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U S N E S E N Í 

která byla přijata na 6. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo  

dne 14.11.2018 od 17.00 hod. v Riedelově vile, v Desné II  

 

Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Jiří Koukal, Jarmila Zachrová, Hana Chladová, Ivana 

Suchardová, Pavlína Hofmanová, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Mgr. Pavel Horký, Patrik 

Chlum, Ing. Tomáš Strnad, Martin Lauer, Stanislav Doubek 

 

Omluveni: Ing. Ivan Indráček 

 

 
 

číslo usnesení hlasování vyřizuje termín 

1a) Zastupitelstvo města schvaluje, aby ke každému 

bodu programu byla diskuze zvlášť a samostatné 

hlasování. 

Pro – 13 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

J. Kořínek ihned 

1b) Zastupitelstvo města schvaluje program 6. zasedání, které se 

koná dne 14. listopadu 2018 od 17:00 hodin v Riedelově vile 

v Desné II. 

1)Zahájení 

2) Kontrola usnesení 

3) Majetkoprávní     

   - prodej poz. pč. 1095 v k.ú. D II  

   - pronájem poz. pč. 1602, 1604, 1608, 1609, 1684 a 1685  

     v k.ú. D III  

   - úplatný převod poz. pč. 428/2 v k.ú. D I od Státního  

     pozemkového úřadu 

   - úplatný převod části z poz. pč. 1035/1 v k.ú. D II  od  

     Státního pozemkového úřadu 

4) Ekonomické  

   - ekonomická situace 

   - rozpočtová opatření 

   - informace o realizaci investičních akcí v roce 2018 

   - schválení návrhu investičních akcí na rok 2019 …. 

   - návrh na poskytnutí mimořádně odměny  

5) Organizační             

   - volba členů výborů a stanovení měsíčních odměn nečlenům  

     zastupitelstva  

   - poskytnutí peněžitého plnění fyz. osobám (nečlen ZM za  

     členství v komisi RM) 

   - schválení pověřeného zastupitele pro Územní plán 

6) Informace MěÚ 

   - informace ke změně Územního plánu 

7) Diskuze  

8) Závěr 

Pro – 13 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

J. Kořínek ihned 

1c) Zastupitelstvo města konstatuje, že pan Stanislav 

Doubek složil zákonem předepsaný slib člena 

zastupitelstva města.      
 

Pro - 14 

Proti – 0 

Zdržel se - 0 

J. Kořínek ihned 

2.1 Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci 

starosty o provedené kontrole usnesení ze 4. 

zasedání zastupitelstva města konaného dne 

19.9.2018. 

Pro - 14 

Proti – 0 

Zdržel se - 0 

J. Kořínek ihned 
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2.2 Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci 

starosty o provedené kontrole usnesení 

z ustavujícího zasedání zastupitelstva města 

konaného dne 1. 11. 2018. 

Pro - 14 

Proti – 0 

Zdržel se - 0 

J. Kořínek ihned 

3.1 Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku 

pč.1095 v k.ú. Desná II paní *** a panu ***, oba 

bytem Desná, za cenu 5.220,- Kč. 

Pro - 14 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

 

Ing. D. Holcová ihned 

3.2.1 

 

 

 

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí došlé žádosti 

paní ***, bytem Jablonec nad Nisou a pana ***, 

bytem Praha 8, o koupi či případný dlouhodobý 

pronájem pozemků pč. 1596, 1602, 1604, 1608, 1609, 

1684, 1685, 1686 vše v k.ú. Desná III a ukládá 

pracovníkům města odpovědět žadatelům.   

Pro – 14 

Proti – 0  

Zdržel se – 0  

 

Ing. D. Holcová 

 

 

 

 

ihned 

 

 

 

 

3.2.2 Zastupitelstvo města schvaluje pronájem pozemků 

města pč. 1602, pč. 1608, části cca 500 m2 z pozemku 

pč. 1604, části cca 4650 m2 z pozemku pč. 1609, části 

cca 185 m2 z pozemku pč. 1684 a části cca 155 m2 

z pozemku pč. 1685 v k.ú. Desná III organizaci SH 

ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Černá Říčka, se 

sídlem Polubenská 930, 468 61 Desná, IČ 16389972, 

za účelem výstavby a provozování lyžařského vleku 

vždy v době od 15. prosince příslušného roku do 15. 

března následujícího roku, a to na dobu 20 let za 

nájemné ve výši 72.537,- Kč za každou sezónu 

s každoroční valorizací podle roční míry inflace a 

současně uděluje souhlas s umístěním stavby vleku 

na dotčených pozemcích dle předloženého nákresu.  

 

Pro – 13 

Proti – 0 

Zdržel se – 1 

Ing. D. Holcová ihned 

3.3 Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku pč. 

428/2 v k.ú. Desná I od Státního pozemkového 

úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a Praha 3 za 

cenu 82.930,- Kč stanovenou znaleckým posudkem 

číslo 4180/053/2018  ze dne 2. 11. 2018, vyhotoveným 

znalcem Josefem Slavíčkem. 

Pro – 14  

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

 

Ing. D. Holcová ihned 

3.4 Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemkové 

parcely pč. 1035/7 nově vznikající oddělením 

z pozemku pč. 1035/1 v k.ú. Desná II podle 

geometrického plánu číslo 679-22/2017 ze dne 

31.7.2017 od Státního pozemkového úřadu, se sídlem 

Husinecká 1024/11a Praha 3 za cenu 186.500,- Kč 

stanovenou znaleckým posudkem číslo 

4181/054/2018 ze dne 2. 11. 2018, vyhotoveným 

znalcem Josefem Slavíčkem. 

Pro – 13 

Proti – 0 

Zdržel se – 1 

Ing. D. Holcová ihned 

4.1 Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o 

finanční situaci města, výnosech daní dle RUD a 

výnosu daně z hazardních her k 31.10.2018. 

Pro – 14 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. M. Čermáková ihned 
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4.2 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření 

č. 20/2018, kterým v souladu s § 16 zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů dojde k navýšení rozpočtových prostředků 

v příjmové části o 1.055.000,- Kč. 

Pro – 14 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. M. Čermáková ihned 

4.3 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření 

č. 21/2018, kterým v souladu s § 16 zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů dojde k navýšení rozpočtových prostředků 

v příjmové části o 160.980,-Kč a ve výdajové části o 

83.200,- Kč.   

Pro – 14 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. M. Čermáková ihned 

4.4 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření 

č. 22/2018, kterým v souladu s § 16 zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů dojde k navýšení rozpočtových prostředků 

v příjmové části o 3.127,- Kč a ve výdajové části o 

3.127,- Kč.  

Pro – 14 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. M. Čermáková ihned 

4.5 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření 

č. 23/2018, kterým v souladu s § 16 zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů nedojde ke změně rozpočtových 

prostředků. 

Pro – 14 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. M. Čermáková  ihned 

4.6 Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o 

realizaci investičních akcí v roce 2018. 

 

Pro – 13 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Nehlasoval - 1 

J. Kořínek ihned 

4.7 Zastupitelstvo města bere na vědomí návrh 

harmonogramu investičních akcí pro rok 2019. 
 

Pro – 13 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Nehlasoval - 1 

J. Kořínek ihned 

4.8 Zastupitelstvo města schvaluje mimořádnou 

odměnu uvolněnému členu zastupitelstva města - 

starostovi města Jaroslavu Kořínkovi ve výši 

měsíční odměny, která mu náleží za výkon 

zastávaných funkcí na základě vyhodnocení 

realizace investičních akcí pro rok 2018 v souladu 

s ustanovením § 76 a § 84 odst. 2, písm. o) zákona č. 

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

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 1 

Nehlasoval - 1 

JUDr. J. Müller ihned 

5.1.1 Zastupitelstvo města volí následující osoby jako 

členy Finančního výboru zastupitelstva města 

Desná: Ing. Miloše Hataše, Ing. Pavla Michka a paní 

Radmilu Vrchovskou. 

Pro – 14 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

J. Kořínek ihned 

5.1.2 Zastupitelstvo města volí následující členy 

Kontrolního výboru zastupitelstva města Desná: 

paní Zuzanu Horčičkovou, Mgr. Janu Hrabálkovou, 

paní Sylvii Pokornou a pana Tomáše Strnádka. 

Pro – 14 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

J. Kořínek ihned 

5.1.3 Zastupitelstvo města volí následující členy výboru 

Pro rozvoj a cestovní ruch zastupitelstva města 

Desná: Mgr. Martinu Hrubou, Ing. Ivana Indráčka, 

pana Viktora Neumanna a pana Petra Šikolu. 

Pro – 14 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

J. Kořínek ihned 
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5.2 Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí plnění 

fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva 

města za výkon funkce člena Finančního výboru, 

Kontrolního výboru, výboru Pro rozvoj a cestovní 

ruch zastupitelstva města a členům komisí rady 

města ve výši 400,- Kč za každou účast na jednání 

příslušného výboru či komise s účinnosti od 

15.11.2018. 

Pro – 14 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

JUDr. J. Müller ihned 

5.3 Zastupitelstvo města schvaluje pana Jaroslava 

Kořínka, jako pověřeného zastupitele pro 

spolupráci s pořizovatelem, při změnách územního 

plánu města Desná.  

Pro – 14 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

J. Kořínek ihned 

6 Zastupitelstvo města bere na vědomí informace 

MěÚ o:  

- informaci ke změně Územního plánu 

- městském kamerovém systému 

Pro – 14 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

J. Kořínek ihned 

 

 

Jaroslav Kořínek                                                                                    Petr Šikola 

     starosta                                                                                            místostarosta 
 

 


