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U S N E S E N Í 

která byla přijata na 10. zasedání rady města  

konané dne 20.6.2018 na MěÚ v Desné II 

 

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

Müller  

Omluveni: Ing. Pavel Michek 

číslo usnesení hlasování termín vyřizuje 

246/18 Rada města bere na vědomí informaci o možném 

prodeji domu č.p. 788 (objekt Svazarm), 

pozemku pč.350/1, jehož součástí je stavba bez 

čísla popisného (garáž), včetně pozemků pč. 2047 

a pč.2048, na kterých stavba stojí a pozemku 

pč.2046. Zároveň rada města schvaluje objednání 

znaleckého posudku na výše uvedené 

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned JUDr. J. Müller 

247/18 Rada města bere na vědomí informaci o 

požadavku na dorovnání mzdového limitu a 

ukládá pracovníkům MěÚ projednat výše 

uvedené se ZŠ a MŠ Desná a návrh řešení 

předložit na další jednání rady města. 
 

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned JUDr. J. Müller 

248/18 Rada města schvaluje výběr nejvhodnější nabídky 

ve veřejné zakázce na dodávku s názvem „Bytový 

dům č.p. 334-335 - vybudování vodovodních 

přípojek“, 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 28.5.2018. 

Nejvhodnější nabídku, s nejnižší nabídkovou 

cenou předložila společnost MAZEPA s.r.o., 

Žďár 143, Tanvald, IČ: 02689171.   

Rada města pověřuje starostu města vydáním 

rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a 

následně Rada města pověřuje starostu města 

k podpisu Smlouvy o dílo. 
 

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se - 0 

ihned Bc. M. Soukup 

249/18 Rada města schvaluje výběr nejvhodnější nabídky 

ve veřejné zakázce na dodávku s názvem „Bytový 

dům č.p. 334-335 – výměna ležatých rozvodů 

vody“, 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 28.5.2018. 

Nejvhodnější nabídku, s nejnižší nabídkovou 

cenou předložila společnost MAZEPA s.r.o., 

Žďár 143, Tanvald, IČ: 02689171. Rada města 

pověřuje starostu města vydáním rozhodnutí o 

výběru nejvhodnější nabídky a následně RM 

pověřuje starostu města k podpisu Smlouvy o 

dílo. 
 

 

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Bc. M. Soukup  
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Jaroslav Kořínek                                                                                   Petr Šikola 

      starosta                                                                                          místostarosta 

250/18 Rada města schvaluje výměnu 5ks oken v jídelně 

v budově Skláře a pověřuje starostu podpisem 

smlouvy s firmou Window Holding.  
 

Pro – 3 

Proti - 0 

Zdržel se – 1 

ihned J. Kořínek 

251/18 Rada města schvaluje stanovení platu a pracovní 

náplň ředitelky ZŠ a MŠ Desná Mgr. Martiny 

Hrubé s účinností od 1.8.2018. 
 

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned JUDr. J. Müller 

252/18 Rada města schvaluje přijetí nového pracovníka 

na sociálně správní odbor na pozici referent 

společné státní správy a samosprávy od 1.9.2018 

do 31.12.2018 na dobu určitou s úvazkem 

v rozsahu 1/10 tj. 4 hodiny týdně.          
 

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned 

 

 

JUDr. J. Müller 

 

 

253/18 Rada města bere na vědomí informace MěÚ o:         

- rekonstrukci učeben na 1. stupni ZŠ 

- rekonstrukci odpadů v 1. poschodí v blízkosti 

družiny  
 

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned JUDr. J. Müller 


