
Z Á P I S 

z 1. zasedání zastupitelstva města, které se konalo  

dne 6. 2. 2019 v 17:00 hod v Riedelově vile v Desné II. 
 

Přítomni: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Jiří Koukal, Jarmila Zachrová, Hana Chladová, 

Ivana Suchardová, Pavlína Hofmanová, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Ing. Tomáš 

Strnad, Martin Lauer, Stanislav Doubek, Ing. Ivan Indráček, Mgr. Pavel Horký 

Omluveni: Patrik Chlum (přišel během jednání v 17:59 hod) 

 

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 je navržen starosta města Jaroslav Kořínek. 

 Hlasování pro -  12 

 

 b) Zapisovatelkou dnešního zasedání je paní Hana Hrušková, pracovnice MěÚ Desná. 

 

Pan Horký přišel v 17:05 hodin, zastupitelů je 13. 

 

c) Byli navrženi ověřovatelé zápisu – Hofmanová Pavlína, Horký Pavel 

Hlasování pro –  11, zdržel se - 2  

 

Pan Želinský přišel v 17:06 hodin, zastupitelů je 14. 

 

d) Byla navržena návrhová komise ve složení – Chladová Hana, Indráček Ivan 

Hlasování pro – 12, proti – 1, zdržel se – 1  

 

e) Starosta sdělil, že zápis z posledního jednání zastupitelstva ze dne 12.12.2018 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 - 14 

Usnesení 1a) 

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

samostatné hlasování.  

 

g) Rada města na svém zasedání 23. ledna 2019 navrhla ZM k projednání tento program 

dnešního zasedání zastupitelstva:  

       1) Zahájení    

       2) Kontrola usnesení 

       3) Majetkoprávní     

          - zrušení usnesení 3.1 z 19.9.2018 

       4) Ekonomické  



          - ekonomická situace a RUD k 31.1.2019   

          - rozpočtová opatření 

          - schválení veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací 

          - schválení dotace Spolku zdravotně postižených Kořenov 

       5) Organizační             

          - činnost výborů 

          - žádost spolku LUNGTA 

       6) Informace MěÚ 

       7) Diskuze  

       8) Závěr 

 

Starosta navrhuje, aby do dnešního programu jednání byly provedeny tyto následující změny:  

- přidat do bodu Organizační – „Projednání podaných žádostí o změnu územního plánu  

Desná“ 
   

Hlasování pro -  14 

Usnesení 1b) 

Zastupitelstvo města schvaluje program 1. zasedání, které se koná dne 6. února 2019 od 

17:00 hodin v Riedelově vile v Desné II. 

       1) Zahájení    

       2) Kontrola usnesení 

       3) Majetkoprávní     

          - zrušení usnesení 3.1 z 19.9.2018 

       4) Ekonomické  

          - ekonomická situace a RUD k 31.1.2019   

          - rozpočtová opatření 

          - schválení veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací 

          - schválení dotace Spolku zdravotně postižených Kořenov 

       5) Organizační             

          - činnost výborů 

          - žádost spolku LUNGTA 

          - projednání podaných žádostí o změnu územního plánu 

       6) Informace MěÚ 

       7) Diskuze   

       8) Závěr 
 

2. Kontrola usnesení  

Starosta provedl kontrolu bodů usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Desná ze dne 

12.12. 2018. 

 

Hlasování pro - 14 

Usnesení 2 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci starosty o provedené kontrole usnesení 

ze 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 12.12. 2018. 

 

3. Majetkoprávní  

3) Návrh na zrušení usnesení č. 3.1 ze dne 19.9.2018 

Na základě žádosti manželů P. a Z. K., byla řešena směna pozemků v k.ú. Desná III s finanční 

kompenzací za rozdíl výměr (120 m2) - změna trasy obecní komunikace dále od rekreačního 

objektu žadatelů.  



Nepřijatý návrh usnesení byl chybně uveřejněn v přehledu přijatých usnesení ZM ze dne 

19.9.2018 pod číslem usnesení 3.1 (poměr hlasování pro – 0, proti – 12, zdržel se – 0).  

Pro nápravu je navrženo zrušení tohoto usnesení. 

Žadatelům bylo sděleno, že město na nižší cenu nepřistoupí. Ti zatím pozemek za cenu 

60.000,- Kč nekoupí, berou si čas na hledání případného jiného řešení.   

RM doporučila zrušit usnesení 3.1 ze dne 19.9.2018. 

 

Hlasování pro - 14 

Usnesení 3 

Zastupitelstvo města ruší chybně uveřejněné usnesení ZM č. 3.1 ze dne 19.9.2018, neboť 

hlasováním nebyl návrh předloženého usnesení přijat.   

 

4. Ekonomické 

4.1) Informace o finanční situaci, výnosech daní dle RUD a výnosu daně z hazardních 

her k 31. 1. 2019 

Na účtech máme k 31.1.2019 volných 18.839.574,89 Kč, KK není čerpán (viz příloha). 

Za leden jsou výnosy z daní dle RUD a výnosy z hazardních her 3.538.113,39 Kč, což je 

v porovnání s lednem 2018 zvýšení o 683 879,65 Kč. 

 

Hlasování pro – 14 

Usnesení 4.1 

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

dle RUD a výnosu daně z hazardních her k 31.1.2019. 

 

4.2) Rozpočtové opatření č. 1/2019 
Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu : 

 ZM dne 19.9.2018 usnesením č. 3.10 a 3.11.2 schváleného prodeje nemovitosti 

Krkonošská 597 (včetně pozemku p.č. 1177 a 1178 v k.ú. Desná I) a nemovitosti 

Údolní 633 (včetně pozemku p.č. 73, 74 a 75 v k.ú. Desná I) společnosti FEEL s.r.o. z 

Tanvaldu. Celková schválená částka za prodej těchto nemovitostí činí 3.652.900,-Kč.  

V prosinci 2018 byla uhrazena částka 881.900,-Kč.  

V lednu 2019 byl uhrazen doplatek ve výši 2.771.000,-Kč.  

 ZM dne 15.11.2017 usnesením č. 4.9 schválené koupě pozemku p.č. 505/2 v k.ú.  

Desná I za 643.200,-Kč. Vklad do katastru nemovitostí byl proveden 14.1.2019. 

 

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

 

Hlasování pro - 14 

Usnesení 4.2 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019, kterým v souladu s § 16 

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

rozpočtových prostředků v příjmové části o 2.771.000,- Kč a ve výdajové části o 

643.200,- Kč. 

  

4.3) Rozpočtové opatření č. 2/2019 
Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu : 

 schválení výše příspěvku na výkon státní správy na rok 2019 dle schváleného státního 

rozpočtu ve výši 1.948.400,-Kč. V době schvalování rozpočtu města nebyla ještě 

známa jeho výše na rok 2019 a byla provizorně rozpočtována výše příspěvku roku 

2018, tj. 1.845.800,-Kč. Jedná se tedy o navýšení příjmů o 102.600,-Kč. 



 

 nově uzavřené dohody o poskytnutí příspěvku z úřadu práce na veřejně prospěšné 

práce (UZ 13101) na 1 zaměstnance na místním hospodářství (§ 3639) za 2 měsíce 

(prosinec 2018 a leden 2019) ve výši 15.000,-Kč měsíčně. Jedná se pouze o 

přeúčtování části rozpočtovaného příspěvku spolufinancovaného z EU ve výši 

30.000,-Kč na příspěvek financovaný pouze ze státního rozpočtu. Nedochází 

k navýšení příjmů ani výdajů. 

 

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

 

Hlasování pro - 14 

Usnesení 4.3 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019, kterým v souladu s § 16 

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

rozpočtových prostředků v příjmové části o 102.600,- Kč a ve výdajové části o 102.600,- 

Kč. 

 
4.4) Seznámení se schváleným rozpočtovým opatřením č. 26/2018 

Rozpočtové opatření č. 26/2018 rada města schválila dne 19.12.2018 usnesením č. 461/18 .  

 

Rozpočtové opatření č. 26/2018 
Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu vrácení nevyužité poskytnuté neinvestiční 

dotace pro ZŠ a MŠ Desná z rozpočtu KÚLK ve výši 22.433,-Kč na realizaci projektu „Mladí 

přírodovědci“. Dotace byla poskytnuta v červenci 2018 ve výši 30.000,-Kč. 

Příjemce dotace (ZŠ a MŠ) musí peněžní prostředky vrátit na účet poskytovatele (KÚLK) 

prostřednictvím bankovního účtu svého zřizovatele (město). Na účet města byla částka  

22.433,-Kč školou převedena 19.12.2018. 

Usnesení rady: Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 26/2018, kterým v souladu s § 16 

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

rozpočtových prostředků v příjmové části o 22.433,- Kč a ve výdajové části o 22.433,- Kč. 

 

Tímto rada města seznamuje zastupitelstvo města se schváleným rozpočtovým opatřením. 

Schválená rozpočtová opatření jsou uvedena v příloze. 

 

K uvedenému bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 

 

Hlasování pro - 14 

Usnesení 4.4 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o rozpočtovém opatření č. 26/2018 

schváleném radou města dne 19.12.2018 usnesením č. 461/18.  

 

4.5) Veřejnoprávní smlouvy s TJ a Jizerským klubem lyžařů   

Zastupitelé města Desná rozhodli již v roce 2018, že v rozpočtu města na rok 2019 jsou 

finanční částky na dotace pro neziskové organizace a to TJ Desná částka 350.000,- Kč a 

Jizerský klub lyžařů Desná částka 100.000,- Kč. V současné době jsou již připraveny 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací.  

 

K uvedenému bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 

  

 



Pan Lauer navrhuje hlasovat o usnesení  

 

Zastupitelstvo města ukládá městskému úřadu upravit veřejnoprávní smlouvy tak, aby 

příjemce dotace byl povinen k vyúčtování doložit veškeré účetní doklady bez vyžádání, 

jak je uvedeno v bodě III, odstavci 2, návrhu smluv. 

 

Hlasování pro – 1 , proti - 11 , zdržel se – 2  

Usnesení nebylo přijato 

 

Hlasování o původním usnesení 

 

Hlasování pro – 13, zdržel se – 1  

Usnesení 4.5 

Zastupitelstvo města schvaluje dotace pro neziskové organizace a to TJ Desná ve výši 

350.000,- Kč a Jizerský klub lyžařů Desná ve výši 100.000,- Kč a zároveň pověřuje 

starostu města podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací 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 21.1.2019 

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 doporučuje zastupitelstvu města 

schválit poskytnutí finanční dotace. 

 

K uvedenému bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 

 

Hlasování pro - 14 

Usnesení 4.6 

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

postižených, z.s. Kořenov na přímou podporu tohoto spolku v roce 2019 a zároveň 

pověřit starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace pro 

neziskovou organizaci.   

 

5. Organizační záležitosti 

5.1) Zpráva o činnost Finančního výboru Desná 

Paní Suchardová informovala zastupitele o činnosti FV. Dne 22.11.2018 projednávali 

rozpočet na rok 2019 a další schůzku mají sjednanou na 27.2., kde si odsouhlasí plán činnosti 

na rok 2019. 

 

K uvedenému bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 

Zastupitel Indráček navrhl doplnit usnesení o úkoly pro FV (viz usnesení). 

 

Hlasování pro - 14 

Usnesení 5.1.1 

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Finančního výboru Desná a 

pověřuje výbor zařadit do plánu činnosti prověření možnosti snížení nákladů v oblasti  

odpadového hospodářství a provozování Domu s pečovatelskou službou.  

 



   

5.1.2) Zpráva o činnosti Kontrolní výboru Desná 

Pan Strnad informoval zastupitele o činnosti KV. KV se sešel 2x, projednali plán činnosti na 

rok 2019. V lednu kontrolovali plnění povinností zvěřejňování informací ze zákona a  

financování příspěvkových organizaceí ZŠ a MŠ, ZMŠ (zprávy auditorů). 

Dále se zabývali navýšením nákladů na výkopové práce – VO Údolní ulice, nechali si 

předložit projekt a veškerou dokumentaci, bohužel došlo k neočekávaným změnám, které 

nešly provést dle připraveného projektu, vše je zdokladované, je zdokumentován skutečný 

stav. K žádnému pochybení ze strany města nedošlo. 

 

K uvedenému bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 

 

Zastupitel Indráček navrhuje zapracovat nový stav do městského systému.  

p.starosta informuje, že prověří možnost zapracování do systému Gramis. 

 

Hlasování pro - 14 

Usnesení 5.1.2 

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Kontrolního výboru Desná.  

 

5.1.3) Výbor Pro rozvoj a cestovní ruch 

Pan Lauer informoval zastupitele o činnosti výboru Pro rozvoj a cestovní ruch. Měli 2 

jednání, účastnili se přípravy rozpočtu, druhé jednání měli 16.1., zápis a analýza je skoro 

hotová, předpokládá, že zítra odešle. 

 

K uvedenému bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 

 

Hlasování pro - 14 

Usnesení 5.1.3 

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti výboru Pro rozvoj a cestovní 

ruch. 

 

5.2) Žádost o připojení se ke kampani Vlajka pro Tibet 

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

„Vlajka pro Tibet“ a dne 10. března 2019 o její vyvěšení na budově úřadu. Letos je to již 60. 

výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci. 

 

Pan Chlum přišel v 17:59 hodin, zastupitelů je 15. 

 

K uvedenému bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 

 

p. starosta předává vedení jednání místostarostovi 

 

Hlasování pro – 8, proti - 3, zdržel se – 3, nehlasoval – 1  

Usnesení 5.2 

Zastupitelstvo města neschvaluje po projednání žádost Spolku LUNGTA Praha o 

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

 

p. místostarosta děkuje za hlasování a předává slovo p. starostovi 

 

 



5.3) Projednání podaných žádostí o změnu územního plánu Desná 

MěÚ Desná, stavební úřad obdržel v období 10/2018 – 12/2018 tři žádosti o změnu územního 

pánu Desná. 

Návrh na změnu Územního plánu Desná byly postoupeny příslušnému úřadu územního 

plánování, kterým je pro město Desná, MěÚ Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí.  

Stanoviska úřadu územního plánování k jednotlivým žádostem jsou přiloženy v příloze.  

Konkrétně žádosti podali :  

1. Pan J. P. a pí. Z. P., bytem Desná, o změnu územního plánu Desná. Konkrétně se 

jedná o změnu části ppčk. 1529 a 1263/1 v k.ú. Desná II, která je v současné době 

vedena jako plochu NL (plochy lesní) na plochu BI (bydlení v rodinných domech – 

městské a příměstské).  

 

Hlasování pro – 14, zdržel se – 1  

Usnesení 5.3.1 

Zastupitelstvo města, na základě doporučení úřadu územního plánování, odbor 

stavebního úřadu Tanvald, rozhodlo o návrhu, který podali p. J. P. a pí. Z. P., bytem  

Desná, na změnu územního plánu Desná pro plochu ppč. 1259 v k.ú. Desná II, takto: 

vyhovět a schválit podnět pro pořízení změny ÚP Desná.  

 

2. Pan P. G., Desná, o změnu územního plánu Desná. Konkrétně se jedná o změnu 

části ppčk. 1156 v k.ú. Desná III, která je v současné době vedena jako plocha NSzp 

(plocha smíšené nezastavěné území) na plochu SR1 (smíšené obytné).  

            Současně by změnil stejně velkou část ppčk. 1155/1 z plochy SR1 (smíšené obytné)  

            na plochu NSzp (plocha smíšené nezastavěné území). Důvod výstavba rodinného  

            domu. 

 

K uvedenému bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 

 

Hlasování pro - 13, zdžel se – 2   

Usnesení 5.3.2  

Zastupitelstvo města, na základě doporučení úřadu územního plánování, odbor 

stavebního úřadu Tanvald, rozhodlo o návrhu, který podal p. P. G., Desná, na změnu 

územního plánu Desná, pro plochu na části ppčk. 1156 a ppčk. 1155/1 v k.ú. Desná III, 

takto: nevyhovět a změnu Územního plánu Desná nepořizovat. 

 

3. Pan K. P., Desná v Jizer. horách a pí. K. E., Desná v Jizer. horách o změnu 

územního plánu Desná. Konkrétně se jedná o změnu části ppčk. 1285/2 v k.ú. Desná 

II, která je v současné době vedena jako plocha NSzp (plocha smíšené nezastavěné 

území) na plochu BI (bydlení v rodinných domech – městské a příměstské). 

            Důvod náprava stávajícího stavu – jedná se o plochu kolem RD stavebníka na kterém          

            je  přístupová cesta k domu a drobná stavba kolny. 

 

Hlasování pro – 14, zdržel se – 1  

 

Usnesení 5.3.3 

Zastupitelstvo města, na základě doporučení úřadu územního plánování, odbor 

stavebního úřadu Tanvald, rozhodlo o návrhu, který podali p. K. P., Desná v Jizer. 

horách a pí. K. E., Desná v Jizer. horách na změnu územního plánu Desná pro plochu 



na části ppč. 1285/2 k.ú. Desná II, takto: vyhovět a schválit podnět pro pořízení změny 

ÚP Desná v rozsahu dle vyznačené přílohy. 

 

6. Informace MěÚ 

6.1) Lékaři v Desné 

Na základě rozhodnutí mandátu ZM došlo dne 25.1.2019 ke schůzce s lékaři MUDr. Alešem 

Pírem – praktickým lékařem pro dospělé a MUDr. Janou Dionýsiovou – praktickým lékařem 

pro děti a dorost. Jednání byl přítomen starosta města Desná a tajemník MěÚ Desná. 

MUDr. Píro uvedl, že svoji praxi by chtěl ukončit na konci června v roce 2020. V současné 

době se snaží najít svého nástupce. Jedná a má předběžnou dohodu o převzetí ordinace a 

praxe. Jedná se o mladou lékařku, která je z Jablonce nad Nisou, neměla by zájem o byt 

v Desné.  

MUDr. Dionysiová uvedla, že také uvažuje o ukončení praxe. Že přesně neví v jaké termínu. 

Předběžně hovořila s dětským lékařem z Tanvaldu MUDr. Michalíkem, který by ordinoval 

v Desné i v Tanvaldu, ordinační dny budou omezené. 

MUDr. Pavel Svoboda (lékař gynekolog) se jednání neúčastnil, ale již v minulosti na jednání 

s představiteli města sdělil, že vzhledem k nákladům v Desné ordinaci nebude provozovat.   

MUDr. Píro u MUDr. Dionýsiová se zajímají, zda město Desná nemá zájem o odkoupení 

objektu, ve kterém se nacházejí lékařské ordinace. Dle jejich názoru je bytový dům upraven 

pro činnost ordinací a nevyžaduje žádné velké náklady. MUDr. Píro uvedl, že v případě 

nezájmu města by měl zájem prodat bytový dům prostřednictvím realitní kanceláře. 

S okamžitým prodejem by souhlasil on i MUDr. Dionýsiová. MUDr. Svobodu budou o našem 

jednání informovat. V minulosti s prodejem domu také souhlasil.  Bylo domluveno, že doktoři 

nechají zpracovat znalecký posudek na prodej nemovitosti. Tento posudek bude zastupitelům 

města předložen na dalším jednání, kde zvážíme další kroky. Další možností je vybudování 

nových ordinací ve víceúčelovém objektu. Zde by mělo ZM rozhodnout, zda nenechat 

vypracovat studii proveditelnosti (kalkulaci, bude finančně náročné především dodržení 

hygienických předpisů). 

Dne 29.1.2019 došlo ke schůzce s MUDr. Anežkou Neumannovou, která uvedla, že by praxi 

chtěla skončit na konci roku 2020. Již nyní si ale prostřednictvím agentury zajišťuje možnosti 

prodání praxe a zjištění nástupce.  

V obou případech jsme garantovali zajištění bydlení pro případné zájemce (v domě doktorů 

by byla možnost bytu v patře). Případný omezený počet doktorů by měl i vliv na zachování 

provozu lékárny. S paní Mgr. Pólovou proběhlo 1.2.2019 také jednání. Situace je již nyní na 

hraně (velká konkurence v Tanvaldu). 

 

K uvedenému bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 

 

6.2) Nástup nového městského policisty  

Dne 1.2.2019 nastoupil nový městský policista Bc. Marian Mach. Jedná se o bývalého 

policistu Policie České republiky s dvacetiletou praxí, který působil zejména na obvodních 

odděleních. Poslední jeho působiště bylo ve Mšeně v Jablonci nad Nisou. Policista nastupuje 

na základní rekvalifikační kurz dne 4.2.2019. Kurz by měl být ukončen závěrečnou zkouškou 

dne 22.3.2019.  

 

6.3) Zimní údržba 

Letošní zima, která je po delší době bohatá na příděly sněhu, nám bohužel ukázala, že nejsme 

úplně připraveni. Hned po několika přívalech sněhu nás zradila technika, a aby toho nebylo 

málo, tak již před zimní sezónou nám onemocněl dlouholetý spolehlivý pracovník, který 

zajišťoval údržbu našim traktorem pan Nykl. Museli jsme najmout externího dodavatele. 



Ukázalo se, že vždy nový řidič nezná zcela podmínky a zvyklosti a nějaký čas trvá než se 

zaběhne. Bohužel i jeho technika je pro takový nápor sněhu nedostačující. 

Náklady na zimní údržbu budou za letošní zimu vysoké, určitě přesáhnou plánovanou částku 

(160 tisíc posyp, 600 tisíc Kč externí spolupráce, plus mzdy našich pracovníků, pohonné 

hmoty,…). Po skončení zimní sezoný celou situaci vyhodnotíme a zaujmeme opatření, aby se 

toto v budoucnu již neopakovalo.  V současné době připravujeme kroky, které bucdeme muset 

podniknout. Jedná se konkrétně o opravy stávající techniky (traktor – radlice a GO motoru, 

nakladač – oprava pístnice, čepů,…). Dále pořízení nové techniky traktor včetně příslušenství 

(radlice, lžíce, fréza, škrabka) na komunikace, malý nakladač „Bobcat“ včetně frézy, …) na 

chodníky a křižovatky. Současně příprava řidičů. Zvažujeme, po vzoru Tanvaldu, zavedení 

možnosti solení některých komunikací a chodníků.  

K uvedenému bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 

 

6.4) Stížnost pana J. na starostu města 

Dne 4.2.2019 jsme obdrželi žádost MV ČR odboru veřejné správy, dozoru a kontroly o 

zaslání podkladů a vyjádření ke stížnosti pana J. na starostu města, která se týká problematiky 

vyjadřování občanů města na ZM dne 14.11.2018. Podklady se zpracovávají a v dané lhůtě 

budou odeslány. 

 

K uvedenému bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 

 

Hlasování pro – 15 

Usnesení 6 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace MěÚ o:  

   - záměrech lékařů v Desné 

   - nástupu nového MP 

   - zimní údržbě 

   - stížnosti pana J. na starostu města  

 

 

7. Diskuze 

p. starosta – zve zastupitele na Den otevřených dveří ZŠ a MŠ Desná, který se koná dne 12.2. 

od 15.00 hodin v ZŠ Desná 

p. Indráček – má šest bodů k řešení – co vodovod Černá Říčka? 

p. Šikola – nechává se zpracovat záměr proveditelnosti a poté budou občani informování 

p. starosta – ano Ateliér4 nám zpracuje studii proveditelnosti včetně cenové kalkulace 

p. Indráček – bylo vydáno stavební povolení na kanalizaci hlavní silnice, to se nás netýká? 

p. starosta – týká se to jen ŘSD, je to na první etapu, kterou jsou přeložky sítí v centru Desné 

(na křižovatce). Následovat bude druhá etapa (jen ŘSD) od Quatra ke Skláři, až třetí etapa od 

Skláře na odbočku na Souš se týká města. Na jednání v dubnu budeme schvalovat smlouvu na 

zhotovení, v rozpočtu plánované, prováděcí dokumentace této etapy. Její součástí je i stavební 

povolení 

p. Indráček – chtěl se dotázat, proč neteče voda ve sprchách u tělocvičny v ZŠ 

p. tajemník – škola o tom ví, ale není to pro ně priorita 

p. Indráček – co defibrilátory? 

p. Horký – mají je k dispozici záchranná služba a profesionální hasiči v Tanvaldě 

p. J. – přeprava seniorů k lékaři, zavést tuto službu, zabývat se prázdnou prodejnou na poště, 

dotaz kolik máme volných bytů mu nebyl zodpovězen, svolat skupinu pro zimní údržbu ZÚC, 



zabývat se cenzurou v desenských novinách a jinde, řeštit DPS v DIII, odpověď na žádost o 

koupi tohoto objektu nedostal  

p. tajemník – zasílal ji již několikrát 

p. starosta – poděkoval za nové podněty, upozorňuje pana J., že již dávno překročil časový 

limit tří minut, a že opět opakuje již mnohokrát diskutovaná témata, na které mu již bylo 

několikrát odpovězeno. Končí diskuzi. 

 

8. Závěr 

Pan starosta poděkoval všem přítomným zastupitelům za účast a popřál hezký zbytek večera.  

 

Zasedání zastupitelstva ukončil v 19.08 hod. 

 

 

Zápis ověří: Pavlína Hofmanová    …………………………………………. 

                     

                    Mgr. Pavel Horký ………..….…………….…………………… 

 

 

  Jaroslav Kořínek                                                                                         Petr Šikola 

      starosta                                                                                                   místostarosta 

 

 

 
 


