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U S N E S E N Í 

která byla přijata na 12. zasedání rady města  

konané dne 30.7.2018 na MěÚ v Desné II 

 

Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Ing. Pavel Michek, Ing. Ivan 

Indráček, JUDr. Jaroslav Müller 

Omluveni:  

číslo usnesení hlasování termín vyřizuje 

288/18 Rada města schvaluje zveřejnění záměru na 

směnu části 282 m2 z pozemku pč. 1979/1 ve 

vlastnictví města za část 139 m2 z pozemku pč. 

1977 a část 23 m2 z pozemku pč. 1978/1 vše 

v k.ú. Desná III ve vlastnictví manželů ***  

z Prahy podle geometrického plánu číslo 830-

54/2018 ze dne 27.7.2018 za účelem změny trasy 

komunikace. 

 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. D. Holcová 

289/18 Rada města schvaluje zveřejnění záměru na 

prodej dílu “a“ odděleného z pozemku pč. 238/1 

v k.ú. Desná I podle geometrického plánu číslo 

794-74/2017 ze dne 29.12.2017 panu *** z 

Desné. 
 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. D. Holcová 

290/18 Rada města schvaluje zveřejnění záměru na 

prodej pozemku pč. 463/3 nově vzniklého 

oddělením z pozemku pč. 463 v k.ú. Desná III 

podle geometrického plánu číslo 428-58/2018 ze 

dne 13.7.2018 Libereckému kraji, se sídlem U 

Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2. 
 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se - 0 

ihned Ing. D. Holcová 

291/18 Rada města schvaluje zveřejnění záměru na 

prodej pozemku pč. 109/2 v k.ú. Desná II podle 

geometrického plánu číslo 692-250/2017 ze dne 

26.2.2018 společnosti ČEZ Distribuce, a.s., se 

sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – 

Podmokly. 

 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. D. Holcová 

292/18 Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 

15/2018, kterým v souladu s § 16 zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů dojde ke zvýšení 

rozpočtových prostředků v příjmové části o 

80.000,- Kč a ve výdajové části o 80.000,- Kč.  

 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. M. Čermáková 

293/18 
 

Rada města schvaluje výběr nejvhodnější nabídky 

ve veřejné zakázce na stavební práce s názvem 

„Vybudování naučné stezky a rekonstrukce 

odstavného stání“, 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 20.7.2018. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Bc. M. Soukup 
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Jaroslav Kořínek                                                                                   Petr Šikola 

      starosta                                                                                          místostarosta 

 

Nejvhodnější nabídku, s nejnižší nabídkovou 

cenou předložila společnost Technické služby 

Albrechtice, Albrechtice v Jizerských horách 

300, IČ: 25001591.   

Rada města pověřuje starostu města vydáním 

rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a 

zároveň podpisem Smlouvy o dílo. 
 

294/18 Rada města schvaluje výběr nejvhodnější nabídky 

ve veřejné zakázce na dodávku s názvem „Dodání 

nákladního automobilu s jednoramenným 

nosičem kontejnerů“, která byla zadána mimo 

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

veřejných zakázek v platném znění. Nejvhodnější 

nabídku, s nejnižší nabídkovou cenou předložila 

společnost KOBIT s.r.o, Rozvojová 269, IČ: 

44792247.   

Rada města pověřuje starostu města vydáním 

rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a 

podpisem Kupní smlouvy.    

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 1 

ihned Bc. M. Soukup 

295/18 Rada města bere na vědomí změnu ceny tepla 

platnou od 1.7. do 31.12.2018 dle čl. III Smlouvy 

o prodeji a nákupu tepla s firmou Preciosa Ornela, 

a.s. 
 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned 

 

 

JUDr. J. Müller 

 

296/18 Rada města bere na vědomí předloženou nabídku 

KSS LK a předkládá ji zastupitelstvu města 

k projednání a k vyjádření stanoviska k žádosti. 
 

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 1 

ihned A. Nigrin 

297/18 Rada města schvaluje zakoupení 5 ks prodejních 

stánků na základě cenové nabídky od firmy 

DELTA Svratka s. r. o, Partyzánská 411, Svratka 

59202, IČ:15050611. 
 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned L. Neumannová 

298/18 Rada města bere na vědomí informace o: 

  - jednání s Desenskou Teplárenskou 

  - kanalizace v Černé Říčce 
 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned J. Kořínek 


