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U S N E S E N Í 

která byla přijata na 5. zasedání rady města  

konané dne 21.3.2018 na MěÚ v Desné II 

 

Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel 

Michek, JUDr. Jaroslav Müller  

Omluveni:  

číslo usnesení hlasování termín vyřizuje 

98/18 Rada města bere na vědomí informaci o 

provedené kontrole usnesení ze 4. zasedání  

 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned J. Kořínek 

99/18 

 

 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na 

směnu cca 400 m2 z pozemku pč. 1143/1 v k.ú. 

Desná III ve vlastnictví města za pozemky pč. 

971 a pč. 974 v k.ú. Desná II ve vlastnictví pana 

*** z Desné. 

Pro – 4 

Proti – 0 

Zdržel se – 1 

ihned Ing. D. Holcová 

100/18 Rada města schvaluje zveřejnění záměru na 

prodej pozemku pč. 1158 v k.ú. Desná III včetně 

stavby.  

Pro – 3 

Proti - 1 

Zdržel se – 1 

ihned Ing. D. Holcová 

101/18 Rada města schvaluje zveřejnění záměru na 

prodej pozemku pč. 155/2 nově vzniklého podle 

geometrického plánu číslo 685-73/2017 

z pozemku pč. 155 v k.ú. Desná II Správě 

železniční dopravní cesty, státní organizaci, se 

sídlem Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 Praha 1 - 

Nové Město. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se - 0 

ihned Ing. D. Holcová 

102/18 Rada města schvaluje zveřejnění záměru na 

pronájem pozemků pč. 702 a pč. 709/1 v k.ú. 

Desná I na dobu určitou od 1.6.2018 do 

30.9.2018. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. D. Holcová 

103/18 Rada města schvaluje pronájem části z pozemku 

pč. 93 a části z pozemku pč. 100/1 v k.ú. Desná 

III panu ***, bytem, Desná, za účelem zajištění 

přístupu ke garáži na pozemku pč. 100/2 v k.ú. 

Desná III dobu neurčitou za cenu 200,- Kč/rok.  

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0  

ihned Ing. D. Holcová 

104/18 

 

 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města 

neschválit zveřejnění záměru na prodej pozemků 

pč. 1501, pč. 1502, pč. 1503 a části cca 1200 m2 

z pozemku pč. 1504 v k.ú. Desná II. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ZM Ing. D. Holcová 

105/18 Rada města doporučuje zastupitelstvu neschválit 

zveřejnění záměru na prodej části cca 160 m2 

z pozemku pč. 1266 v k.ú. Desná II.  

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ZM Ing. D. Holcová 

106/18 Rada města bere na vědomí informaci o podání 

žádosti města o koupi pozemku pč. 1753, jehož 

součástí je stavba a pozemku pč. 1754 v k.ú. 

Desná III od Severočeské vodárenské společnos-

ti a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 

Teplice.  

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. D. Holcová 
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107/18 Rada města schvaluje v souladu s ustanovením 

vyhlášky č. 220/2013 o požadavcích na schvalo-

vání účetních závěrek některých vybraných účet-

ních jednotek, v platném znění, účetní závěrku 

za účetní období roku 2017 příspěvkové organi-

zace Základní škola a mateřská škola Desná. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se - 0 

ihned Ing. M. Čermáková 

108/18 Rada města bere na vědomí hospodaření příspěv-

kové organizace Základní škola a mateřská škola 

Desná za rok 2017, schvaluje hospodářský 

výsledek příspěvkové organizace za rok 2017 ve 

výši 6.053,58 Kč a v souladu se zákonem č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, v platném znění schvaluje 

jeho převedení do rezervního fondu organizace 

ve výši 2.534,58 Kč a do fondu odměn 

organizace ve výši 3.519,- Kč. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0  

ihned Ing. M. Čermáková 

109/18 Rada města schvaluje v souladu s ustanovením 

vyhlášky č. 220/2013 o požadavcích na schvalo-

vání účetních závěrek některých vybraných 

účetních jednotek, v platném znění, účetní 

závěrku za účetní období roku 2017 příspěvkové 

organizace Zdravá mateřská škola Desná. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se - 0 

ihned Ing. M. Čermáková 

110/18 Rada města bere na vědomí hospodaření 

příspěvkové organizace Zdravá mateřská škola 

Desná za rok 2017, schvaluje hospodářský 

výsledek příspěvkové organizace za rok 2017 ve 

výši 91.396,48 Kč a v souladu se zákonem č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, v platném znění schvaluje 

jeho převedení v plné výši do rezervního fondu 

organizace. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. M. Čermáková 

111/18 Rada města schvaluje pořízení mrazicí blokové 

jednotky Rivacold H105 od firmy Petr Franc, 

Josefa Hory 4032/9, Jablonec nad Nisou, IČO 

12810657 do vlastnictví příspěvkové organizace 

Základní škola a mateřská škola Desná 

v maximální hodnotě 85.000,- Kč. Zároveň 

ukládá příspěvkové organizaci odepisovat tento 

majetek rovnoměrně po dobu 10 let. 

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 1 

ihned Ing. M. Čermáková 

112/18 Rada města schvaluje příspěvkové organizaci 

Základní škola a mateřská škola Desná 

použití prostředků fondu investic v maximální 

výši 85.000,- Kč na pořízení mrazicí blokové 

jednotky Rivacold H105 do školní jídelny.  

Pro – 4 

Proti – 0 

Zdržel se - 1 

ihned Ing. M. Čermáková 

113/18 Rada města schvaluje vyřazení neopravitelné 

mrazicí jednotky značky Zanotti ze školní 

jídelny Základní školy a mateřské školy Desná a 

s její následnou ekologickou likvidací zajištěnou 

firmou Petr Franc, Josefa Hory 4032/9, Jablonec 

nad Nisou, IČO 12810657. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

 

ihned Ing. M. Čermáková 
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114/18 Rada města schvaluje pronájem všech 

nebytových prostor kulturního domu Sklář za 

účelem konání tradičního Mysliveckého plesu 

12. ledna 2019. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned B. Mladonická 

115/18 Rada města schvaluje přidělení bytu č. 12, 

Údolní 332, Desná I, paní ***, Desná III na 1 

rok s možností prodloužení. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0  

ihned B. Mladonická 

116/18 Rada města schvaluje prodloužení nájemní 

smlouvy o 1 rok: 

***, Údolní  335/5, Desná I 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned B. Mladonická 

117/18 Rada města schvaluje kácení 5 ks buků o obvodu 

120 - 200 cm na pozemku ppč. 586 v k.ú. Desná 

III a pověřuje referenta ŽP zajistit kácení riziko-

vých stromů za cenu dřeva.  

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. R. Vedralová 

118/18 Rada města bere na vědomí zprávu z výběrového 

řízení VZMR na „Bytový dům č.p. 334-335, 

Desná – vybudování vodovodních přípojek a 

výměna ležatých rozvodů“ a schvaluje prodlou-

žení výzvy k předložení cenových nabídek do 

3.4.2018 do 13:00 hod, včetně její ponechání na 

portálu zadavatele.  

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Bc. M. Soukup 

119/18 Rada města schvaluje výběr nejvhodnější 

nabídky ve veřejné zakázce na dodávku 

s názvem „Stavební úpravy městského úřadu – 

obnova fasády“, 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 

19.3.2018. Nejvhodnější nabídku, s nejnižší 

nabídkovou cenou předložila společnost Aron 

house, s.r.o., Na Zvonku 943/9, Liberec, 

IČ:01915126. Rada města pověřuje starostu 

města vydáním rozhodnutí o výběru nejvhodněj-

ší nabídky a následně podpisem Smlouvy o dílo. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Bc. M. Soukup 

120/18 Rada města schvaluje objízdnou trasu silnice 

III/29042 Albrechtice v Jizerských horách – 

pokládka balené v termínu 5.5. , 12.5., 17.5. – 

28.5. a umožní průjezd autobusu mezi  

18:00-8:00 hodinou. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned JUDr. J. Müller 

A. Nigrin 

121/18 Rada města bere na vědomí důvody nesouhlasu 

Ing. *** k nájmu veřejného prostranství. 

 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned JUDr. J. Müller 

 

122/18 Rada města schvaluje podání žádosti o předběž-

né vyjádření na AOPK Liberec týkající se pláno-

vaného rozvoje cestovního ruchu v lokalitě Souš. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned J. Kořínek 

123/18 Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o 

poskytování odlehčovací služby pro obyvatele 

města Desná a pověřuje starostu podpisem této 

smlouvy. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned I. Hanzlíčková 
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Jaroslav Kořínek                                                                                   Petr Šikola 

      starosta                                                                                          místostarosta 

 

 

124/18 Rada města bere na vědomí informaci o stavu 

spolupráce s Odborem pro sociální začleňování 

Úřadu vlády ČR a doporučuje zastupitelstvu 

města ukončit tuto spolupráci v souladu s čl. VII 

odst. 5 Memoranda o spolupráci mezi Odborem 

pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR a obcí 

Desná schváleného zastupitelstvem města 

usnesením č. 4.3 ze dne 14.12.2016.  

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ZM JUDr. J. Müller 

125/18 Rada města ruší usnesení číslo 486/17 ze dne 

27.11.2017, týkající se schválení nabídky  

MěÚ Tanvald na zajištění pověřence v souvis-

losti s novým zákonem na ochranu osobních 

údajů, pověřuje tajemníka přípravou podkladů 

pro ukončení nabídky. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned JUDr. J. Müller 

126/18 Rada města schvaluje využití nabídky Mgr. 

Pavelky na zajištění pověřence v souvislosti s 

novým zákonem na ochranu osobních údajů, 

pověřuje tajemníka přípravou smlouvy a starostu 

města jejím podpisem.  

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned JUDr. J. Müller 

127/18 Rada města schvaluje umístění sídla nově 

vzniklého spolku „Poselství rodu Riedelů, z.s.“ 

na adrese Krkonošská 120, Desná II Riedelova 

vila. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned P. Šikola 

128/18 Rada města bere na vědomí informaci o pozdním 

podání žádosti o příspěvek na rok 2018.  

 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned JUDr. J. Müller 

129/18 Rada města bere na vědomí informace MěÚ o: 

- dotaci TJ na výměnu trávníku 

- rozvoji cestovního ruchu na Souši 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned J. Kořínek 


