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U S N E S E N Í 

která byla přijata na 17. zasedání rady města  

konané dne 1.11.2018 v Riedelově vile v Desné II 

 

Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Jiří Koukal, Jarmila Zachrová, JUDr. 

Jaroslav Müller 

Omluveni:  

 

číslo usnesení hlasování termín vyřizuje 

399/18 Rada města bere na vědomí informaci o provede-

né kontrole usnesení z 16. zasedání rady města 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned J. Kořínek 

400/18 Rada města doporučuje zastupitelstvu města 

schválit prodej pozemku pč. 1095 v k.ú. Desná II 

paní *** a panu ***, oba bytem 468 61 Desná, 

za cenu 5.220,- Kč. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

     ZM Ing. D. Holcová 

401/18 Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít 

na vědomí došlé žádosti paní ***, bytem 

Jablonec nad Nisou a pana ***, bytem Praha 8 – 

Bohnice, o koupi či případný dlouhodobý 

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

1609, 1684, 1685, 1686 vše v k.ú. Desná III a 

uložit pracovníkům města odpovědět žadatelům.   
 

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se - 1 

ZM Ing. D. Holcová 

402/18 Rada města doporučuje zastupitelstvu města 

schválit 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.    

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 1 

ZM Ing. D. Holcová 

403/18 Rada města bere na vědomí informaci o zadání 

zpracování projektové  dokumentace k výstavbě 

garáží na pozemku pč. 1182/4 v k.ú. Desná III a 

zároveň bere na vědomí informaci o došlé 

žádosti paní *** o koupi části z pozemku pč. 

1182/4 v k.ú. Desná III za účelem výstavby 

garáže. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. D. Holcová 

404/18 Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o 

zřízení věcného břemene-služebnosti č.IV-12-

4014941/VB/02 mezi městem Desná a společ-

ností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 

874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, spočívající 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. D. Holcová 
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v umístění distribuční soustavy – podzemního 

vedení NN na pozemcích města pč. 1102 a pč. 

1103 vše v k.ú. Desná II v rozsahu vymezeném 

geometrickým plánem číslo 701-242/2018 ze 

dne 18.6.2018 za jednorázovou náhradu ve výši 

58.000,- Kč + DPH v zákonné sazbě. 

405/18 Rada města na základě námitky ruší usnesení 

RM číslo 386/18 ze dne 3.10.2018 
 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. D. Holcová 

406/18 Rada města schvaluje zvláštní užívání místní 

komunikace na pozemku pč. 1056 v k.ú. Desná 

III pro provoz lyžařského areálu Černá Říčka, 

které bude řešeno úplnou uzavírkou komunikace 

v období od 15.11.2018 do 30.4.2019 v úseku od 

objektu čp. 654 za objekt če. 454, organizaci SH 

ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Černá Říčka, 

se sídlem se sídlem Polubenská 930, 468 61 

Desná, IČO: 16389972, s podmínkou uvedení 

komunikace do původního stavu a obnovení její 

průjezdnosti po ukončení provozu vleku. 
 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. D. Holcová 

407/18 Rada města bere na vědomí informaci o zřízení 

služebnosti podle Smlouvy č. 222/2017/TPČ, 

kterou se zřizuje služebnost inženýrské sítě ve 

prospěch Severočeské vodárenské společnosti, 

a.s. k pozemku pč. 516 v k.ú. Desná I ve vlast-

nictví pana ***, bytem Albrechtice v Jizerských 

horách, v souvislosti se stavbou „Desná – 

prodloužení kana-lizace Tanvald – Desná I“, a to 

v rozsahu podle geometrického plánu číslo 833-

28/18 ze dne 25.9.2018 za jednorázovou náhradu 

ve výši 10.000,- Kč, kterou hradí město Desná 

jako investor stavby. 
 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. D. Holcová 

408/18 Rada města bere na vědomí informaci o zřízení 

služebnosti podle Smlouvy č. 223/2017/TPČ, 

kterou se zřizuje služebnost inženýrské sítě ve 

prospěch Severočeské vodárenské společnosti, 

a.s. k pozemkům pč. 501, pč. 504 a pč. 505//2 

v k.ú. Desná I ve vlastnictví pana ***, bytem 

Albrechtice v Jizerských horách, v souvislosti se 

stavbou „Desná – prodloužení kanalizace 

Tanvald – Desná I“, a to v rozsahu podle 

geometrického plánu číslo 832-27/2018 ze dne 

19.7.2018 za jednorázovou náhradu ve výši 

1.000,- Kč, kterou hradí město Desná jako 

investor stavby. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. D. Holcová 

409/18 Rada města bere na vědomí informaci o zřízení 

služebnosti podle Smlouvy č. 224/2017/TPČ, 

kterou se zřizuje služebnost inženýrské sítě ve 

prospěch Severočeské vodárenské společnosti, 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. D. Holcová 
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a.s. k pozemku pč. 506 v k.ú. Desná I ve vlast-

nictví pana ***, bytem Desná, v souvislosti se 

stavbou „Desná – prodloužení kanalizace 

Tanvald – Desná I“, a to v rozsahu podle 

geometrického plánu číslo 833-28/18 ze dne 

25.9.2018 za jednorázovou náhradu ve výši 

4.000,- Kč, kterou hradí město Desná jako 

investor stavby. 
 

410/18 Rada města schvaluje zřízení služebnosti podle 

Smlouvy č.j.  OLP/2210/2018, 99/2018/TPČ, JN 

004 024 uzavírané mezi Libereckým krajem a 

Severočeskou vodárenskou společností a.s. ke 

zřízení služebnosti k pozemkům pč. 480 a pč. 

519 v k.ú. Desná I ve vlastnictví Libereckého 

kraje, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 

2, IČO 70891508, na kterých je umístěna stavba 

„Desná – prodloužení kanalizace Tanvald – Des-

ná I“, a to v rozsahu podle geometrického plánu 

číslo 833-18/18 ze dne 25.9.2018 za jednorázo-

vou náhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH v zákon-

né sazbě hrazenou městem Desná jako investo-

rem stavby. 
 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. D. Holcová 

411/18 Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o 

smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýr-

ské sítě a o právu provést stavbu pod označením 

„Optická síť SFERIA Desná II. etapa“ uzavřené 

dne 7.6.2018 mezi městem Desná a společností 

TELEFLEXIS s.r.o., se sídlem Krkonošská 84, 

468 41 Tanvald. Dodatkem se mění čl. I Smlou-

vy takto: v odst. 1. se doplňují dotčené pozemky 

města pč. 24, pč. 54, pč. 105, pč. 429/1, pč. 

429/2, pč. 505/1 v k.ú. Desná I a pozemky pč. 

61/1, pč. 68 v k.ú. Desná II a dále v odst. 2. se 

doplňují ve výčtu podzemního telekomunikač-

ního vedení - kabelová komora a sloupek SFOS 

včetně jejich specifikace. 
 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. D. Holcová 

412/18 Rada města schvaluje zveřejnění záměru na 

propachtování pozemků pč. 1738 pč. 1808/1,  pč. 

1809,  pč. 1821, části cca 2000 m2 z pč. 1752/2, 

části cca 6400 m2 z pč. 1752/3 a části  cca 1800 

m2 z pč. 1802/1 vše v k.ú. Desná III p. *** 

bytem Polubný,  na dobu určitou od 1.1.2019 do 

31.12.2024. 
 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. D. Holcová 

413/18 Rada města schvaluje udělení souhlasu s použi-

tím znaku města Desná pro společnost TERMIL 

s.r.o., Maxe Švabinského 111/30, Jablonec nad 

Nisou, IČO:25490885, a to pro markentingové 

účely spočívající v označení staveb a referenci o 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Bc. M. Soukup 
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stavbách v případech, kde bylo a bude 

investorem příslušné stavby Město Desná.   
 

414/18 Rada města schvaluje opravu stávajících rozvodů 

a nové trasování, které souvisí se zabezpečením 

serveru a vnitřní počítačové sítě v ZŠ a MŠ 

Desná firmou DVI Systém, se sídlem Chlístov 

31, 468 22 Železný Brod, IČO 66645107 za 

částku 38.115,- Kč včetně DPH. 
 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned JUDr. J. Müller 

415/18 Rada města schvaluje Plán zimní údržby místních 

komunikací (chodníky a silnice) pro rok 2018 – 

2019. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned J. Žák 

416/18 Rada města pověřuje jiného člena zastupitelstva 

města pana Josefa Želinského k přijímání 

prohlášení o uzavření manželství § 11 a z.  

 č. 301/2000 Sb. zákon o matrikách.  
 

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 1 

ihned I. Hanzlíčková 

417/18 Rada města stanoví užívání závěsného odznaku 

jinými členy zastupitelstva města pod § 108, 

odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů starostovi panu 

Jaroslavu Kořínkovi, místostarostovi panu Petru 

Šikolovi a panu Josefu Želinskému. 
 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned I. Hanzlíčková 

418/18 Rada města určuje: 

a/  obřadní síň Městského úřadu v Desné, 

Krkonošská čp. 120, úředně určenou místností 

k přijímání o uzavření manželství  

b/ středa, čtvrtek dnem pro přijímání prohlášení 

o uzavření manželství a to začátek obřadu v době 

od 11.00 až 14.00 hodin, tj. 4 obřady  
 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned I. Hanzlíčková 

419/18 Rada města bere na vědomí zaslaný dopis 

ředitelkou ZMŠ paní Danou Scheibovou. Radní 

provedou prohlídku prostor Zdravé mateřské 

školy, následný postup projedná vedení města se 

zástupci školských zařízení. Výsledné řešení 

bude předloženo zastupitelstvu města ke 

schválení. 
 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned JUDr. J. Müller 

420/18 Rada města bere na vědomí informace 

Stavebního úřadu o umístění zábran v dolní části 

ulice Údolní a odkládá rozhodnutí do doby 

provedení místního šetření. 
 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned A. Nigrin 

J. Žák 

421/18 Rada města navrhuje zastupitelstvu města 

schválit 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 – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ZM JUDr. J. Müller 
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Jaroslav Kořínek                                                                                   Petr Šikola 

      starosta                                                                                          místostarosta 

422/18 Rada města zřizuje pro volební období 2018 až 

2022 bytovou a sportovní komisi rady města 

Desná.  
 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned J. Kořínek 

423/18 Rada města volí za předsedkyni bytové komise 

paní Hanu Chladovou. 
 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned J. Kořínek 

424/18 Rada města volí za předsedu sportovní komise 

pana Patrika Chluma. 
 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned J. Kořínek 

425/18 Rada města schvaluje program 6. zasedání 

zastupitelstva města, které se koná dne  

14. listopadu 2018 od 17:00 hodin v Riedlově 

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 

   - dodatek smlouvy – výkopy VO Údolní 

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 
   - vyhlášená výběrová řízení 

    - informace ke změně Územního plánu 

7) Diskuze   

8) Závěr 
 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned J. Kořínek 


