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U S N E S E N Í 

která byla přijata na 7. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo  

dne 12.12.2018 od 16.00 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, Patrik Chlum, Ing. Tomáš Strnad, 

Martin Lauer, Stanislav Doubek, Ing. Ivan Indráček 

Omluveni: Mgr. Pavel Horký 

 
 

číslo usnesení hlasování vyřizuje termín 

1a) Zastupitelstvo města schvaluje, aby ke každému 

bodu programu byla diskuze zvlášť a samostatné 

hlasování. 

Pro – 14 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

J. Kořínek ihned 

1b) Zastupitelstvo města schvaluje program 7. zasedání, které se 

koná dne 12. prosince 2018 od 16:00 hodin v Riedelově vile 

v Desné II. 

1) Zahájení       

2) Kontrola usnesení 

3) Majetkoprávní 

  - zástavní právo k poz. pč. 1177, jehož součástí je stavba čp.  

    597a pč. 1178 v k.ú. D II 

  - zástavní právo k poz. pč. 73, jehož součástí je stavba čp.  

    633 a poz. pč. 74, pč. 75 vše v k.ú. DII 

  - převod vlakových zastávek od Mikroregionu Tanvaldsko 

4) Ekonomické        

  - ekonomická situace 

  - navýšení nákladů VO Desná I – schválení dodatku 

  - rozpočtová opatření 

  - návrh rozpočtu roku 2019 

  - návrh plánu investic na rok 2019 

  - rozpočtový výhled na období 2020-2024      

5) Organizační 

  - změna výše odměn členů ZM 

6) Diskuze 

7) Závěr  

Pro – 14 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

J. Kořínek ihned 

1c) Zastupitelstvo města bere na vědomí informace 

MěÚ o současné situaci našich praktických lékařů, 

dětské lékařky a lékárny v Desné. 
 

Pro - 13 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Nehlasoval - 1 

J. Kořínek ihned 

2 Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci 

starosty o provedené kontrole usnesení ze 6. 

zasedání zastupitelstva města konaného dne 

14.11.2018. 

Pro - 14 

Proti – 0 

Zdržel se - 0 

J. Kořínek ihned 

3.1 Zastupitelstvo města schvaluje zřízení zástavního 

práva k nemovitosti - pozemku pč. 1177, jehož 

součástí je stavba - víceúčelový dům čp. 597 a 

pozemku pč. 1178 vše v k.ú. Desná II ve prospěch 

České spořitelny, a.s., se sídlem Olbrachtova 

1929/62, 140 00 Praha 4, IČO: 45244782, k zajištění 

hypotečního úvěru poskytnutého společnosti FEEL 

s.r.o, se sídlem U Lesíka 619, 468 61 Tanvald, IČO: 

22773690, na koupi uvedené nemovitosti a zároveň 

pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zřízení 

zástavního práva. 

Pro - 13 

Proti – 0 

Zdržel se - 1 

Ing. D. Holcová ihned 
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3.2 Zastupitelstvo města schvaluje zřízení zástavního 

práva k nemovitosti - pozemku pč. 73, jehož součástí 

je stavba – dům občanského vybavení čp. 633 a 

pozemkům pč. 74, pč. 75 vše v k.ú. Desná II ve 

prospěch České spořitelny, a.s., se sídlem 

Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO: 

45244782, k zajištění hypotečního úvěru 

poskytnutého společnosti FEEL s.r.o, se sídlem U 

Lesíka 619, 468 61 Tanvald, IČO: 22773690, na 

koupi uvedené nemovitosti a zároveň pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy o zřízení 

zástavního práva. 

Pro - 14 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

 

Ing. D. Holcová ihned 

3.3 

 

 

 

 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Darovací 

smlouvy mezi městem Desná a Svazkem obcí 

Mikroregion Tanvaldsko, se sídlem Palackého 359, 

468 41 Tanvald, kterou se k datu 1.1.2019 

bezúplatně převádějí do vlastnictví města Desná: 

stavba železniční zastávky Desná – Riedelova vila 

umístěná na pozemcích pč. 789 v katastrálním území 

Desná I a pč. 98 v katastrálním území Desná II a 

stavba železniční zastávky Desná – Pustinská 

umístěná na pozemcích pč. 245/1 a pč. 431 v k.ú. 

Desná II v celkové hodnotě 11.201.383,- Kč. 

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 30.11.2018. 

Pro – 14 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. M. Čermáková ihned 

4.2 Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o 

navýšení nákladů oproti původní uzavřené smlouvě 

o úhradě poměrné části vynaložených nákladů mezi 

Městem Desná, Nej.cz s.r.o. a TELEFLEXIS s.r.o. a 

schvaluje předložený dodatek č. 1 výše uvedené 

smlouvy a pověřuje starostu města jeho podpisem. 

Pro – 12 

Proti – 1 

Zdržel se – 1 

Bc. M. Soukup ihned 

4.3 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření 

č. 24/2018, kterým v souladu s § 16 zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů dojde k navýšení rozpočtových prostředků 

v příjmové části o 176.782,05 Kč a ve výdajové části 

o 65.801,05 Kč. 

Pro – 14 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. M. Čermáková ihned 

4.4 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření 

č. 25/2018, kterým v souladu s § 16 zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů dojde k navýšení rozpočtových prostředků 

v příjmové části o 515.261,- Kč a ve výdajové části o 

515.261,- Kč. 

Pro – 14 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. M. Čermáková ihned 

4.5 Zastupitelstvo města Desná schvaluje rozpočet 

města na rok 2019 jako schodkový s celkovými 

příjmy třídy 1 až 4 ve výši 66.336.261,- Kč, výdaji 

třídy 5 a 6 ve výši 106.428.622,- Kč a financováním 

třídy 8 ve výši 40.092.361,- Kč a závazné ukazatele 

rozpočtu v členění dle zveřejněného materiálu 

Návrh rozpočtu 2019 - závazné ukazatele. Schodek 

rozpočtu bude pokryt finančními prostředky 

minulých let a smluvně zabezpečeným úvěrem. 

Pro – 14 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. M. Čermáková  ihned 
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4.6 Zastupitelstvo města Desná schvaluje plán investic 

na rok 2019. 

Pro – 14 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

J. Kořínek ihned 

4.7 Zastupitelstvo města Desná schvaluje střednědobý 

výhled rozpočtu města na období let 2020 až 2024. 
 

Pro – 14 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. M. Čermáková ihned 

5 Zastupitelstvo města schvaluje zvýšení odměny 

neuvolněným členům zastupitelstva města p. Petru 

Šikolovi a p. Josefovi Želinskému, kteří jsou 

oprávněni uzavírat manželství v souladu s 

ustanovením § 74 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve 

znění pozdějších zákonů o 1.000,- Kč měsíčně nad 

výši odměny stanovenou za výkon jejich funkce, 

schválené ustavujícím zastupitelstvem města Desná 

dne 1.11.2018 usnesením číslo 7.2. 

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 2 

JUDr. J. Müller ihned 

 

Jaroslav Kořínek                                                                                    Petr Šikola 

     starosta                                                                                            místostarosta 
 

 


