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U S N E S E N Í 

která byla přijata na 18. zasedání rady města  

konané dne 26.11.2018 na MěÚ v Desné II 

 

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

Jaroslav Müller 

Omluveni:  

 

číslo usnesení hlasování termín vyřizuje 

426/18 Rada města bere na vědomí informaci o 

provedené kontrole usnesení ze 17. zasedání 

rady města 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned J. Kořínek 

427/18 Rada města bere na vědomí informaci o zániku 

nájemního vztahu uzavřeného mezi pronajímate-

lem městem Desná a nájemcem paní *** na 

pronájem části cca 500 m2 z pozemku pč. 

1784/1 v k.ú. Desná III z důvodu prodeje části z 

pozemku nájemci.  

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. D. Holcová 

428/18 Rada města schvaluje pacht 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 panu ***, bytem  468 50 Kořenov, na 

dobu určitou od 1.1.2019 do 31.12.2024 za roční 

pachtovné ve výši 1.275,- Kč. 
 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se - 0 

ihned Ing. D. Holcová 

429/18 Rada města schvaluje zveřejnění záměru po 

dobu 30 dnů na prodej pozemku pč. 190 v k.ú. 

Desná III za účelem realizace stavby pro trvalé 

bydlení za minimální cenu 500,- Kč/m2.  

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. D. Holcová 

430/18 Rada města doporučuje zastupitelstvu vzít na 

vědomí požadavek na snížení kupní ceny pod 

dolní hranici stanovenou platným ceníkem města 

za koupi částí z pozemku pč. 253/4 v k.ú. D I a 

doporučuje vyvolat společné jednání se žadateli. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ZM Ing. D. Holcová 

431/18 Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít 

na vědomí informaci o předneseném požadavku 

zájemce o koupi objektu čp. 788 včetně přileh-

lých pozemků v k.ú. Desná III na snížení kupní 

ceny a doporučuje vyvolat jednání ve věci za 

účasti žadatele. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ZM Ing. D. Holcová 

432/18 Rada města bere na vědomí předloženou ceno-

vou nabídku Ing. Marcela Folce, Polní 3369/12, 

466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 64666751, na 

vypracování realizační projektové dokumentace 

včetně inženýrských prací na stavbu řadových 

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

ukládá zaměstnancům města prověřit ceny 

uvedených služeb, případně poptat další nabídky.  
 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. D. Holcová 
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433/18 Rada města bere na vědomí informaci o 

aktuálních cenách stavebních pozemků na území 

obce Desná v nabídce realitních kanceláří.  
 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. D. Holcová 

434/18 Rada města schvaluje vyřazení nefunkčního a 

zastaralého drobného dlouhodobého majetku dle 

předložených návrhů na vyřazení a s jeho 

následnou likvidaci. 
 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. M. Čermáková 

435/18 Rada města schvaluje plán inventarizace na rok 

2018. 

 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. M. Čermáková 

436/18 Rada města doporučuje zastupitelstvu města 

schválit návrh rozpočtu na rok 2019 v předlo-

ženém znění. 
 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ZM Ing. M. Čermáková 

437/18 Rada města doporučuje zastupitelstvu města 

schválit střednědobý výhled rozpočtu města 

Desná na období let 2020 až 2024 v předlože-

ném znění. 
 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ZM Ing. M. Čermáková 

438/18 Rada města doporučuje zastupitelstvu města 

schválit návrh plánu investičních akcí pro rok 

2019. 
 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ZM Ing. M. Čermáková 

439/18 Rada města schvaluje pronájem všech 

nebytových prostor kulturního domu Sklář za 

účelem konání 3. Vlekařského plesu dne 30. 

března 2019. 
 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned B. Mladonická 

440/18 Rada města bere na vědomí žádost *** o 

pronájem dvou místností (každá cca 4x5m) za 

účelem skladování předmětů pro budoucí 

Retromuzeum v Desné, bohužel v současné době 

Město Desná nemá vhodný prostor. 
 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned B. Mladonická 

441/18 Rada města bere na vědomí informaci o navýšení 

nákladů oproti původní smlouvě o úhradě 

poměrné části vícenákladů za výko-pové práce, 

předložených dne 20.11.2018 mezi Městem 

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

doporučuje zastupitelstvu města schválit  předlo-

žený dodatek č. 1 uvedené smlouvy, následně 

pověřuje starostu města podpisem dodatku.  
 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ZM Bc. M. Soukup 

442/18 Rada města schvaluje prodej 1 m3 dřeva za cenu 

500,- Kč ze spadlého buku na pozemku p.č. 225 

v k.ú. Desná II za podmínky úklidu veškeré 

dřevní hmoty panu ***, Tanvald – Žďár.  

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. R. Vedralová 

443/18 Rada města schvaluje prodej 2 m3 dřeva za cenu 

1.000,- Kč z tújí na pozemku p.č. 149 v k.ú. 

Desná I za podmínky vlastní manipulace panu 

***, Desná.  
 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. R. Vedralová 
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444/18 Rada města schvaluje kácení 10 ks bříz o obvodu 

60 – 120 cm na pozemku p.č. 545 v k.ú. Desná I 

panu ***, Desná.  
 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. R. Vedralová 

445/18 Rada města schvaluje přílohy ke smlouvě č. 

20242025 se Severočeskými komunálními 

službami, Jablonec nad Nisou, Smetanova 

4588/91 o cenách za svoz odpadu od 1.1.2019  

a pověřuje starostu města jejich podpisem.  
 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. R. Vedralová 

446/18 Rada města bere na vědomí informaci o 

připravovaném nezávazném průzkumu o zámě-

rech v oblasti zásobování pitnou vodou v lokalitě 

Černá Říčka a pověřuje pracovníky města 

odesláním dopisu pro zjištění zájmu o případné 

zahájení příprav dalšího projektu. 
 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. R. Vedralová 

447/18 Rada města schvaluje další využívání softwaru 

společnosti Inisoft, s.r.o., Liberec k vedení 

evidence odpadu a pověřuje starostu podpisem 

dodatku smlouvy. 
 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. R. Vedralová 

448/18 Rada města schvaluje navýšení měsíčního 

paušálu společnosti TELWORK, s.r.o., Mladá 

Boleslav na 629,- Kč za provozování 

svolávacího systému jednotky hasičů Desná a 

pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1 ke 

smlouvě o poskytování služeb č. 512108. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. R. Vedralová 

 

449/18 Rada města schvaluje objednávku propagace 

v Jabloneckém deníku jako podporu ankety 

„Sportovec roku 2018“ za částku 5.000,- Kč. 
 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned J. Kořínek 

450/18 Rada města schvaluje uzavření Darovací 

smlouvy mezi městem Desná a Svazkem obcí 

Mikroregion Tanvaldsko, se sídlem Palackého 

359, 468 41 Tanvald, kterou se bezúplatně 

převádějí do vlastnictví města Desná autobusové 

čekárny na pozemku p.č. 1504 v k.ú. Desná II, 

pozemku p.č. 1666 v k.ú. Desná II, pozemku p.č. 

821/2 v k.ú. Desná II, pozemcích p.č. 1250/2 a 

pč. 1244 v k.ú. Desná III a pozemku p.č. 1808/4 

v k.ú. Desná III. 
 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned J. Kořínek 

451/18 Rada města volí jako členy sportovní komise 

rady města pana Pavla Michka ml., Stanislava 

Doubka, Petra Kopala, Karla Lhotského, 

Jaroslava Wilda a Stanislava Chvojku. 
 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned J. Kořínek 

452/18 Rada města volí jako členy bytové komise rady 

města Mgr. Pavla Horkého a paní Pavlínu 

Hofmanovou.   
 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned J. Kořínek 
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Jaroslav Kořínek                                                                                   Petr Šikola   

    starosta                                                                                             místostarosta 

453/18 Rada města schvaluje zpracování zjednodušené 

projektové dokumentace na výměnu povrchu 

atletického stadionu v Desné f. Dor-Sport s.r.o. 

se sídlem Bruzovice 247, Sedliště za maximální 

cenu 20.000,- Kč s DPH dle předložené cenové 

nabídky. 
 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned JUDr. J. Müller 

454/18 Rada města schvaluje poskytnout peněžitý dat 

místostarostovi města panu Petru Šikolovi ve 

výši 10.000,- Kč za činnost a aktivity včetně 

účastí na různých kulturních, společenských a 

sportovních akcích, které vykonával v roce 2018 

ve prospěch města v době mimo úřední hodiny 

ve svém osobním volnu, nejen v pracovní dny, 

ale i ve dnech pracovního volna a pracovního 

klidu, které přímo nesouvisely s výkonem funkce 

člena zastupitelstva města. 
 

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 1 

ihned J. Kořínek 

JUDr. J. Müller 

455/18 Rada města schvaluje poskytnout peněžitý dat 

zastupiteli města panu Josefu Želinskému ve 

výši 10.000,- Kč za činnost a aktivity včetně 

účastí na různých kulturních, společenských a 

sportovních akcích, které vykonával v roce 2018 

ve prospěch města v době mimo úřední hodiny 

ve svém osobním volnu, nejen v pracovní dny, 

ale i ve dnech pracovního volna a pracovního 

klidu, které přímo nesouvisely s výkonem funkce 

člena zastupitelstva města. 
 

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 1 

ihned J. Kořínek 

JUDr. J. Müller 

456/18 Rada města schvaluje program 7. zasedání 

zastupitelstva města, které se koná dne  

12. prosince 2018 od 16:00 hodin v Riedelově 

vile v Desné II. 

1) Zahájení       

2) Kontrola usnesení 

3) Ekonomické        
  - ekonomická situace 

  - rozpočtová opatření 

  - návrh rozpočtu roku 2019 

  - návrh plánu investic na rok 2019 

  - rozpočtový výhled na období 2020-2024      

4) Organizační 

  - změna výše odměn členů ZM 

  - převod vlakov. zastávek od Mikroregionu Tanvaldsko 

5) Diskuze 

6) Závěr  
 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned J. Kořínek 

457/18 Rada města bere na vědomí informace MěÚ o: 

 - skipasech na sezónu 2018/2019 

 - odpovědi ERU 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned J. Kořínek 


