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U S N E S E N Í 

která byla přijata na 6. zasedání rady města  

konané dne 4.4.2018 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 

130/18 Rada města bere na vědomí informaci o 

provedené kontrole usnesení z 5. zasedání  

 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned J. Kořínek 

131/18 

 

 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru na 

pronájem pozemků pč. 1288 a pč. 1289/2 v k.ú. 

Desná I na dobu neurčitou. 

Pro – 5 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. D. Holcová 

132/18 Rada města doporučuje zastupitelstvu města 

schválit uzavření Smlouvy o bezúplatném 

převodu pozemků č. 1003991812 mezi městem 

Desná a Státním pozemkovým úřadem, se sídlem 

Husinecká  1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, 

kterou se převádí pozemek pč. 428/1 podle 

geometrického plánu číslo 811-5/2017 a dále 

pozemky pč. 111, pč. 112, pč. 198 a pč. 201 

v k.ú. Desná II.  

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ZM Ing. D. Holcová 

133/18 Rada města doporučuje zastupitelstvu města 

schválit uzavření Smlouvy o bezúplatném 

převodu pozemku č. 1004991812 mezi městem 

Desná a Státním pozemkovým úřadem, se sídlem 

Husinecká  1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, 

kterou se převádí pozemek pč. 1035/6 podle 

geometrického plánu číslo 679-72/2017 v k.ú. 

Desná II. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se - 0 

ZM Ing. D. Holcová 

134/18 Rada města doporučuje zastupitelstvu města 

schválit prodej pozemků pč. 1010, pč. 1011 a pč. 

1029 vše v k.ú. Desná I manželům *** a ***, 

bytem 182 00 Praha 8, za cenu 40,- Kč /m2 

s tím, že k ceně pozemku bude připočtena cena 

stojícího dřeva dle kvalifikovaného odhadu 

odborného lesního hospodáře. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ZM Ing. D. Holcová 

135/18 Rada města doporučuje zastupitelstvu města 

neschválit prodej pozemku pč. 1499/1 v k.ú. 

Desná II. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0  

ZM Ing. D. Holcová 

136/18 

 

 

 

Rada města schvaluje pacht pozemků pč. 1009, 

pč. 894/1 a pč. 234 v k.ú. Desná II panu *** 

bytem Jiřetín pod Bukovou, 468 43 Albrechtice 

na dobu 5 let za cenu 500,- Kč/rok. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. D. Holcová 

137/18 Rada města bere na vědomí informaci o přípravě 

podkladů souvisejících s uzavřením Smlouvy o 

smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. D. Holcová 
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inženýrských sítí a o právu provést stavbu pod 

označením „Optická síť SFERIA Desná“ mezi 

městem Desná a společností TELEFLEXIS 

s.r.o., se sídlem Krkonošská 84, 468 41 Tanvald, 

na pozemcích města. 

138/18 Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít 

na vědomí informaci o Kupní smlouvě, která je 

uzavíraná v souladu s usnesením ZM č. 4.9 ze 

dne 15.11.2017 mezi městem Desná a panem 

***, bytem 468 43 Albrechtice v Jizerských 

horách, na koupi částí z pozemků pč. 505/2 a pč. 

504 v k.ú. Desná I, a dále o uzavření související 

Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti 

na pozemcích pč. 501, pč.504 a 505/2 v k.ú. 

Desná I ve vlastnictví pana ***.  

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ZM Ing. D. Holcová 

139/18 Rada města bere na vědomí informaci o finanční 

situaci města, výnosech daní dle RUD 

a výnosu daně z hazardních her k 31.3.2018. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se - 0 

ihned Ing. M. Čermáková 

140/18 Rada města v souladu s Pravidly pro poskytování 

finančních příspěvků z rozpočtu města Desná 

schválila poskytnutí finančních příspěvků 

následujícím žadatelům: 

Centrum LIRA, z.ú – poskytování rané péče 

3.000,-Kč, Český svaz včelařů, z.s., ZO Tanvald 

- činnost spolku 5.000,-Kč, DH-FR racing 

Tanvald z.s.-„Bobovka CUP 2018“ 4.000,-Kč, 

Divadelní spolek J.K.Tyl Josefův Důl - 

„Josefodolské divadelní jaro 2018“ 5.000,-Kč, 

Divadelní spolek VOJAN Desná - Mladá haluz - 

činnost spolku 20.000,- Kč, JIZERSKÁ, o.p.s. 

Bedřichov - úprava a údržba Jizerské lyžařské 

magistrály 20.000,-Kč, Jizerský klub lyžařů 

Desná z.s.- opravy sportovního vybavení 

20.000,-Kč, KČT, odbor Desná - akce pro děti - 

horolezecká stěna 2.000,-Kč, KČT, odbor Desná 

- akce pro děti - koloběžky na Severáku 2.000,-

Kč, KČT, odbor Desná - sjezd Jizery na raftech 

4.000,-Kč, KČT, odbor Desná - autobusový 

zájezd České středohoří 4.000,-Kč, KČT, odbor  

Desná - letní putovní tábor 4.000,-Kč, KČT, 

odbor Desná - autobusový zájezd Krkonoše 

4.000,-Kč, Klub psích sportů z.s.- nákup 

výcvikových pomůcek a údržba areálu 10.000,-

Kč, Koráb Ladislav, Desná - účast na závodech 

ve 3D lukostřelbě a nákup vybavení 10.000,-Kč, 

Mateřské a dětské centrum MAJÁK, z.s.- 

celoroční projekt „Maják pro rodinu 2018“ 

10.000,-Kč, Myslivecký spolek Kořenov-Desná - 

činnost spolku 20.000,-Kč, Nadace Ivana Dej-

mala pro ochranu přírody Liberec - projekt eko-

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0  

ihned Ing. M. Čermáková 



3 
 

logické výchovy dětí v LK 5.000,-Kč, Občanské 

sdružení D.R.A.K. z.s. Liberec - odborné sociál-

ní služby pro občany města 3.000,-Kč, PARAP-

LÍČKO, o.p.s.- mimoškolní aktivity dětí 20.000,-

Kč, SDH Desná I - pořádání dne pro děti 5.000,-

Kč, SDH Desná I - doplnění výzbroje pro závod-

ní družstvo 20.000,-Kč, SDH Desná II – Memo-

riál Jana Vedrala a soutěž O Jizerský pohár 

20.000,-Kč, SDH Desná III - vzdělávací exkurze 

5.000,-Kč, SDH Desná III - ohňostroj na pálení 

čarodějnic 2.000,-Kč, SDH Desná III – spolup-

ráce s hasiči z partnerského města Malschwitz 

10.000,-Kč, SDH Desná III - prázdninové odpo-

ledne pro děti 3.000,-Kč, SDH Pustiny – pořádá-

ní okrskové soutěže 2.000,-Kč, SOSHIKI - klub 

bojových umění a sportů Tanvald, z.s. - podpora 

mládeže a nákup cvičebních pomůcek 3.000,-Kč, 

Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. Liberec - 

ekovýchovné akce 8.000,-Kč, Street Fighting 

Methods - náklady na pronájem prostor na cvi-

čení 6.000,-Kč, Středisko volného času Tanvald, 

p.o. - vybavení dílny pro kroužek 15.000,-Kč, 

Školní sportovní klub AŠSK při ZŠ a MŠ Desná 

- podpora sportovních kroužků a akcí pro děti 

20.000,-Kč, TanDeM Kryšpín, z.s. Tanvald - 

zajištění volnočasových aktivit dětí a mládeže 

10.000,-Kč, TJ Desná, z.s. oddíl atletiky - „Běh 

přes desenské kopce 2018“ 15.000,-Kč, TJ Des-

ná, z.s. oddíl atletiky - atletické soustředění 

15.000,-Kč, TJ Desná, oddíl kopané - letní sou-

středění žáků a přípravky 15.000,- Kč, ZŠ Tan-

vald, Údolí Kamenice - činnost školy v roce 

2018 2.000,-Kč. 

141/18 Rada města projednala předloženou Zprávu z 

provedené inventarizace majetku a závazků měs-

ta Desná za rok 2017 a tuto zprávu schvaluje. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se - 0 

ihned Ing. M. Čermáková 

142/18 Rada města schvaluje zveřejnění záměru na 

pronájem garáže Krkonošská čp. 788, Desná III  

 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned B. Mladonická 

143/18 Rada města schvaluje zveřejnění záměru na 

pronájem nebytového prostoru Krkonošská čp. 

530, Desná II. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned B. Mladonická 

144/18 Rada města schvaluje přidělení bytu č. 8, Údolní 

326, Desná I, panu ***,  Desná I na 1 rok s 

možností prodloužení. 

Pro – 5 

Proti – 0 

Zdržel se - 0 

ihned B. Mladonická 
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145/18 Rada města schvaluje zrušení veřejné zakázky na 

dodávku s názvem „Bytový dům č.p. 334-335, 

Desná – vybudování vodovodních přípojek a 

výměna ležatých rozvodů“, která byla zadána 

mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek v platném znění a schvaluje 

připravit zvlášť zadávací dokumentaci na projekt 

Bytový dům č.p. 334-335, Desná – vybudování 

vodovodních přípojek“ a Bytový dům č.p. 334-

335, Desná – výměna ležatých rozvodů“.  

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

 

ihned Ing. M. Soukup 

146/18 Rada města schvaluje výzvu k podání nabídek ve 

zjednodušeném podlimitním řízení včetně zadá-

vací dokumentace vydanou k podlimitní veřejné 

zakázce na stavební práce s názvem „Rekonst-

rukce střechy a podkroví, Desná I, Údolní ulice 

č. 325-332“, zadávané ve zjednodušeném podli-

mitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. M. Soukup 

147/18 Rada města doporučuje zastupitelstvu města 

schválit, v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 

písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obec-

ní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, návrh 

obecně závazné vyhlášky č. 1/2018, kterou se 

mění Obecně závazná vyhláška města Desná o 

městské policii č. 6/2004.  

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0  

ZM JUDr. J. Müller 

 

148/18 Rada města schvaluje zakoupení 1 ks turbínky 

Chirana TGL 637 A světelná a 1 ks rychlospojky 

kavo 465 multiflex od firmy Milan Hanzlíček – 

3hdent, se sídlem Masarykova 20, Litoměřice, 

IČO:47318643 na základě nejnižší cenové 

nabídky.  

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned JUDr. J. Müller 

 

149/18 Rada města bere na vědomí doporučení konkur-

zní komise, která provedla dne 26.3.2018 kon-

kurzní řízení, v souladu s ustanovením § 166 

odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů a na  vedoucí pracovní místo ředitelky 

„Základní školy a mateřské školy Desná, Krko-

nošská 613, příspěvková organizace“ a schvaluje 

na toto pracovní místo s účinností od 1.8.2018 

Mgr. Martinu Hrubou a zároveň pověřuje 

starostu města jejím jmenováním. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned JUDr. J. Müller 

J. Kořínek 

150/18 Rada města doporučuje zastupitelstvu města 

delegovat v souladu s § 84 odst. 2 písm. f) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na valné 

hromady obchodních společností s majetkovou 

účastí města konaných v roce 2018 jako  svého 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ZM J. Kořínek 
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Jaroslav Kořínek                                                                                   Petr Šikola 

      starosta                                                                                          místostarosta 

zástupce starostu města pana Jaroslava Kořínka a  

jako náhradníka, místostarostu města pana Petra 

Šikolu na níže uvedené valné hromady 

společností:  

a) Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO: 

49099469, se sídlem Teplice, Přítkovská 

1689, PSČ 415 50  

b) Desenská teplárenská spol. s r.o. Tanvald, 

IČO 63144671 a se sídlem Žďár 159, PSČ 468 

41 Tanvald  

151/18 Rada města schvaluje program 2. zasedání 

zastupitelstva města, které se koná dne  

18. dubna 2018 od 17:00 hodin v Riedlově vile 

v Desné II. 

1) Zahájení    

2) Kontrola usnesení 

3) Majetkoprávní     
   - smlouva budoucí o zřízení služebnosti na poz. města –  

     „Optická síť Sferia Desná“  

   - smlouva o bezúplatném převodu poz. č. 1003991812 – převod    

     části z poz. pč.428 v k.ú. D I a poz. pč.111, pč.112, pč.198,  

     pč.201 v k.ú. D II 

   - smlouva o bezúplatném převodu poz. č. 1004991812 – převod  

     části z poz. pč.1035/1 v k.ú. D II 

   - prodej poz. pč. 1010, pč. 1011 a pč. 1029 v k.ú. D I 

   - žádost o koupi poz. pč.1499/1 v k.ú. D II 

   - žádost o koupi poz. pč. 1501, pč. 1502, pč. 1503 a části cca  

     1200 m2 z poz. pč.1504 v k.ú. D II 

   - žádost o koupi části cca 190 m2 z poz. pč.1266 v k.ú. D II 

   - prodej části 150 m2 z poz. pč. 155 v k.ú. D II 

   - informace o realizaci koupě částí z poz. pč. 504 a pč. 505/2  

     v k.ú. D I a zřízení věcného břemene – prodloužená  

     kanalizace D I 

4) Ekonomické  
   - ekonomická situace a RUD k 31.3.2018  

   - rozpočtová opatření 

   - vyhlášená výběrová řízení 

5) Organizační             
   - činnost výborů  

    - stanovení počtu členů ZM 

    - ukončení spolupráce s Odborem pro sociální začleňování 

    - schválení OZV č. 1/2018 

    - delegování zástupců na VH společností  

6) Informace MěÚ 

7) Diskuze  

8) Závěr 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned J. Kořínek 

152/18 Rada města bere na vědomí vyjádření majitelů 

nemovitostí v oblasti ulic Výletní a Sokolská a 

pověřuje zaměstnance města připravit odpověď 

na došlou petici. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned JUDr. J. Müller 

J. Kořínek 

153/18 Rada města bere na vědomí informace MěÚ o: 

 - Smlouvě o nájmu nebytových prostor čp. 335 

 - připravované rekonstrukci fotbalového hřiště 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned J. Kořínek 

 


