
1 
 

Z Á P I S 

z 1. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 7.2.2018 

v 17.00 hod v Riedelově vile v Desné II. 
 

Přítomni: Jaroslav Kořínek, Josef Želinský, Petr Šikola, Ing. Pavel Michek, Vratislav Novák, 

Viktor Neumann, Jarmila Zachrová, Ivana Suchardová, Jiří Koukal, Ing. Ivan Indráček, 

Vladimír Žanta, Ing. Eva Směšná, Mgr. Pavel Horký 

Omluveni: Sylvie Pokorná, Hana Chladová 

 

Schůzi zahájil a řídil starosta města Jaroslav Kořínek. Zasedání bylo svoláno a vyhlášeno ve 

smyslu § 92 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích a jednacího řádu zastupitelstva dle §3 

aktualizovaného a odsouhlaseného zastupitelstvem města Desná dne 7.9.2016. 

 

Pan starosta konstatoval, že na zasedání je přítomno 12 členů zastupitelstva města, což je 

nadpoloviční většina a zasedání ve smyslu jednacího řádu je tudíž usnášení schopné. 

 

a) Pro řízení dnešního zasedání navrhuji starostu města Jaroslava Kořínka. 
Hlasování pro – 12 

 

b) Zapisovatelkou dnešního zasedání byla jmenována Hana Hrušková, pracovnice MěÚ Desná. 

 

c) Byli navrženi ověřovatelé zápisu – Vratislav Novák, Jiří Koukal 

Hlasování pro – 10, zdržel se - 2 (Novák, Koukal) 

 

d) Byla navržena návrhová komise ve složení – Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek 

Hlasování pro – 11, zdržel se - 1 (Indráček) 

 

V 17:03 hodin přišla paní Směšná - zastupitelů je 13. 

 

e) Starosta sdělil, že zápis z posledního jednání zastupitelstva ze dne 13.12.2017 byl uložen na 

MěÚ k nahlédnutí, nikdo k němu nevznesl připomínky, a proto byl vyhlášen za schválený. 
 

f) Rada města doporučuje, aby ke každému bodu programu byla diskuze zvlášť a samostatné 

hlasování.   

 

Hlasování pro – 13 

Usnesení 1a) 

Zastupitelstvo města schvaluje, aby ke každému bodu programu byla diskuze zvlášť a 

samostatné hlasování. 

 

g) Rada města na svém zasedání 24. 1. 2018 navrhla ZM k projednání tento program 

dnešního zasedání zastupitelstva:    

       1) Zahájení    

       2) Kontrola usnesení 

       3) Majetkoprávní     

           - prodej části z pozemku pč. 391 v k.ú. Desná I        

           - info o možném prodeji cesty Na Novině 

      4) Ekonomické  

           - ekonomická situace a RUD k 31.1.2018   

           - rozpočtová opatření 
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           - schválení úvěrové smlouvy  

           - schválení veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací 

       5) Organizační             

           - činnost výborů 

           - kanalizace D III 

           - schválení změny ÚP 

           - žádost spolku LUNGTA 

           - členství ve sdružení CR 

       6) Informace MěÚ 

       7) Diskuze  

       8) Závěr 

 

Starosta navrhl, aby do dnešního programu jednání byla provedena následující změna:  

Do bodu Majetkoprávního zařadit dva body a to „koupi částí z pozemků pč.28/1, pč. 29 a pč. 

30 v k.ú. Desná III“, kde se jedná o opravu předešlého usnesení a bod „smlouva budoucí o 

zřízení služebnosti na pozemcích města – Optická síť Sferia Desná“.  

Zároveň navrhl přesunout bod „kanalizace D III“ z organizačních záležitostí do Informací MĚÚ 

z důvodu toho, že ZM bere jen informaci o stavu na vědomí. Upřesnění názvu projednávaného 

bodu organizační „Schválení změny ÚP“ na „Pořízení změny č. 1 ÚP“.  

 

Hlasování pro: 13 

Usnesení 1b) 

Zastupitelstvo města schvaluje program 1. zasedání, které se koná dne 7. února 2018 od 

17:00 hodin v Riedelově vile v Desné II. 

1) Zahájení                                                                                                                           

2) Kontrola usnesení 

3) Majetkoprávní     

- prodej části z pozemku pč. 391 v k.ú. Desná I        

- info o možném prodeji cesty Na Novině 

- koupě částí z pozemků pč.28/1, pč. 29 a pč. 30 v k.ú. Desná III – oprava 

usnesení 

- smlouva budoucí o zřízení služebnosti na pozemcích města – Optická síť Sferia 

Desná“ 

4) Ekonomické  

- ekonomická situace a RUD k 31.1.2018              

- rozpočtová opatření 

- schválení úvěrové smlouvy  

- schválení veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací 

5) Organizační                                                                                                                     

- činnost výborů 

- pořízení změny č. 1 ÚP 

- žádost spolku LUNGTA 

- členství ve sdružení CR 

6) Informace MěÚ 

7) Diskuze       

8) Závěr 

  

2) Kontrola bodů usnesení z 9. zasedání zastupitelstva města ze dne 13. 12.2017. 

1a) schválení hlasování – standardní bod, tedy splněno 

1b) schválení programu zasedání – rovněž standardní, tedy splněn 



3 
 

2) ZM bere na vědomí kontrolu usnesení 8. ZM je zase standardní bod, tedy splněno 

3.1) neschválení zveřejnění záměru na prodej části pozemku v k.ú. D III – neschválením 

splněno, žadateli odpovězeno, nabídnut pronájem, zatím bez reakce  
3.2) vzata na vědomí informace o žádosti na koupi pozemku a stavby v k.ú. D III – vzetím na 

vědomí splněno, žadateli odpovězeno, nabídnut pronájem, zatím bez reakce  

3.3) vzaty na vědomí informace o žádostech na koupi pozemků v k.ú. D I – vzetím na vědomí 

splněno, žadatelům odpovězeno, nabídnut pronájem, zatím bez reakce 

4.1) vzata na vědomí informace o ekonomické situaci a plnění rozpočtového určení daní, 

k 30.11. 2017 – vzetím na vědomí splněno  

4.2) schválení rozpočtového opatření č. 26/2017  –  schválením splněno 

4.3) schválení rozpočtu města na rok 2018 – schválením splněno 

4.4) schválení plánu investic na rok 2018 – schválením splněno 

4.5) schválení střednědobého výhledu na období 2019 až 2023 – schválením splněno 

5.1) schválení výše odměn členům zastupitelsta od 1.1.2018 – schválením splněno  

5.2) vzaty na vědomí stížnosti pana J. – vzetím na vědomí splněno 
 

Hlasování pro – 13 

Usnesení 2 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci starosty o provedené kontrole usnesení 

z 9. zasedání zastupitelstva města konaného dne 13. 12. 2017. 

 

3) Majetkoprávní       

3.1) Prodej části z pozemku pč 391 v k.ú. Desná I 
Pan M. P., bytem Desná, požádal o koupi části z pozemku pč. 391 v k.ú. Desná I, na kterou 

zasahuje stavba garáže v jeho vlastnictví. 

Geometrickým plánem číslo 825-81/2017 ze dne 22.11.2017 byl z pozemku pč.391 v k.ú. 

Desná I oddělen díl „a“ o výměře 5 m2 

Záměr byl zveřejněn: 1.12.-16.12.2017 

Návrh ceny: 5 m2 x 500,- Kč/m2 = 2.500,- Kč (dle platného ceníku) – RM doporučuje ZM 

schválit 

 

Hlasování - 13  

Usnesení 3.1  

Zastupitelstvo města schvaluje prodej části z pozemku pč. 391 v k.ú. Desná I, podle 

geometrického plánu číslo 825-81/2017 označené jako díl „a“ o výměře 5 m2, panu M. P., 

bytem Desná, za cenu 2.500,- Kč. 

 

3.2) Informace k zamýšlenému prodej cesty Na Novině Lesům ČR, s.p.  

Vzhledem k mnohaletým problémům s pozemní komunikací Na Novině (pč.1796 v k.ú. Desná 

III –ostatní plocha/silnice, 14.321m2), které spočívají v každoročních nákladných opravách, 

navrhujeme zahájit jednání s Lesy ČR, s.p. směřující k prodeji této cesty za obdobných 

podmínek, které byly stanoveny pro již uskutečněné prodeje v roce 2017. 

Pozn.: Znaleckým posudkem číslo 2518b/2015 ze dne 7.10.2015 byl původně pozemek oceněn 

na 1.585.335,- Kč (110,70,- Kč/m2) 

Rada města přijala dne 10.1.2018 usnesení č. 8/18, kterým doporučila ZM vzít informaci na 

vědomí. 

K tomuto bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů. 
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Hlasování pro –10, proti -1 (Neumann), zdržel se - 2 (Směšná, Indráček)  

Usnesení 3.2 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o zahájení jednání pracovníků města 

s Lesy ČR, s.p. za účelem přípravy prodeje cesty Na Novině. 

 

3.3) Koupě částí z pozemků pč.28/1, pč. 29 a pč. 30 v k.ú. Desná III – oprava usnesení 

Dne 15.11.2017 byl ZM předložen ke schválení návrh na majetkové vypořádání - koupi částí 

pozemků pč. 28/1, pč. 29 a pč. 30 v k.ú. Desná III od společnosti MOL Česká republika, s.r.o., 

Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, na kterých se nachází místní komunikace. 

Jedná se o nově vzniklé pozemky pč. 28/3 (ostatní plocha, 6 m2), pč.28/5 (ostatní plocha, 12 

m2), pč.29/2 (ostatní plocha, 19 m2) a pč.30/2 (ostatní plocha 55 m2) vše v k.ú. Desná III podle 

geometrického plánu číslo 777-54/2014 ze dne 22.12.2014. 

Společnost MOL ČR s.r.o. předložila návrh kupní ceny za tyto pozemky v celkové výši 19.169,- 

Kč (za pozemky pč. 28/3 a pč. 28/5 cenu 68,40 Kč, za pozemky pč. 29/2 a pč. 30/2 cenu 242,40 

Kč). 

V podkladových materiálech byla nedopatřením uvedena chybná cena 18.169,- Kč (tisková 

chyba). Společnost MOL požaduje opravu (doložena původní zpráva s cenovou tabulkou) 

Navrženo je zrušení usnesení 4.8 ze dne 15.11.2017 a přijetí nového 

 

Hlasování pro - 13 

Usnesení 3.3.1 

Zastupitelstvo města ruší usnesení ZM č. 4.8 ze dne 15. 11. 2017. 

 

Hlasování pro - 13 

Usnesení 3.3.2 

Zastupitelstvo města schvaluje koupi nově vzniklých pozemků pč. 28/3, pč. 28/5, pč. 29/2 

a pč. 30/2 v k.ú. Desná III podle geometrické plánu číslo 777-54/2014 ze dne 22.12.2014 od 

společnosti MOL Česká republika, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1, 

za cenu 19.169,- Kč. 

 

3.4) Smlouva budoucí o zřízení služebnosti na pozemcích města – Optická síť Sferia 

Desná“ 

Předkládána je Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouva o 

právu provést stavbu „Optická síť SFERIA Desná“.  Žádost o zřízení služebnosti byla podána 

23.9.2016 společností Teleflexis s.r.o., se sídlem Krkonošská 84, 468 41 Tanvald, která je 

investorem stavby technické infrastruktury – podzemní veřejné komunikační sít (provozovatel 

- firma SferiaNET.CZ s.r.o.). Rekapitulace: 

Na základě několika vzájemných jednání mezi městem a společností byl změněn rozsah stavby 

a bylo vyjednáno, že současně dojde k bezplatnému uložení 3 volných chrániček optického 

kabelu (1x pro město Desná a 2x pro případného dalšího poskytovatele/stavebníka). Vstup pro 

město je bezplatný. Případný další stavebník bude moci vstoupit do takto osazených volných 

chrániček pouze za úplatu = finanční kompenzaci za provedené výkopy ve prospěch společnosti 

Teleflexis s.r.o. - bližší specifikace podmínek je obsahem smlouvy, respektive přílohy Dohoda 

o podmínkách vstupu do kabelové chráničky, z finanční náhrady plyne prémie pro město Desná.  

Předložená Smlouva a Dohoda byly předány k právnímu posouzení JUDr. Ivaně Weberové, 

která oba dokumenty upravila a navíc doplnila Ručitelským prohlášením. Dále byly takto 

upravené dokumenty předány pověřeným zastupitelům k připomínkování, následně zpět 

k právnímu posouzení.  Dále byly dokumenty postoupeny zpět společnost Teleflexis s.r.o. ke 

korekci (viz. přiložené dokumenty). 
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Dotčené pozemky města v k.ú. Desná I: 242, 391, 394, 411/1, 411/3, 423/1, 427/1 (pouze u 

panelových domů). 

Dotčené pozemky města v k.ú. Desná II: 3, 4, 27/2, 27/3, 27/5, 27/6, 27/7, 27/11, 27/12, 27/15, 

27/16, 58, 73, 77/2, 77/3, 77/5, 77/6, 93, 100, 101, 102/1 (centrum).  

 

K tomuto bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů. 

 

Hlasování pro – 2 (Indráček, Suchardová), proti – 5 (Směšná, Horký, Zachrová, Novák, 

Neumann), zdržel se – 6 (Želinský, Koukal, Michek, Šikola, Kořínek, Žanta) 

Návrh usnesení  

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 

inženýrských sítí a o právu provést stavbu pod označením „Optická síť SFERIA 

Desná“ mezi městem Desná a společností TELEFLEXIS s.r.o., se sídlem Krkonošská 84, 

468 41 Tanvald, na pozemcích města pč. 242, 391, 394, 411/1, 411/3, 423/1 a 427/1 v k.ú. 

Desná I a dále na pozemcích pč. 3, 4, 27/2, 27/3, 27/5, 27/6, 27/7, 27/11, 27/12, 27/15, 27/16, 

58, 73, 77/2, 77/3, 77/5, 77/6, 93, 100, 101 a 102/1 v k.ú. Desná II podle předloženého 

projektu za smluvní jednorázovou náhradu ve výši 30,- Kč za každý i započatý běžný metr 

liniové stavby + DPH v zákonné sazbě. Společnost Teleflexis s.r.o. se zavazuje k 

bezplatnému uložení tří volných chrániček optického kabelu v celé délce trasy, přičemž 

vstup dalších stavebníků do takto osazené chráničky bude možný pouze za předem 

sjednaných podmínek.   
 

K tomuto bodu nebylo přijato usnesení. 
 

4) Ekonomické  

4.1) Informace o finanční situaci a výnosech daní dle RUD a výnosy odvodu loterií a VHP 

k 31.1.2018 

Na účtech máme k 31.1.2018 volných 15 349 583,- Kč, KK není čerpán  (viz. příloha). Za leden 

jsou výnosy z daní dle RUD a výnosy odvodu z loterií a VHP 2 854 234,- Kč, což je v porovnání 

s lednem 2017 navýšení o 287 319,- Kč.  

 

Hlasování pro – 12, nehlasoval – 1 (Želinský) 

Usnesení 4.1 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o finanční situaci města a výnosech daní 

dle RUD, výnosy odvodu loterií a VHP k 31. 1. 2018. 

 

4.2) Rozpočtové opatření č. 1/2018 
Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu: 

 poskytnuté účelové neinvestiční dotace na financování výdajů spojených s volbou  

  prezidenta  ČR ve dnech 12.-13.1. a 19.-20.1.2018.  

 navýšení členského příspěvku Sdružení místních samospráv ČR na rok 2018.  

 

Návrh rozpočtového opatření spolu s důvodovou zprávou je uveden v příloze. 

 

K tomuto bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů. 

 

Hlasování pro - 13 

Usnesení 4.2 
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Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.1/2018, kterým v souladu s § 16 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde ke snížení 

rozpočtových prostředků v příjmové části o 10.000,- Kč a ve výdajové části o 10.000,- Kč. 

 

4.3) Rozpočtové opatření č. 2/2018 

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu: 

Narovnání chybného rozpočtování sociálního fondu a navýšení přídělu a čerpání 

sociálního fondu pro rok 2018 

 

1. Narovnání chybného rozpočtování sociálního fondu 

Příděl do fondu nebyl dříve rozpočtován, což byla chyba. Výdaje rozpočtu na tvorbu sociálního 

fondu se dávají na § 6330, výdajovou položku 5342 a navýšení sociálního fondu (tedy jeho 

příjem) na § 6330, příjmovou položku 4134 ve stejné výši. Toto se dříve při tvorbě rozpočtu 

nedělalo.  

V rámci rozpočtu na rok 2018 bylo schváleno čerpání sociálního fondu v pevně stanovené výši 

230.000,-Kč (§ 6171, položka 5499). Tato částka byla zároveň považována za výši pro jeho 

tvorbu.  

Pro rok 2018 je navrženo tvorbu fondu napravit předloženým rozpočtovým opatřením, kterým 

by došlo k navýšení § 6330, položky 5342 o 230.000,-Kč a § 6330, položky 4134 o 230.000,-

Kč. 

 

2. Navýšení přídělu a čerpání sociálního fondu pro rok 2018 

V rámci rozpočtu na rok 2016 a 2017 bylo schváleno čerpání sociálního fondu v 

pevně stanovené výši 230.000,-Kč (§ 6171, položka 5499). Tato částka byla zároveň 

považována za výši pro jeho tvorbu. Tento příděl odpovídal cca 2,2 % objemu hrubých platů 

zaměstnanců v pracovním poměru a odměny uvolněného zastupitele (starosta) v roce 2016 a 

2% v roce 2017. K 31.12.2017 činil zůstatek sociálního fondu 108.545,60 Kč. V okolních 

obcích činí příděly do sociálního fondu 2,5 % až 4 %. 

V rámci rozpočtu na rok 2018 bylo schváleno čerpání sociálního fondu v pevně stanovené výši 

230.000,-Kč (§ 6171, položka 5499). Tato částka je zároveň považována za výši pro jeho 

tvorbu.  

Z důvodu nízkých přídělů v předchozích letech by bylo žádoucí pro rok 2018 navýšení přídělu 

do sociálního fondu a zároveň jeho čerpání.  

Rada města na svém jednání dne 24.1.2018 doporučila zastupitelstvu města schválit navýšení 

přídělu a čerpání sociálního fondu v roce 2018 o 240.000,-Kč schválením příslušného 

rozpočtového opatření. Od roku 2019 schválila příděl do sociálního fondu ve výši 3 % objemu 

hrubých platů zaměstnanců v pracovním poměru. Tím bychom se přiblížili okolním obcím. 

 

Do zastupitelstva města je předložen návrh rozpočtového opatření, kterým by došlo k navýšení 

§ 6330, položky 5342 celkem o 470.000,-Kč, § 6330, položky 4134 celkem o 470.000,-Kč. 

Zároveň se navýší § 6171, položka 5499 o 240.000,-Kč a poníží § 6171, položka 5901 o 

240.000,-Kč. 

 

Návrh rozpočtového opatření spolu s důvodovou zprávou je uveden v příloze. 

 

K tomuto bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů. 

 

paní Směšná protinávrh usnesení  

Hlasování pro – 7, Proti – 3 (Koukal, Neumann, Kořínek), zdržel se – 3 (Želinský, Šikola, 

Žanta) 
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Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.2/2018, kterým v souladu s § 16 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k navýšení 

rozpočtových prostředků v příjmové části o 230.000,- Kč a ve výdajové části o 230.000,- 

Kč. 

 

Protinávrh nebyl přijat. 

 

Návrh usnesení  

Hlasování pro – 6, proti – 5 (Zachrová, Směšná, Suchardová, Novák, Horký), zdržel se – 2 

(Michek, Indráček) 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.2/2018, kterým v souladu s § 16 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k navýšení 

rozpočtových prostředků v příjmové části o 470.000,- Kč a ve výdajové části o 470.000,- 

Kč. 

Návrh usnesení nebyl přijat. 

 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. Starosta přerušil jednání zastupitelstva v 

17:55 hodin. 

 

Zastupitelstvo pokračuje v 18:00 hodin. 

 

Návrhová komise navrhuje nový návrh usnesení  

Hlasování pro – 11, proti – 1 (Směšná), zdržel se  - 1 (Zachrová) 

Usnesení 4.3 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.2/2018, kterým v souladu s § 16 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k navýšení 

rozpočtových prostředků v příjmové části o 356.000,- Kč a ve výdajové části o 356.000,- 

Kč, což jsou 3% z plánovaných mzdových prostředků. 

 

4.4) Poptání úvěru na 25 milionů Kč s čerpáním v letech 2018 až 2020 

Na základě požadavku z prosincového zastupitelstva města dostal starosta za úkol zajistit 

konkurenční nabídky na pořízení úvěru na financování investičních akcí. 

Na základě doporučení, starosta požádal, společnost Renta IS s.r.o, která zajistila poptání úvěru 

u bankovních subjektů, viz. příloha. 

Na základě výše uvedeného rada města dne 24.1.2018 navrhla s ohledem na předloženou 

nabídku a dlouhotrvající vztah pokračovat ve spolupráci s Českou spořitelnou a.s. a doporučila 

zastupitelstvu schválit předloženou úvěrovou smlouvu se splatností 10 let (viz. přílohy).  

 

K tomuto bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů. 

 

Hlasování pro - 13 

Usnesení 4.4 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření úvěrové smlouvy  č. 0317640479/ LCD s Českou 

spořitelnou, a.s. s možností čerpání úvěru na investiční akce ve výši 25 miliónů Kč do  

31.12.2020 se splatností 10 let a pověřuje starostu města podpisem úvěrové smlouvy. 

 

4.5) Veřejnoprávní smlouvy s TJ a Klubem lyžařů   

Zastupitelé města Desná, schválilo v rozpočtu města na rok 2018, finanční částky na dotace pro 

neziskové organizace a to TJ Desná částka 350.000,- Kč a Klub lyžařů Desná částka 100.000,- 

Kč. V současné době jsou již připraveny veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací. RM 
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doporučila ZM na svém jednání dne 24.1.2018 schválit uvedené dotace a pověřit starostu města 

podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací pro neziskové organizace.  

 

K tomuto bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů. 

 

Hlasování pro - 13 

Usnesení 4.5 

Zastupitelstvo města Desná schvaluje poskytnutí dotace na činnost pro neziskové 

organizace a to TJ Desná ve výši 350.000,- Kč a Klub lyžařů Desná ve výši 100.000,- Kč a 

zároveň pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto 

dotací na činnost pro neziskové organizace.  

 

4.6) Žádost o finanční příspěvek – Spolek zdravotně postižených, z.s. Kořenov 

Na základě vyhlášené výzvy rady města, k předkládání žádosti o poskytnutí finančních 

příspěvků z rozpočtu města Desné na činnost neziskových organizací, obdrželo dne 24.1.2018 

město Desná žádost o Spolku zdravotně postižených, z.s., se sídlem v Kořenově o finanční 

příspěvek ve výši 25.000,- Kč na pořádání poznávacího zájezdu a zájezdu do divadla. Tato 

částka je spolku poskytována každoročně. Rada města dne 24.1.2018 usnesením č. doporučila 

zastupitelstvu města schválit poskytnutí finanční dotace 

 

K tomuto bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů. 

 

Hlasování pro - 13 

Usnesení 4.6  

Zastupitelstvo města Desná schvaluje poskytnutí dotace ve výši 25.000,- Kč Spolku 

zdravotně postižených, z.s. Kořenov na přímou podporu tohoto spolku v roce 2018 a 

zároveň pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této 

dotace pro neziskovou organizaci.   

 

5) Organizační            

5.1) Zpráva o činnosti Finančního výboru Desná 

Pan Indráček informoval zastupitele o tom, že se výbor zatím nesešel. 

 

Hlasování pro – 13 

Usnesení 5.1  

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o činnosti Finančního výboru Desná.  

  

5.2) Pořízení změny č. 1 ÚP  
Zastupitelstvo Města Desná vydalo dne 20.4.2016, pod č. usnesení č. 3.1.3. formou opatření 

obecné povahy Územní plán Desná, který nabyl účinnosti dne 7.5.2016.  

Plocha (III Z19) – ppč. 856 k.ú. Desná III, v obci Desná byla dle platného Územního plánu 

Desná, vydaného formou opatření obecné povahy součástí nezastavěného území ve funkčním 

využití – „Smíšené nezastavěného území – zemědělské, přírodní“ (NSzp).  

Rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci ze dne 18.1.2017, č.j. 64 A 

5/2016-158. Rozsudkem došlo ke zrušení ÚP v části týkající se předmětné plochy.  

 

K tomuto bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů. 

 

Hlasování pro - 13 

Usnesení 5.2.1  
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Zastupitelstvo města bere na vědomí rozsudek NSS č. 5 A s 24/2017 – 97, v řízení o kasační 

stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci ze dne 

18.1.2017, č.j. 6 A 5/2016 – 158. 

 

Na základě výše uvedeného vyplývá povinnost dořešit funkci této plochy změnou č. 1 ÚP a v 

jejím odůvodnění se řádně vypořádat s navrženým řešením a přijmout usnesení ve 

stanoveném rozsahu, viz. příloha. 

 

Hlasování pro - 13 

Usnesení 5.2.2  

Zastupitelstvo města schvaluje podnět k pořízení změny č. 1 ÚP Desná v rozsahu dle 

přílohy.  

 

Se změnou územního plánu dále souvisí i nutnost určit pověřeného zastupitele, který bude 

spolupracovat s pořizovatelem tj. MěÚ Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí, při 

této a případně dalších změnách územního plánu, jelikož pověření vyplývající s usnesení 

zastupitelstva 5.2.3 ze dne 19.11.2014 dokončením územního plánu padlo. Při jednání 

zastupitelstva by tedy měly padnout návrhy na tohoto určeného zastupitele, o jehož určení se 

musí hlasovat.  

K tomuto bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů. 

Navržena byla paní zastupitelka Ing. Eva Směšná, která tuto funkci vykonávala při tvorbě 

územního plánu a s návrhem souhlasí. 

 

Hlasování pro – 12, zdržel se – 1 (Směšná) 

Usnesení 5.2.3  

Zastupitelstvo města schvaluje paní Ing. Evu Směšnou, jako pověřenou zastupitelku pro 

spolupráci s pořizovatelem, při změně č. 1 a dalších změnách územního plánu města 

Desná.  
 

5.3) Žádost spolku LUNGTA 

Spolek LUNGTA Praha žádá město Desná o připojení města Desná k mezinárodní kampani 

„Vlajka pro Tibet“ a dne 10. března 2018 a o její vyvěšení na budově úřadu 

 

Hlasování pro – 8, zdržel se - 3 (Směšná, Šikola, Zachrová),  proti - 2 (Neumann, Horký) 

Usnesení 5.3 

Zastupitelstvo města neschvaluje po projednání žádost Spolku LUNGTA Praha o 

připojení města Desná k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. 

 

5.4) Členství ve Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory, z.s.  

Rada města na svém jednání dne 13.12.2017 doporučila zastupitelstvu města schválit členství 

města Desná ve Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory, z.s.. Doporučení předcházela 

prezentace p. Bažanta, který je ředitelem tohoto sdružení. Pro město Desná nevyplývají žádné 

další finanční náklady. Již dnes na činnost tohoto sdružení pravidelně přispíváme a i pro tento 

rok je v rozpočtu schválena částka ve výši 30.000,- Kč. Členství v tomto spolku umožňuje 

prezentovat zájmy města v rámci rozvoje cestovního ruchu, nové koncepce informačního centra 

a možnosti případného propojení plánované sjezdovky z Desné I. Prezentace viz. příloha. 

 

K tomuto bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů. 

 

Hlasování pro – 13 
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Usnesení 5.4 

Zastupitelstvo města schvaluje členství města Desná ve Sdružení cestovního ruchu 

Jizerské hory, z.s..  

 

V 18:25 hodin odešla paní  Suchardová - zastupitelů je 12. 

 

6) Informace MěÚ   

6.1) Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy a mateřské školy Desná 

V současné době běží konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy a mateřské 

školy Desná. Zároveň je připravováno i sloučení Základní školy a mateřské školy Desná, 

příspěvkové organizace, se sídlem Krkonošská. č.p 613, 468 61 Desná a Zdravé mateřské školy, 

příspěvkové organizace, se sídlem Údolní č.p. 2012, 468 61 Desná.  

Na základě rozhodnutí rady města byl dne 16.1.2018 byl odvolán z funkce ředitele ZŠ a MŠ 

Desná s účinností 31.7.2018 pan Mgr. Stanislav Jirouš. Následně došlo ke zveřejnění informace 

o vyhlášení konkurzního řízení na obsazení této funkce od 1.8.2018 na úřední desce MěÚ, na 

webových stránkách města Desná a celostátním portálu pro pedagogy. Přihlášku do 

konkurzního řízení lze podat do 28. února 2018. Odbor školství KULK tuto informaci zveřejnil 

také na svých webových stránkách. Tajemník MěÚ Desná požádal město Tanvald a Jablonec 

nad Nisou o předání informace o konkurzním řízení do jimi zřízených školských příspěvkových 

organizací.  

Rada města dále připravuje sloučení Základní školy a mateřské školy Desná, příspěvkové 

organizace, se sídlem Krkonošská č.p. 613, 468 61 Desná a Zdravé mateřské školy, příspěvkové 

organizace, se sídlem Údolní č.p. 2012, 468 61 Desná s tím, že nástupnickou organizací by byla 

Základní školy a mateřské školy Desná, příspěvkové organizace, se sídlem Krkonošská č.p 613, 

468 61 Desná s termínem sloučení 1.7.2019. Tento materiál bude předložen ke schválení na 

jednání ZM dne 18.4.2018.  

K tomuto bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 

 

6.2) Zrušení směrnice č 1/2016 k zadávání veřejných zakázek  

Rada města na svém jednání dne 24.1.2018 usnesením č. 42/18 zrušila „Vnitřní organizační 

směrnici č. 1/2016 upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a uzavírání 

smluvních vztahů s dodavateli stavebních prací, služeb a dodávek““, která byla schválena radou 

města usnesením č. 383/16 dne 2.11.2016. Rada města pověřila pracovníky města 

vypracováním metodiky na zadávání výběrových řízení a seznámit s touto metodikou 

zastupitelstvo města. Zároveň rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 

metodiku na zadávání veřejných zakázek. 

 

6.3) Metodika zadávání veřejných zakázek  

Rada města bude u každé zakázky rozhodovat o způsobu zadání výběrového řízení. Bude 

postupovat v souladu se zákonem o veřejných zakázkách (do částky 2 miliony Kč na dodávky 

a služby a do částky 6 milionů Kč na stavební práce). Výjimku tvoří případy, kdy v rámci 

dotačních titulů je přímo stanovena podmínka výběrového řízení (nad rámec zákona o 

veřejných zakázkách). Ve většině případu se bude jednat o zakázkách, které byly schváleny pro 

daný rok jako investiční akce zastupitelstvem města.  

RM vždy rozhodne o: 

- počtu oslovených subjektů (může některé subjekty určit na základě dobrých zkušeností) 

dle velikosti a složitosti zakázky 

- způsobu provedení (formou pouze oslovení určitého počtu firem, nebo vyvěšení 

informace na portál zadavatele)  
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- stanovení výběrové komise (počet členů, předseda a členové) 

O výběrových řízeních budou zastupitelé pravidelně informováni na jednáních zastupitelstva. 

 

6.4) Odsouhlasená výběrová řízení radou města dne 24.1.2018  

a) Oprava fasády MěÚ  

Rada města pověřila zaměstnance města provedením výběrového řízení formou poptávky na 

opravu fasády MěÚ Desná. Odsouhlasila oslovit pět firem zabývajících se touto činností a 

zveřejnění na portálu zadavatele. Zároveň schválila výběrovou komisi ve složení: Bc. M. 

Soukup – předseda komise, A. Nigrin, M. Brezarová, J. Želinský a Ing. M. Čermáková – 

členové komise.  

 

b) Nákup nákladního vozidla  

Rada města pověřila zaměstnance města provedením výběrového řízení formou poptávky na 

nákup nákladního vozidla pro odbor místního a bytového hospodářství. Odsouhlasila provést 

poptávku na pět obdobných typů vozidla a následně oslovit tři firmy zabývající se prodejem 

těchto vozidel. Zároveň schválila výběrovou komisi ve složení: Bc. M. Soukup – předseda 

komise, J. Žák, Ing. I. Indráček, J. Želinský a J. Müller, Ph.D. – členové komise.  

 

c) Oprava ležatých rozvodů  

Rada města pověřila zaměstnance města provedením výběrového řízení formou poptávky na 

rekonstrukci ležatých rozvodů objektu „SKI“ a „Malometrážky“ v Desné I. Odsouhlasila 

oslovit pět firem zabývajících se touto činností a zveřejnění na portálu zadavatele. Zároveň 

schválila výběrovou komisi ve složení: Bc. M. Soukup – předseda, Ing. P. Michek a R. Seidel 

– členové komise.     

 

6.5) Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování  
Starosta města a tajemník MěÚ Desná se účastnili dne 31.1.2018 na MěÚ v Tanvaldu jednání 

se zástupci Agentury pro sociální začleňování. Toto jednání bylo zaměřeno na bytovou 

koncepci na Tanvaldsku v rámci projektu sociálního začleňování. Zástupci agentury uvedli, že 

doposud neobdrželi od jednotlivých měst podklady, na základě kterých by mohli koncepci 

připravit. Zástupci jednotlivých měst (Tanvald, Smržovka i Desná) uvedli, že data byla předána 

agentuře zhruba před 2 měsíci (p. Kučerové). Za město Desná předala podklady paní Blanka 

Mladonická (směrnici pro přidělování městských bytů, vzory nájemních mluv, počty bytů 

v majetku města, …). Zástupci agentury prý nemají stále vše. Domluvili jsme se, že agentura 

pošle znovu své požadavky a my zajistíme znovu jejich zaslání. Ze strany zástupců obcí byl 

sdělen názor, že ze strany agentury zatím neobdrželi žádnou zpětnou vazbu z jejich 

monitorovací činnosti. 

Zástupci města na tomto jednání deklarovali, že město Desná řeší bytovou otázku i sociálně 

slabších spoluobčanů, ale že nelze privilegovat jednu skupinu na úkor jiných spoluobčanů, a že 

pravidla jsou nastavena pro všechny stejně. Vzhledem k tomu, že agentura přislíbila v první 

fázi případné financování možné rekonstrukce sociálních bytů, mělo město Desná zájem zapojit 

se do tohoto projektu. Přihlášku ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování schválili 

zastupitelé na svém jednání ZM Desná dne 14.12.2016. Přihlášku jsme několikrát museli 

upravovat (včetně memoranda o spolupráci). Poté co jsme předložili naši představu na 

rekonstrukci stávajících sociálních bytů (Heleštejn), bylo nám agenturou sděleno, že město 

Desná nesplňuje podmínky pro přidělení dotace.  

Podobné reakce byly i ze strany Tanvaldu a Smržovky. Agentura chce řešit problémy tam, kde 

je obce nevidí a naopak, kde by obce viděli možnosti, tak tam to není možné. Toto bylo uvedeno 

na příkladech jednotlivých obcí. Výsledkem bylo, že nevidíme žádný přínos ve spolupráci 

v oblasti bytové a zároveň jsme skeptičtí i u dalších oblastí spolupráce (školství, zaměstnanost, 



12 
 

bezpečnost, sociální služby). V každém městě je nastavená strategie a je v nějaké fázi. 

Podmínkou agentury je zavedení stejných kritérií pro celou oblast Tanvaldska. Toto nevidí 

zástupci obcí jako reálné.  

Zástupci agentury sdělili, že výsledek z jednání předají svým nadřízeným, vyhodnotí ho a 

zašlou nám své stanovisko. Uvedli, že nelze vyloučit, že výstupem může být ukončení projektu 

sociálního začleňování na Tanvaldsku a tím i celá spolupráce. Vzhledem k tomu, že agentura 

administrativně zatěžuje zaměstnance města (celkem 5 komisí), kde jsme měli své zástupce na 

pravidelných schůzkách s pracovníky agentury (i dle jejich mínění se to nikam neposouvá).  

O stanovisku agentury budou zastupitele informováni a v případě návrhu k ukončení 

spolupráce, bude nutné, ukončení schválit zastupitelstvem města.  

 

K tomuto bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů. 

 

6.6) Splašková kanalizace Desná III 

Ateliér 4 dokončil práci na projektu ke stavebnímu řízení hlavního kanalizačního řadu a začalo 

s inženýrskou činností. 

V současnosti jsou vyřešeny a povoleny části přípojek na pozemcích státu a města (tak zvané 

veřejné části) k jednotlivým objektům. Majitelé jednotlivých objektů byli seznámeni s vedením 

navržených přípojek. 

Zůstává nevyřešená otázka, jak se bude postupovat ve věci části přípojek na pozemku vlastníka. 

Byl zde návrh na společné řešení přípojek (společné územní řízení) ze strany města. Tak by 

město mělo přehled o způsobu řešení jednotlivých objektů. Vynaložení těchto prostředků by 

bylo vázáno na připojení do určité doby, např. max. do dvou let po dobu platnosti rozhodnutí.  

Další související otázkou je „povinné“ napojení objektu na vybudovanou kanalizaci. Předem je 

třeba zdůraznit, že pokud nedojde k dohodě s vlastníkem, je možné povinnost napojení uložit 

ve správním řízení. Ale pokud je napojení na kanalizaci nařízeno, musí se přípojka vybudovat 

na náklady města bez možnosti tyto náklady zpětně vymáhat. 

Pokud vlastník nenapojí objekt na veřejnou kanalizaci, lze po dohodě s vodoprávním úřadem 

provést kontrolu tak, aby odkanalizování odpovídalo platným zákonům. Pokud nemá platné 

rozhodnutí o nakládání s vodami, je možné ho nutit k úpravě odkanalizování, ale vodoprávní 

úřad mu nechá možnost volby, jakým způsobem. I v případě dostatečného odkanalizování a 

platného rozhodnutí o nakládání s vodami má rozhodnutí platnost 10 let a prodloužení platnosti 

je formou správního řízení, ke kterému se město vyjadřuje. 

Stejně tak v případě záměru na vybudování nové např. domovní ČOV má město možnost 

k záměru se vyjádřit a nesouhlasit v rámci stavebního řízení.  

Rozhodnutí vlastníků objektu na napojení na kanalizaci lze podpořit příspěvkem k vybudování 

přípojky, popř. bezúročnou půjčkou. Výše příspěvku může zohlednit náklady na připojení 

objektu – gravitační kanalizace nebo tlaková kanalizace s nutností čerpat (pravá strana ve směru 

na Harrachov) 

Doporučuji zastupitelstvu schválit záměr zpracování společné dokumentace pro přípojky 

k jednotlivým objektům. Před zadáním této PD projektantovi by se mělo projednat 

s jednotlivými vlastníky, že budou v tomto případě povinni svůj objekt připojit do 2 let po dobu 

platnosti územního rozhodnutí. V případě, že svůj objekt připojí během stavby hlavního řadu, 

může město poskytnout vlastníkům příspěvek na realizaci.  

Po výstavbě kanalizace provést ve spolupráci s vodoprávním úřadem v lokalitě kontrolní 

dohlídky odkanalizování jednotlivých nepřipojených objektů.  

 

K tomuto bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 
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6.7) Průběžné měření rychlosti přes Desnou 

V návaznosti na předchozí jednání ohledně řešení situace - problém neustálého překračování 

rychlosti projíždějících automobilů přes Desnou, proběhla další jednání v Tanvaldu. Jednalo se 

již o konkrétním řešení a tím by mělo být průběžné měření rychlosti přes Desnou. Toto řešení 

odsouhlasili při minulých jednáních zástupci Policie ČR, krajského úřadu – odboru dopravy i 

zástupci ŘSD. Máme již konkrétní nabídku na řešení. Jednáme s Tanvaldem, který musí 

vyřizovat agendu ohledně obesílání pohledávek za pokuty. O systém měření se zajímá i 

Kořenov. Ve schváleném rozpočtu máme odsouhlasenou částku na vstupní investici. Samotné 

zařízení ba se mělo pořizovat formou pronájmu. Provoz by zajišťovala naše MP ve spolupráci 

s Tanvaldským odborem dopravy, na základě uzavřené smlouvy o spolupráci.  

O dalších výsledcích jednání budou zastupitelé pravidelně informováni na dalších jednáních 

zastupitelstva. 

 

K tomuto bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 

 

Hlasování pro – 11, nehlasovala – 1 (Zachrová) 

Usnesení 6 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace MěÚ o:  

- konkurzním řízení na obsazení funkce ředitele Základní školy a mateřské školy  

  Desná  

- zrušení směrnice č. 1/2016 k zadávání veřejných zakázek  

      - metodice zadávání veřejných zakázek 

      - odsouhlasených výběrových řízeních radou města dne 24.1.2018 - oprava fasády  

         MěÚ, nákup nákladního vozidla a opravě ležatých rozvodů  

      - spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování 

      - splaškové kanalizaci Desná III 

      - připravované průběžné měření přes Desnou 

 

7) Diskuze 

p. Novák – vznesl dotaz, zda máme nové informace ohledně krytu SVS v lokalitě Souše  

starosta – nové informace nemáme, SVS prodej v loňském roce stáhla z nabídky, na 

březnovém aktivu akcionářů SVS se zeptám na další plány SVS s touto stavbou 

p. J. – upozornění, u silnice na Souši parkovalo tam asi 5 aut, jak to řešíte? 

p. tajemník – jestli myslíte naší plochu u komunikace, tak tam je povoleno parkování 

p. Indráček – pokud stojí na soukromém pozemku, tak my s tím nic neuděláme 

p. J. – jako občan je nespokojen se zimní údržbou chodníků u zastávky RV, Dolní Polubný, 

nádraží v Desné a další. Chodníky nikdo nemonitoruje, měli by to dělat zastupitelé 

p. Koukal – monitorování dělám, chodím pěšky z Pustin přes odbočku každý den do práce a 

vidím, že chodník je uklizený a posypaný  

p. Směšná – je třeba hlásit tyto problémy hned, jak se vyskytnou 

p. J. – vše jsem hlásil 

starosta – poděkoval za připomínky a zeptal se, zda má pan J. ještě něco dalšího 

p. J. – ano chci dále se zastupiteli diskutovat o údržbě chodníků 

starosta – zeptal se přítomných, zda někdo chce dále na toto téma s panem J. diskutovat, nikdo 

nechtěl, tím byla diskuze ukončena 

 

8) Závěr   

 

Pan starosta poděkoval všem přítomným za účast a popřál hezký zbytek večera 
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Zasedání zastupitelstva ukončil v 19:45 hod. 

 

 

Zápis ověří: Vratislav Novák …………………………………………………. 

                     

 

                    Jiří Koukal  ………….…………………………………………… 

 

 

  

 Jaroslav Kořínek                                                                                          Petr Šikola 

      starosta                                                                                                   místostarosta 
 
 


