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U S  N E S  E N Í 

která byla přijata na 5. zasedání rady města  

konané dne 20.3.2019 na MěÚ v  Desné II 

 

Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Jiří Koukal,  

Omluveni: Jarmila Zachrová, JUDr. Jaroslav Müller 

 

číslo usnesení hlasování termín vyřizuje 

99/19 Rada města bere na vědomí informaci o 

provedené kontrole usnesení ze 4. zasedání rady 

města 

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned J. Kořínek 

100/19 Rada města schvaluje pacht pozemků pč. 1035/6 

a pč. 1035/7 v k.ú. Desná II panu ***, bytem 

468 43 Albrechtice v Jizerských horách na dobu 

určitou od 1.4.2019 do 31.12.2024 za roční 

pachtovné ve výši 300,- Kč.  

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. D. Holcová 

101/19 Rada města schvaluje bezplatný pronájem části 

z pozemku pč. 27/2 a části z pozemku pč. 29 

v k.ú. Desná II  spolku SH ČMS - Sbor 

dobrovolných hasičů Desná II, se sídlem 

Krkonošská 629, 468 61 Desná, k zajištění akce 

„pálení čarodějnic“ konané dne 30.4.2019 

s podmínkou zajištění úklidu využívané plochy 

nejpozději následující den po skončení akce.    

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se - 0 

ihned Ing. D. Holcová 

102/19 Rada města schvaluje bezplatný pronájem areálu 

atletického stadionu v k.ú. Desná I včetně 

přístupových komunikací na pozemcích města 

v k.ú. Desná II spolku SH ČMS - Sbor 

dobrovolných hasičů Desná II, se sídlem 

Krkonošská 629, 468 61 Desná, k zajištění 

hasičské soutěže „O Jizerský pohár“ a dětské 

soutěže „ Memoriál Jana Vedrala“ konaných dne 

25.5.2019 

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. D. Holcová 

103/19 Rada města schvaluje bezplatný pronájem části 

z pozemku pč. 27/2 a části z pozemku pč. 29 

v k.ú. Desná II spolku SH ČMS - Sbor 

dobrovolných hasičů Desná II, se sídlem 

Krkonošská 629, 468 61 Desná, pro umístění 

stánku s občerstvením v době konání Desenské 

pouti ve dnech 31.5.-2.6.2019 

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. D. Holcová 

104/19 Rada města schvaluje bezplatný pronájem části 

z pozemku pč. 27/2 a části z pozemku pč. 29 

v k.ú. Desná II spolku SH ČMS - Sbor 

dobrovolných hasičů Desná II, se sídlem 

Krkonošská 629, 468 61 Desná, k uspořádání 

oslav 145 let činnosti hasičů v Desné spojených 

s ukázkami techniky a doprovodným programem 

konaných dne 6.7.2019. 

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. D. Holcová 
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105/19 Rada města schvaluje zpracování znaleckého 

posudku ke stanovení (kupní) tržní ceny 

pozemku pč. 633 v k.ú. Desná III. 

 
 

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. D. Holcová 

106/19 Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o 

zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem 

Desná a společností TELEFLEXIS s.r.o., se 

sídlem Krkonošská 84, 468 41 Tanvald, IČO: 

03963365, spočívající v umístění podzemního 

komunikačního vedení na pozemcích města pč. 

24, 25, 48/5, 54, 55, 105, 275, 394, 411/1, 427/1, 

429/1, 429/2 a 505/1 v k.ú. Desná I podle 

geometrického plánu číslo 847-154/2018 ze dne 

8.1.2019 a na pozemcích pč. 61/1, 68, 77/2, 77/5 

a 77/6 v k.ú. Desná II podle geometrického 

plánu číslo 720-154/2018 ze dne 8.1.2019. 

 

 

Pro – 3 

Proti - 0 

Zdržel se – 1 

ihned Ing. D. Holcová 

107/19 

 

Rada města bere na vědomí informaci o předání 

jedné kabelové chráničky společností TELE-

FLEXIS s.r.o. městu, která byla uložena v celé 

délce dosud realizované části plánované trasy 

stavby s názvem „Optická síť SFERIA Desná“ a 

„Optická síť SFERIA Desná – II. etapa“,  a to na 

všech dotčených pozemcích a v rozsahu vyzna-

čeném v Geometrických plánech číslo 847-

154/2018 ze dne 8.1.2019 a číslo 720-154/2018 

ze dne 8.1.2019. 

 

Pro – 3 

Proti - 0 

Zdržel se – 1 

 

ihned 

 

 

Ing. D. Holcová 

108/19 Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy 

mezi panem ***, bytem 468 43 Albrechtice 

v Jizerských horách čp. 328, a městem Desná na 

pronájem části cca 90 m2 z pozemku pč. 504, 

části cca 50 m2 z pozemku pč. 466 a části cca 

350 m2 z pozemku pč. 467 ve vlastnictví pana 

*** jako manipulační plochu na dobu neurčitou 

s výpovědní lhůtou 6 měsíců za roční nájemné 

ve výši 4.900,-Kč 

  

 

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. D. Holcová 

109/19 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 závěr-

ku za účetní období roku 2018 příspěvkové orga-

nizace Základní škola a mateřská škola Desná. 

 
 

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. M. Čermáková 
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110/19 Rada města bere na vědomí hospodaření příspěv-

kové organizace Základní škola a mateřská škola 

Desná za rok 2018, schvaluje hospodářský výsle-

dek příspěvkové organizace za rok 2018 ve výši 

28.578,72 Kč a v souladu se záko-nem č.250/ 

2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, v platném znění schvaluje jeho 

převedení do rezervního fondu organizace ve 

výši 21.555,- Kč a do fondu odměn organizace 

ve výši 7.023,72 Kč. 
 

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. M. Čermáková 

111/19 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 2018 příspěvkové 

organizace Zdravá mateřská škola Desná. 
 

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. M. Čermáková 

112/19 Rada města bere na vědomí hospodaření 

příspěvkové organizace Zdravá mateřská škola 

Desná za rok 2018 a schvaluje hospodářský 

výsledek příspěvkové organizace za rok 2018 ve 

výš 0,- Kč. 
 

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. M. Čermáková 

113/19 Rada města bere na vědomí informaci o 

nedostatku finančních prostředků na platy 

zaměstnanců příspěvkové organizace Zdravá 

mateřská škola Desná v roce 2019.  

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. M. Čermáková 

114/19 Rada města schvaluje příspěvkové organizaci 

Zdravá mateřská škola Desná použití části 

schváleného příspěvku na rok 2019 až do výše 

154.000,- Kč na úhradu osobních nákladů 

nepedagogických zaměstnanců. 
 

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. M. Čermáková 

115/19 Rada města bere na vědomí, že příspěvková 

organizace Zdravá mateřská škola Desná za rok 

2019 případně vykáže ztrátový hospodářský 

výsledek, který bude následně pokryt ze zdrojů 

rezervního fondu. 
 

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. M. Čermáková 

116/19 Rada města schvaluje pronájem všech 

nebytových prostor kulturního domu Sklář za 

účelem konání tradičního Mysliveckého plesu 

18. ledna 2020. 

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned B. Mladonická 

117/19 Rada města schvaluje pronájem nebytového 

prostoru 2x2m jako sklad, Krkonošská čp. 500, 

Desná II. 

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned B. Mladonická 

118/19 Rada města doporučuje zastupitelstvu města, na 

základě návrhu starosty města Desná, odvolání 

strážníka městské policie Ing. Miroslava 

Erlebacha z plnění některých úkolů při řízení 

obecní policie, kterými byl pověřen k termínu 

30.4.2019. 
 

Pro – 3 

Proti - 0 

Zdržel se – 1 

ZM JUDr. J. Müller 
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Jaroslav Kořínek                                                                                   Petr Šikola   

    starosta                                                                                             místostarosta 
 

 

 

119/19 Rada města doporučuje zastupitelstvu města, na 

základě návrhu starosty města Desná, pověřit 

nového strážníka městské policie Bc. Mariana 

Macha k plnění některých úkolů při řízení obecní 

policie k termínu od 1.5.2019. 
 

Pro – 3 

Proti - 0 

Zdržel se – 1 

ZM JUDr. J. Müller 

120/19 Rada města schvaluje, na základě doporučení 

výběrové komise, zakoupení vozidla Dacia 

Sandero TCe 66kW/90 l SxS Stepway, barva bílá 

Glacier 369 OV369 od prodejce AUTO KOUT 

CENTRUM, spol. s r.o., Brandýs nad Labem, 

Pražská 1820, IČO 18631932 za nejnižší 

nabídkovou cenu ve výši 258.700,- Kč s DPH. 

Zároveň pověřuje starostu podpisem objednávky. 
 

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned JUDr. J. Müller 

121/19 Rada města bere na vědomí provozní dobu obou 

mateřských škol v Desné v době letních 

prázdnin. 
 

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned JUDr. J. Müller 

122/19 Rada města schvaluje předloženou nabídku 

mandátní smlouvy na výkon technického dozoru 

investora při realizaci stavby Rekonstrukce 

střechy a podkroví, Desná I, Údolní ulice č. 325 

– 332 – opakované řízení od Ing. Jiřího Fóla, 1. 

máje 4363/17, 466 04 Jablonec nad Nisou – 

Mšeno nad Nisou IČO: 47279133 a pověřuje 

starostu města jejím podpisem.  
 

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Bc. M. Soukup 

123/19 Rada města schvaluje kácení 2 ks bříz na 

pozemku pč. 283/5 a 1 ks břízy na pozemku 

pč. 265 v k.ú. Desná I za cenu 1.000,- Kč.   
 

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. R. Vedralová 

124/19 Rada města bere na vědomí informace MěÚ o: 

   - činnosti Městská policie Desná za rok 2018 

   - nabídce pronájmu, prodeje pozemků 
 

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned J. Kořínek 


