné I a schvaluje, 

aby realizaci tohoto díla provedla společnost 

Okna Tanvald s.r.o., Krkonošská 179, 468 41 

Tanvald, IČO: 27284107, která předložila 

cenově nejnižší nabídku. Zároveň pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy o dílo 

s uvedenou společností. 
 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Bc. M. Soukup 
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87/19 Rada města bere na vědomí předložené cenové 

nabídky na dodávku nového vozu značky Dacia 

Duster 4x4 84kW od společnosti Auto Belda, 

s.r.o., Jablonec nad Jizerou, IČO: 25951815 na 

základě nejvýhodnější nabídky a pověřuje 

starostu města podpisem objednávky a následně 

kupní smlouvy s uvedenou společností. 
 

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 1 

ihned Bc. M. Soukup 

88/19 Rada města schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o 

poskytování odlehčovací služby s Centrem 

sociálních služeb Jablonec pro obyvatele města 

Desná a pověřuje starostu podpisem této 

smlouvy. 
 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned DiS. A.Gergelyová 

89/19 Rada města schvaluje cenovou nabídku na 

výrobu slavnostního vyšívaného znaku města 

Desná od firmy Aleriom s.r.o a pověřuje starostu 

podpisem objednávky.   
 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned L. Neumannová 

90/19 Rada města schvaluje cenovou nabídku na 

zakoupení EET pokladny od firmy KASA FIK 

s.r.o., Krkonošská 90, 468 41 Tanvald, IČO: 

04286324 za celkovou cenu 18.560,- Kč a 

pověřuje starostu podpisem objednávky.   

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned L. Neumannová 

91/19 Rada města bere na vědomí informace o stavu 

zabezpečovacího systému v Riedelově Vile dle 

předložených nabídek a schvaluje nabídku 

Daniela Feifera, 468 01 Maršovice 182, IČO: 

03997499 za cenu 27.882,- včetně DPH. 

Zároveň pověřuje starostu podpisem objednávky. 
 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned L. Neumannová 

92/19 Rada města schvaluje připojení se k výzvě 

Hodina Země v sobotu 30.3.2019 od 20:30 do 

21:30 hodin. 
 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned J.. Želinský 

93/19 Rada města schvaluje provedení poptávky na 

nákup vozidla zn. Škoda Fabia a zn. Dacia 

Sandero pro účely města Desná a schvaluje 

výběrovou komisi ve složení JUDr. Jaroslav 

Müller, Ph.D. – předseda, Bc. Martin Soukup a 

Aleš Nigrin – členové.  

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Bc. M. Soukup 

94/19 Rada města souhlasí s pověřením pana 

Stanislava Jiřičky vedením odboru místního  

a bytového hospodářství MěÚ Desná od 

1.5.2019.  

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 1 

ihned JUDr. J. Müller 

95/19 Rada města doporučuje zastupitelstvu města 

schválit, aby realizaci instalace svodidel pro 

místní komunikace Desná I a Desná III, provedla 

firma SUCK SVOMONT s.r.o., Slavníkova 

2357/9, 169 00 Praha 6 Břevnov, jelikož 

předložila nejvýhodnější nabídku a zároveň rada 

města doporučuje zastupitelstvu města schválit 

na tuto akci rozpočtové opatření. 
 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ZM A. Nigrin 
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Jaroslav Kořínek                                                                                   Petr Šikola   

    starosta                                                                                             místostarosta 
 

 

96/19 Rada města pověřuje pracovníka silničně 

správního úřadu zahájením správního řízení, 

které umožní udělit výjimku na chemický posyp 

vybraných komunikací a chodníků v Desné. 
 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned A. Nigrin 

97/19 Rada města schvaluje poskytnutí finanční 

hotovosti ve výši 3.000,- Kč  Okresnímu 

sdružení hasičů Jablonec nad Nisou na pořádání 

hasičských soutěží uvedených v darovací 

smlouvě. Zároveň pověřuje starostu podpisem 

zmíněné darovací smlouvy. 
 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned J. Kořínek 

98/19 Rada města bere na vědomí informace o: 

   - jednání s firmou Damila Leasing 

   - městské policii 

   - připravované rekonstrukci v KD Sklář 

   - o kulturních akcích  
 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned J. Kořínek 


