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Z Á P I S 

z 2. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 18. 4. 2018 

v 17:00 hod v Riedelově vile v Desné II. 
 

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

Jarmila Zachrová, Ivana Suchardová, Jiří Koukal, Vladimír Žanta, Hana Chladová 

 

Omluveni: Ing. Ivan Indráček, Viktor Neumann, Ing. Eva Směšná, Sylvie Pokorná, Mgr. 

Pavel Horký 

 

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 10 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 – 10 

 

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

 

c) Byli navrženi ověřovatelé zápisu – Želinský Josef, Žanta Vladimír 

Hlasování pro – 8, zdržel se - 2 

 

d) Byla navržena návrhová komise ve složení – Ivana Suchardová, Hana Chladová 

Hlasování pro – 8, zdržel se - 2 

 

e) Starosta sdělil, že zápis z posledního jednání zastupitelstva ze dne 7. 2. 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 – 10 

Usnesení 1a) 

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

samostatné hlasování. 

 

g) Rada města na svém zasedání 4. 4. 2018 navrhla ZM k projednání tento program 

dnešního zasedání zastupitelstva:    

       1) Zahájení    

       2) Kontrola usnesení 

       3) Majetkoprávní     

           - smlouva budoucí o zřízení služebnosti na poz. města – „Optická síť Sferia Desná“  

           - smlouva o bezúplatném převodu poz. č. 1003991812 – převod části z poz. pč.428   

             v k.ú. D I a poz. pč.111, pč.112, pč.198, pč.201 v k.ú. D II 

           - smlouva o bezúplatném převodu poz. č. 1004991812 – převod části z poz. pč.1035/1  

             v k.ú. D II 
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           - prodej poz. pč. 1010, pč. 1011 a pč. 1029 v k.ú. D I 

           - žádost o koupi poz. pč.1499/1 v k.ú. D II 

           - žádost o koupi poz. pč. 1501, pč. 1502, pč. 1503 a části cca 1200 m2 z poz. pč.1504  

             v k.ú. D II 

           - žádost o koupi části cca 190 m2 z poz. pč.1266 v k.ú. D II 

           - prodej části 150 m2 z poz. pč. 155 v k.ú. D II 

           - informace o realizaci koupě částí z poz. pč. 504 a pč. 505/2 v k.ú. D I a zřízení  

             věcného břemene – prodloužená kanalizace D I 

       4) Ekonomické  

           - ekonomická situace a RUD k 31.3.2018   

           - rozpočtová opatření 

           - vyhlášená výběrová řízení 

       5) Organizační             

           - činnost výborů  

           - stanovení počtu členů ZM 

           - ukončení spolupráce s Odborem pro sociální začleňování 

           - schválení OZV č. 1/2018 

           - delegování zástupců na VH společností  

       6) Informace MěÚ 

       7) Diskuze  

       8) Závěr 

 

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

Do bodu Organizační zařadit dva body a to „stížnost pana Ing. Joukla“ a bod „Územní plán 

města Desná“ a do majetkoprávních přidat body „Bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví 

státu - Státní pozemkový úřad“, „Nakládání se stavebními pozemky ve vlastnictví města“, 

„Informace o nabídce pozemků pč.701, pč.1207/2, pč.1208 a pč.1209 v k.ú. Desná I“ a „koupě 

pozemku p.č.1753,1754 v k.ú. D III“. 

 

Zároveň navrhl přesunout bod „vyhlášená výběrová řízení“ z ekonomických záležitostí do 

Informací MěÚ, tyto informace budou pravidelným bodem.  
 

Hlasování pro - 10 

Usnesení 1b) 

Zastupitelstvo města schvaluje program 2. zasedání, které se koná dne 18. dubna 2018 

od 17:00 hodin v Riedelově vile v Desné II. 

       1) Zahájení    

       2) Kontrola usnesení 

       3) Majetkoprávní     

           - smlouva budoucí o zřízení služebnosti na poz. města – „Optická síť  

             Sferia Desná“  

           - smlouva o bezúplatném převodu poz. č. 1003991812 – převod části z poz.  

             pč.428 v k.ú. D I a poz. pč.111, pč.112, pč.198, pč.201 v k.ú. D II 

           - smlouva o bezúplatném převodu poz. č. 1004991812 – převod části z poz.  

             pč.1035/1 v k.ú. D II 

           - prodej poz. pč. 1010, pč. 1011 a pč. 1029 v k.ú. D I 

           - žádost o koupi poz. pč.1499/1 v k.ú. D II 

           - žádost o koupi poz. pč. 1501, pč. 1502, pč. 1503 a části cca 1200 m2 z poz.  

             pč.1504 v k.ú. D II 

           - žádost o koupi části cca 190 m2 z poz. pč.1266 v k.ú. D II 
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           - prodej části 150 m2 z poz. pč. 155 v k.ú. D II 

           - informace o realizaci koupě částí z poz. pč. 504 a pč. 505/2 v k.ú. D I a  

             zřízení věcného břemene – prodloužená kanalizace D I 

           - koupě pozemků pč. 1753 a pč. 1754 v k.ú. Desná III           

           - bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví státu - Státní pozemkový úřad 

           - nakládání se stavebními pozemky ve vlastnictví města 

           - informace o nabídce pozemků pč.701, pč.1207/2, pč.1208 a pč.1209 v k.ú.    

             Desná I 

       4) Ekonomické  

           - ekonomická situace a RUD k 31.3.2018   

           - rozpočtová opatření 

        5) Organizační             

           - činnost výborů  

           - stanovení počtu členů ZM 

           - ukončení spolupráce s Odborem pro sociální začleňování 

           - schválení OZV č. 1/2018 

           - delegování zástupců na VH společností  

           - stížnost Ing. Joukla 

           - Územní plán města Desná  

       6) Informace MěÚ 

          - vyhlášená výběrová řízení 

       7) Diskuze  

       8) Závěr 

 

2) Kontrola bodů usnesení z 1. zasedání zastupitelstva města ze dne 7. 2. 2018. 

1a) schválení hlasování – standardní bod, tedy splněno 

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

2) ZM bere na vědomí kontrolu usnesení 9. ZM ze dne 13.12.2017 je zase standardní bod, 

tedy splněn 

3.1) schválení prodeje části pozemku v k.ú. DI, část u garáže p. Petřík – vloženo na KN, 

splněno 
3.2) vzata na vědomí informace o jednáních s Lesy ČR, s.p., cesta Na Novinu – situace se 

díky kalamitám změnila, nyní s financemi na případný odkup nemají, musí se smluvně 

dohodnout a zařadit do finančního plánu (proces na dva až tři roky)  

3.3.1) zrušení usnesení ze ZM č. 4.8 ze dne 15. 11. 2017, koupě pozemku od společnosti MOL 

ČR, s.r.o.  – zrušením splněno 

3.3.2) schválení nového usnesení ke koupi pozemku v k.ú. DIII, od společnosti MOL ČR, 

s.r.o. – vloženo na KN, splněno 

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

k 31.1. 2018 – vzetím na vědomí splněno  

4.2) schválení rozpočtového opatření č. 1/2018, dotace na volby prezidenta  –  schválením 

splněno 

4.3) schválení rozpočtového opatření č. 2/2018, příděl do sociálního fondu  –  schválením 

splněno 

4.4) schválení úvěrové smlouvy, od ČS, a.s., 25 milionů – schválením splněno 

4.5) schválení poskytnutí dotace na rok 2018, TJ, Klub lyžařů – schválením splněno, 

vyplaceno 

4.6) schválení poskytnutí dotace na rok 2018, Spolku zdravotně postižených, z.s. – 

schválením splněno, vyplaceno 

5.1) vzata na vědomí informace o činnosti finančního výboru, – vzetím na vědomí splněno  
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5.2.1) vzata na vědomí informace o kasační stížnosti, odvolání  ke schválení ÚP v k.ú. DIII – 

vzetím na vědomí splněno 

5.2.2) schválení k podnětu na pořízení změny ÚP informace o kasační stížnosti, odvolání ke 

schválení ÚP v k.ú. DIII – běží, připravuje se zrychlená změna ÚP – dnes na programu 

5.3) neschválení připojení se k výzvě, vlajka pro Tibet – neschválením splněno  

5.4) schválení členství ve sdružení, Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory, z.s. –schválením 

splněno, přihláška odeslána 

6) vzaty na vědomí informace o – konkurzním řízení na obsazení funkce ředitele Základní 

školy a mateřské školy Desná a sloučení Základní školy a mateřské školy Desná a Zdravé 

mateřské školy, zrušení směrnice č. 1/2016 k zadávání veřejných Zakázek, metodice zadávání 

veřejných zakázek, odsouhlasených VŘ radou města, stavu spolupráce s Agenturou pro sociální 

začleňování, splaškové kanalizaci Desná III a připravovaném průběžném měření přes Desnou 

– vzetím na vědomí splněno  

 
Hlasování pro – 10 

Usnesení 2 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci starosty o provedené kontrole usnesení 

z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 7. 2. 2018. 

 

3) Majetkoprávní       

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

Desná“  

Společnost Teleflexis s.r.o., se sídlem Krkonošská 84, 468 41 Tanvald, plánuje realizaci stavby 

technické infrastruktury – podzemní veřejné komunikační sítě „Optická síť SFERIA Desná“. 

Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení služebnosti byla podána již 23.9.2016. 

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

(realizace I. etapy – centrum Desná II a Desná I panelové domy) a bylo vyjednáno, že současně 

dojde k bezplatnému uložení 3 volných chrániček optického kabelu (1x bezplatně pro město 

Desná a 2x pro případného dalšího poskytovatele). Případný další stavebník bude moci vstoupit 

do takto osazených volných chrániček pouze za úplatu =finanční kompenzaci společnosti 

Teleflexis za provedené výkopy - bližší specifikace obou podmínek je obsažena ve Smlouvě o 

smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dále v Dohodě o podmínkách vstupu 

do kabelové chráničky, která tvoří její přílohu. Další přílohou smlouvy je Ručitelské prohlášení.  

Po několika oboustranných úpravách jsou předkládány dokumenty ve finální podobě. 

Dotčené pozemky města v k.ú. Desná I: 391, 411/1, 411/2,  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, 60/8, 60/10, 60,11, 77/2, 77/3, 77/4, 77/5, 77/6, 91, 93/1, 100, 101, 102/1 (centrum).  

Výše náhrady za zřízení služebnosti byla navržena 30,- Kč za každý i započatý metr liniové 

stavby + DPH (stejně jako pro NEJ.cz). Předpokládaný rozsah stavby je cca 727,06 m (náhrada 

21.840,- Kč). 

Na jednání ZM dne 7.2.2018 nebylo poměrem hlasů přijato usnesení ve věci. 

RM doporučila schválení Smlouvy s podmínkou, že realizace stavby bude probíhat v souladu 

s harmonogramem prací revitalizace ulice Poštovní a současně dojde ke splnění závazku ze 

strany společnosti Teleflexis s.r.o. o bezplatném uložení volných chrániček optického kabelu 

v celé délce trasy za sjednaných podmínek. 

Hlasování pro - 10 
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Usnesení 3.1 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě 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. 391, 411/1, 411/2, 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, 60/8, 

60/10, 60/11, 77/2, 77/3, 77/4, 77/5, 77/6, 91, 93/1, 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, přičemž nedílnou součástí 

Smlouvy jsou přílohy Dohoda o podmínkách vstupu do kabelové chráničky a Ručitelské 

prohlášení podepisované současně se Smlouvou. 

 

3.2) Smlouva o bezúplatném převodu pozemku č. 1003991812 – převod části z pozemků 

pč.428 v k.ú. Desná I a pozemků pč.111, pč.112, pč.198, pč.201 v k.ú. Desná II 

Na základě žádosti města Desná je předkládána Smlouva o bezúplatném převodu pozemků 

č.1003991812 na převod pozemku pč. 428/1, který nově vzniká podle geometrického plánu 

číslo 811-5/2017 z pozemku pč.428 v k.ú. Desná I a dále převod pozemků pč.111, pč.112, 

pč.198, pč.201 v k.ú. Desná II od Státního pozemkového úřadu. Předmětné pozemky jsou 

určeny územním plánem pro realizaci veřejné zeleně. Přehled pozemků:  

Desná I: část 2 428 m2 z pč.428 (trvalý travní porost o výměře 2 797m2) 

Desná II: pč.111 (trvalý travní porost o výměře 43 m2) 

pč.112 (trvalý travní porost o výměře 1618 m2) 

pč.198 (trvalý travní porost o výměře 1541 m2) 

pč.201 (trvalý travní porost o výměře 489 m2),  

k převodu celkem 6 119 m2 

 

K tomuto bodu proběhla diskuze přítomných občanů. 

 

Hlasování pro – 10 

Usnesení 3.2 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků č. 

1003991812 mezi městem Desná a Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká  

1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov, kterou se převádí na město pozemek pč.428/1 podle 

geometrického plánu číslo 811-5/2017 a dále pozemky pč. 111, pč. 112, pč. 198 a pč. 201 

v k.ú. Desná II.  

 

3.3) Smlouva o bezúplatném převodu pozemku č. 1004991812 – převod části z pozemku 

pč.1035/1 v k.ú. Desná II 

Na základě žádosti města Desná je Státním pozemkovým úřadem předkládána Smlouva o 

bezúplatném převodu pozemku č.1004991812 na převod pozemku pč.1035/6 (trvalý travní 

porost o výměře 915 m2) v k.ú. Desná II, který nově vzniká podle geometrického plánu číslo 

679-72/2017 z pozemku pč.1035/1 (celková výměra 20 617 m2) v k.ú. Desná II. 

Předmětný pozemek je územním plánem určen pro realizaci dopravní infrastruktury. 

Hlasování pro – 10 

Usnesení 3.3 
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Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu pozemku č. 

1004991812 mezi městem Desná a Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká  

1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov, kterou se převádí na město pozemek pč. 1035/6 podle 

geometrického plánu číslo 679-72/2017 v k.ú. Desná II. 

 

3.4) Prodej pozemků pč. 1010, pč. 1011 a pč. 1029 v k.ú. Desná I 

Manželé Eva a Alexandr Rozsypalovi, bytem Šimůnkova 1606/15 Praha 8, jako vlastníci domu 

čp.100 v Desné I opakovaně požádali o koupi pozemků pč.1010 (trvalý travní porost o výměře 

1951 m2), pč.1011 (ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 347 m2)  a pč.1029 (trvalý 

travní porost o výměře 446 m2) vše v k.ú. Desná I. které sousedí s nemovitostmi v jejich 

vlastnictví.  

(Pozn.: Z původní žádosti z roku 2015 byl realizován pouze prodej pozemku pč.1032 v k.ú. 

DI). 

Důvodem koupě uvedených pozemků je především jejich údržba, v budoucnosti mohou 

posloužit k zajištění nové přístupové cesty k domu čp.100. 

Určení pozemků dle ÚP: pozemky pč. 1010 a pč.1029 jsou podle platného územního plánu 

v ploše NSzp = smíšené nezastavitelného území - zemědělské přírodní, pozemek pč.1011 je 

veden jako komunikace a využitelný pouze k pěšímu přístupu vzhledem k velkému sklonu. Je 

předpoklad, že při skutečném využívání cesty by byla zkracována v „ostrém rohu“ na hranicích 

pč.1010 a 1028. 

Záměr byl zveřejněn: 14.3. -30.3.2018 

RM doporučila prodej pozemku za cenu 40,- Kč/m2 + hodnota vzrostlých dřevin. 

Paní Vedralová oslovila odborného lesního hospodáře za účelem ocenění stojících dřevin.  

Pan Hermann provedl šetření na místě a předložil kvalifikovaný odhad, podle kterého se na 

pozemku nachází 98 ks stojích dřevin. Jedná se převážně o listnatý porost ve stáří cca 40 let, 

jehož dřevní hmotu lze využít na palivové dříví. Odhadované množství dřevní hmoty je 40,7 

m3 v hodnotě 31.781,- Kč 

Výpočet ceny pozemků: celková výměra 2744 m2 x 40,- Kč = 109.760,- + 31.781,- = 141.541,- 

Kč. 

Žadatelé byli s navrženým zápočtem dřevin seznámeni a výslednou cenu vzali na vědomí.  

Hlasování pro - 10 

Usnesení 3.4 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků pč. 1010, pč. 1011 a pč. 1029 vše v k.ú. 

Desná I manželům Evě a Alexadru Rozsypalovým, bytem Šimůnkova 1606/15, 182 00 

Praha 8, za cenu 141.541,- Kč. 

 

3.5) Žádost o koupi pozemku pč. 1499/1 v k.ú. Desná II 

Manželé Markéta a Petr Kajukovi, bytem V Zahradách 181, 251 64 Struhařov, žádají o koupi 

pozemku pč.1499/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 105 m2) v k.ú. Desná II. 

Pozemek je veden jako komunikace, ale k tomuto účelu neslouží – splývá s ostatní travnatou 

plochou v okolí. Žadatelé jsou vlastníky domu čp.363 na pozemku pč.1496 a okolních pozemků 

pč.1497 a pč.1498 v k.ú. Desná II, o pozemky včetně pč.1499/1 se starají. Důvodem je scelení 

pozemků. 
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Ke zveřejněnému záměru byla městu doručena dne 28.3.2018 připomínka od pana Daniela 

Krejčů, bytem ve Smečkách 1767/7, 110 00 Praha, který chce zachovat přístupnost sousedícího 

pozemku pč.1500 v k.ú. Desná II, jehož je vlastníkem a který chce v budoucnosti využít ke 

stavbě domu k bydlení. Pokud dojde k prodeji, pak má rovněž zájem o koupi do vlastnictví 

případně spoluvlastnictví. 

Následně byl dne 29.3.2018 telefonicky kontaktován pan Kajuk. Sdělil záměr obnovit na 

pozemku pč.1499/1 cestu k zajištění přístupu k vlastní nemovitosti.  

Pokud zůstane pozemek ve vlastnictví města, je možno uvedenou cestu obnovit ve spolupráci 

s městem – místní hospodářství. RM doporučila komunikaci neprodávat. 

K tomuto bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů. 

 

Hlasování pro – 9, proti – 1  

Usnesení 3.5 

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemku pč. 1499/1 v k.ú. Desná II. 

 

3.6) Žádost o koupi pozemků pč. 1501, pč. 1502, pč. 1503 a část cca 1200 m2 z pozemku 

pč. 1504 v k.ú. Desná II 

Paní Ing. Eva Směšná, bytem Jizerská 666, 468 61 Desná, žádá o koupi pozemků pč. 1501 

(trvalý travní porost, 61 m2), pč. 1502 (trvalý travní porost, 384 m2), pč. 1503 (ostatní 

plocha/neplodná půda, 5.105 m)  a část cca 1200 m2 z pozemku pč.1504 (trvalý travní porost, 

8178 m2) vše v k.ú. Desná II. 

Pozemky jsou platným územním plánem vedeny v ploše NSzp – plochy smíšené nezastavěného 

území – zemědělské, přírodní. 

RM doporučila zastupitelstvu města neschválit zveřejnění záměru na prodej pozemků a navrhla 

projednání žádosti v ZM. 

K tomuto bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 

  

Hlasování pro - 10 

Usnesení 3.6 

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemků pč. 1501, pč. 

1502, pč. 1503 a části cca 1200 m2 z pozemku pč. 1504 v k.ú. Desná II. 

 

3.7) Žádost o koupi části cca 190 m2 z pozemku pč. 1266 v k.ú. Desná II 

Manželé Ing. Eva Směšná a Milan Směšný, oba bytem Jizerská 666, 468 61 Desná, žádají o 

koupi části cca 160 m2 z pozemku pč.1266 (ostatní plocha/ostatní komunikace, 423 m2) v k.ú. 

Desná II. Podle žadatelů se předmětná část pozemku - vedená v KN jako komunikace - 

k tomuto účelu již dlouhodobě nepoužívá, cesta není průjezdná, rozděluje pozemky ve 

vlastnictví žadatelů a omezuje jejich užívání. Přístup k nemovitosti ve vlastnictví žadatelů a 

také vlastníků okolních nemovitostí je zajišťován po místní komunikaci – pč.37/1 (ul. Jizerská). 

Pěší využívají (rekreačně) příjezdovou cestu, která se nachází na části z pozemku pč.1262/1 v 

k.ú. Desná II ve vlastnictví žadatelů. Tato cesta vybudovaná předchozími vlastníky slouží jako 

přístupová k objektu čp. 666 ve vlastnictví žadatelů. 

Žadatelé uvádějí, že město část komunikace, o kterou žádají, neudržuje, opravy a údržbu 

provádějí na vlastní náklady sami.  Průjezdnost obou uváděných úseků (tj. části pč.1266 a části 

1262/1) k napojení na pč.37/1 je velmi obtížná, zejména v za nepříznivého počasí. 
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RM doporučila komunikaci neprodávat. 

Dne 9.4.2018 byla městu doručena připomínka k uvažovanému prodeji části veřejné cesty 

pč.1266 v k.ú. Desná II. Vlastníci okolních nemovitostí se obávají, že v případě prodeje by 

došlo k uzavření veřejné účelové komunikace, která je po desetiletí využívána – viz písemnost. 

K tomuto bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 

 

Hlasování pro – 9, nehlasoval – 1  

Usnesení 3.7 

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru na prodej části cca 160 m2 

z pozemku pč. 1266 v k.ú. Desná II.  
 

3.8) Prodej části 150 m2 z pozemku pč. 155 v k.ú. Desná II 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

Praha 1 - Nové Město (SŽDC), předkládá návrh kupní smlouvy na majetkové vypořádání – 

koupi pozemkové parcely pč. 155/2 o výměře 150 m2 nově vznikající z pozemku pč.155 

(ostatní plocha/komunikace, 815 m2) v k.ú. Desná II podle geometrického plánu č. 685-

73/2017 ze dne 24.08.2017, vypracovaným Správou železniční dopravní cesty, státní organizací 

– Správou železniční geodezie Praha. 

Kupní cena byla určena na základě znaleckého posudku č. 2781/09/2018 ze dne 05.02.2018 

soudního znalce Ing. Karla Langa, jmenovaného Krajským soudem v Plzni dne 06.10.1993 ve 

výši 25.600,- Kč. 

RM schválila zveřejnění záměru na prodej a navrhla postoupit prodej ke schválení do ZM. 

Záměr zveřejněn: 26.3. – 10.4.2018 

 

Hlasování pro – 9, nehlasoval – 1  

Usnesení 3.8 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku pč. 155/2 nově vzniklého podle 

geometrického plánu číslo 685-73/2017 z pozemku pč.155 v k.ú. Desná II Správě 

železniční dopravní cesty, státní organizaci, se sídlem Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 Praha 

1 - Nové Město za cenu 25.600,- Kč. 

 

3.9) Informace o realizaci koupě částí z pozemků pč. 504 a pč. 505/2 v k.ú. Desná I a 

zřízení věcného břemene – prodloužená kanalizace Desná I 

Usnesením ZM č.4.9 ze dne 15.11.2017 byla schválena koupě částí z pozemků pč. 505/2 (zeleň, 

911 m2) a pč. 504 (ostatní plocha, 1434 m2) v k.ú. Desná I od pana Jaroslava Zemana, bytem 

čp. 328, 468 43 Albrechtice v Jizerských horách, za navrženou cenu 400,- Kč/m2.  

JUDr. Miroslavem Pinkasem - právním zástupcem pana Jaroslava Zemana – byl předložen 

návrh Kupní smlouvy na koupi oddělených částí z pozemků pč. 505/2 a pč. 504 v k.ú. Desná I, 

které tvoří zázemí domů čp. 335 a čp. 334.  

Na základě předem odsouhlaseného návrhu dělení pozemků bylo zadáno vypracování 

geometrického plánu (GP), podle kterého celková výměra prodávaných částí činí 1608 m2 (ještě 

bude upřesněno po dopracování a schválení GP). 

Výpočet kupní ceny:  výměra 1608 x 400,- Kč/m2 =  643.200,- Kč 

Prodávající požaduje náhradu ½ nákladů na vypracování geometrického plánu a kupní smlouvy 

– obsaženo ujednání v kupní smlouvě.  
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Zřízení věcného břemene na pozemcích pč. 501, pč. 504 a pč. 505/2 v k.ú. Desná I  

Na pozemcích pč. 501, pč. 504 a pč. 505/2 v k.ú. Desná I ve vlastnictví pana Zemana byla 

v roce 2009 dokončena stavba kanalizace (investor – město), kterou má v pronájmu SVS a.s. 

Převod stavby kanalizace na SVS je možný až po uzavření smluv o věcném břemeni služebnosti 

s vlastníky dotčených pozemků. Ve věci uzavření uvedených smluv jsou s vlastníky pozemků 

vedena jednání.  

Tyto smlouvy nepodléhají schvalování v orgánech obce, protože jsou uzavírány mezi SVS a.s. 

a vlastníky pozemků, město je pouze garantem. 

Panu Jaroslavu Zemanovi byl již dříve předložen návrh trojstranné Smlouvy o zřízení 

služebnosti k dotčeným pozemkům, která dosud nebyla uzavřena. Uzavření smlouvy bude 

realizováno nyní současně s prodejem pozemků.  

Podle navrženého postupu budou obě smlouvy podepsány současně a návrh na vklad bude 

podán v pořadí – nejprve věcné břemeno a následně kupní smlouva. 

Hlasování pro – 8, nehlasoval – 2  

Usnesení 3.9 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o Kupní smlouvě, která je uzavíraná 

v souladu s usnesením ZM č. 4.9 ze dne 15.11.2017 mezi městem Desná a panem 

Jaroslavem Zemanem, bytem čp. 328, 468 43 Albrechtice v Jizerských horách, na koupi 

částí z pozemků pč. 505/2 a pč. 504 v k.ú. Desná I, a dále o uzavření související smlouvy o 

zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích pč. 501, pč.504 a 505/2 v k.ú. Desná I 

ve vlastnictví pana Jaroslava Zemana.  

 

3.10) Koupě pozemků pč. 1753 a pč. 1754 v k.ú. Desná III  

Město Desná obnovilo žádost na koupi pozemků pč. 1753 (zastavěná plocha a nádvoří, 5 m2) 

a pč. 1754 (ostatní plocha/manipulační plocha, 487 m2) v k.ú. Desná III včetně stavby bývalého 

krytu CO od vlastníka, kterým je Severočeská vodárenská společnost a.s. (SVS), se sídlem 

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice. Znaleckým posudkem číslo 2654/024/2017 ze dne 25.4.2017 

vypracovaným znalcem Josefem Vernerem, který město Desná nechalo vypracovat, byla 

stanovena cena nemovitosti ve výši 319.860,- Kč. Jedná se o cenu pozemků včetně příslušenství 

(stavby) vypočtenou podle platných cenových předpisů. SVS a.s. akceptuje prodej nemovitosti 

za tuto cenu a předkládá návrh smlouvy. 

 

K tomuto bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů. 

 

Hlasování pro – 9, zdržel se – 1  

Usnesení 3.10 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Kupní smlouvy mezi městem Desná a 

Severočeskou vodárenskou společností a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, na koupi 

pozemku pč. 1753, jehož součástí je stavba a pozemku pč. 1754 v k.ú. Desná III za cenu 

319.860,- Kč stanovenou znaleckým posudkem číslo 2654/024/2017 ze dne 25.4.2017. 

 

3.11) Bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví státu - Státní pozemkový úřad 

V souladu se zákonem č. 92/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, má město možnost požádat 

Státní pozemkový úřad o bezúplatný převod pozemků v katastru obce, které slouží jako 

komunikace. 
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Na základě dříve podané žádosti probíhají dílčí realizace převodů. Došlo k rozdělení některých 

pozemků a jsou připravovány podklady pro realizaci dalšího bezúplatného převodu 

předmětných částí. Nyní je nutno předložit SPÚ upřesněnou žádost podloženou přijatým 

usnesením ZM pro následující pozemky:  

k.ú. Desná II: 

pč.207/2 (ostatní plocha/komunikace, 26 m2) 

pč.207/3 (ostatní plocha/komunikace, 50 m2) 

pč.208/2 (ostatní plocha/komunikace, 214 m2), vše část cesty – ulice K Parlamentu  

k.ú. Desná III: 

149/2 (ostatní plocha/komunikace, 37 m2), část cesty – ulice Na Sedmidomky 

1818/1 (ostatní plocha/komunikace, 38 m2), část turistické značené cesty- Vodopády na Černé 

Desné  

 

Hlasová pro - 10 

Usnesení 3.11 

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemků pč.207/2, pč.207/3 a pč.208/2 

v k.ú. Desná II a dále pozemků pč.149/2 a pč.1818/1 v k.ú. Desná III, které jsou ve 

vlastnictví státu s právem hospodaření pro Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 

1024/11a, 13000 Praha 3, ve veřejném zájmu na město.  

 

3.12) Nakládání se stavebními pozemky ve vlastnictví města  

V rámci přípravy strategie nakládání se stavebními pozemky ve vlastnictví města byl na základě 

zadání připraven návrh dokumentů panem Mgr. Miroslavem Dongresem - Kupní smlouva se 

zřízením předkupního práva a Závazek setrvání – viz.přílohy. 

Dále bylo na základě usnesení ZM o revizi ceníku města na prodej pozemků provedeno šetření 

- sledování cen pozemků na realitních serverech. Bylo zjištěno, že platný ceník města není 

v rozporu s tržními cenami.  

V současnosti je realizován první prodej  na základě shora uvedených dokumentů v případě 

manželů Švagerových, kterým byl usnesením ZM číslo 4.10 ze dne 15.11. 2017 schválen prodej 

pozemků pč. 886/6 (trvalý travní porost o výměře 3298 m2) a pozemku pč. 887/1 (ostatní 

plocha/neplodná půda o výměře 56 m2) v k.ú. Desná II. 

Z minulosti jsou evidovány další žádosti na části z pozemku pč.709/1 (trvalý travní porost, 

10431 m2) v k.ú. Desná I, kde je výstavba podmíněna zpracováním zástavbové studie 

(probíhá). 

 

Hlasování pro – 8, nehlasoval – 2  

Usnesení 3.12 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o dokumentech Kupní smlouva se 

zřízením předkupního práva a Závazek setrvání, na základě kterých budou realizovány 

prodeje pozemků ve vlastnictví města územním plánem určených k zastavění stavbou k 

bydlení.  
 

3.13) Informace o nabídce pozemků pč.701, pč.1207/2, pč.1208 a pč.1209 v k.ú. Desná I  

Paní Alice Hlaváčová, bytem Dlouhá 121, 438 01 Žatec, nyní nabízí k prodeji nemovitost na 

Sokolské viz. příloha - Výpis z LV číslo 1449 v k.ú. Desná I. Město již dříve projevilo zájem o 

pozemky (nikoliv objekt-chatu) pč. 701 (ostatní plocha/sportoviště, 3918 m2), pč. 1207/2 

(trvalý travní porost, 664 m2), pč. 1208 (ostatní plocha/neplodná půda, 83 m2) a pč. 1209 

(trvalý travní porost, 2565 m2) – celkem výměra 7.230 m2. Navržená cena ze strany vlastníka 

činí 500,- Kč/m2, což při celkové výměře 7.230 m2 představuje částku 3.615.000,- Kč.  
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K tomuto bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 

 

Hlasování pro - 10 

Usnesení 3.13 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o nabídce pozemků pč.701, pč.1207/2, 

pč.1208 a pč.1209 v k.ú. Desná I ke koupi a souhlasí se zahájením jednání s vlastníkem 

uvedených pozemků o jejich koupi za nižší než nabídkovou cenu. 

 

4) Ekonomické  

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

k 31.3.2018. 

Na účtech máme k 31.3.2018 volných 17.951.730,27 Kč, KK není čerpán  (viz. příloha). 

Za březen jsou výnosy z daní dle RUD a výnosy odvodu z loterií a VHP 3.410.366,73 Kč, což 

je v porovnání s březnem 2017 navýšení o 396.442,11 Kč. 

 

K tomuto bodu proběhla diskuze přítomných občanů. 

 

Hlasování pro – 9, nehlasoval – 1  

Usnesení 4.1 

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

dle RUD a výnosu daně z hazardních her k 31.3.2018. 
 

4.2) Rozpočtové opatření č. 3/2018 

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu : 

 poskytnuté účelové neinvestiční dotace z Libereckého kraje na pečovatelskou službu na 

rok 2018 ve výši 245.000,-Kč, viz. přiložená smlouva. 

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

na období 10 měsíců (leden – říjen 2018) na 1 zaměstnance na bytovém hospodářství 

(domovnice). Jedná o poskytnutí příspěvku ve výši 15.000,-Kč měsíčně. Vzhledem 

k nemoci domovnice v únoru a březnu 2018 došlo k jeho snížení na celkovou výši 

145.995,-Kč. Při sestavování rozpočtu bylo počítáno, že domovník(ce) pro bytové domy 

Údolní 334 a 335 (SKI a malometrážky) bude zaměstnán na dohodu o pracovní činnosti 

(§ 3612, položka 5021). Z důvodu poskytnutí dotace z úřadu práce byla domovnice 

zaměstnána na hlavní pracovní poměr. Vzhledem k tomu, že dotace nepokryje celý plat 

a zákonné odvody, je potřeba z prostředků původně vyčleněných na DPČ převést 

10.005,-Kč na plat domovnice (jedná se o částku na celé období 10 měsíců).  

 členského příspěvku na rok 2018 pro Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory z.s. (IČO 

: 01285530) ve výši 30.000,-Kč. Členství bylo schváleno ZM dne 7.2.2018 usnesením 

č. 5.4. Při sestavování rozpočtu byl tento příspěvek rozpočtován jako příspěvek na 

činnost spolku na § 3419, položka 5222, ORG 1003. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

členský příspěvek, bude podle rozpočtové skladby účtován na § 2143, položka 5179. 

Jedná se pouze o přesun, ne o navýšení prostředků.  
 

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

Hlasování pro – 10 

Usnesení 4.2 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.3/2018, kterým v souladu s § 16 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k navýšení 
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rozpočtových prostředků v příjmové části o 390.995,- Kč a ve výdajové části o 390.995,- 

Kč. 

 

4.3) Rozpočtové opatření č. 4/2018 

Toto rozpočtové opatření se týká daně z příjmů právnických osob města Desná za rok 2017. Na 

základě sestaveného daňového přiznání za rok 2017 byla vypočítána daň ve výši 1.846.610,-

Kč. 

 

Obec je povinna podávat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob. Podle § 4 odst.1 

písm. h) zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní je obec příjemcem své vlastní daně 

z příjmů právnických osob.  

Toto zdanění není převáděno do státního rozpočtu, ale zůstává příjmem obce.  

Dojde pouze k proúčtování výdajů (§ 6399, položka 5365) a příjmů (položka 1122). 

 

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

 

Hlasování pro - 10 

Usnesení 4.3 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2018, kterým v souladu s § 16 

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

rozpočtových prostředků v příjmové části o 1.846.610,- Kč a ve výdajové části o 

1.846.610,- Kč.   

 

4.4) Rozpočtové opatření č. 5/2018 

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu koupí staveb a prodejů a koupí pozemků. 

 

Výdaje 123.699,-Kč 

 Koupě staveb (§ 3639, položka 6121) celkem za  81.780,-Kč : 

1. stavba garáže na pozemku pč.2045 a 2046 v k.ú. Desná III za 41.100,-Kč 

(prodávající Jarmila Krupková, smlouva o budoucí kupní smlouvě schválena ZM 

7.9.2015 usnesením č. 3.6)   

2. stavba garáže na pozemku pč.1287 v k.ú. Desná I za 40.680,-Kč 

(prodávající Věra Marxová, koupě schválena ZM 28.6.2017 usnesením č.3.2.2) 

 Směna pozemků (§ 3639, položka 6130) výdaj celkem za 500,-Kč : 

1. manželé Herákovi, schváleno ZM 15.11.2017 usnesením č.4.6 za doplatek 500,-Kč 

 Koupě pozemků (§ 3639, položka 6130) celkem za 41.419,-Kč : 

1. Nguyen Thi Luyen, schváleno ZM dne 19.4.2017 usnesením č.3.2 za 22.250,-Kč 

2. MOL ČR s.r.o., schváleno ZM dne 7.2.2018 usnesením č.3.3.2 za 19.169,-Kč 

 

Příjmy 80.550,-Kč 

 Směna pozemků (§ 3639, položka 3111) příjem celkem za 21.550,-Kč : 

1. ŘSD, schváleno ZM 6.9.2017 usnesením č.3.3 za doplatek 5.300,-Kč 

2. TILION s.r.o., schváleno ZM 15.11.2017 usnesením č.4.7 za doplatek 16.250,-Kč 

 Prodej pozemků (§ 3639, položka 3111) celkem za 59.000,-Kč : 

1. manželé Formánkovi, schváleno ZM 15.11.2017 usnesením č.4.5 za 56.500,-Kč 

2. Petřík Milan, schváleno ZM 7.2.2018 usnesením č.3.1 za 2.500,-Kč 

 

Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 43.149,-Kč je v rozpočtu pokryt z rezervy (§ 6171, 

položka 5901).  
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Návrh rozpočtového opatření spolu s důvodovou zprávou je uveden v příloze. 

 

Hlasování pro - 10 

Usnesení 4.4 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018, kterým v souladu s § 16 

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

rozpočtových prostředků v příjmové části o 80.550,-Kč a ve výdajové části o 80.550,-Kč.   

 

4.5) Rozpočtové opatření č. 6/2018 

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu: 

 obnovy fasády na budově městského úřadu (§ 3639, položka 5171, ORG 1802) 

Dne 7.3.2018 rozhodla RM usnesením č.93/18 o výběrovém řízení malého rozsahu v uzavřené  

výzvě. Vyzváno bylo 5 dodavatelů, ale předloženy byly pouze 2 cenové nabídky. Na základě 

doporučení hodnotící komise RM dne 21.3.2018 usnesením č. 119/18 schválila ekonomicky 

nejvýhodnější nabídku. Byla vybrána firma Aron house, s.r.o. z Liberce s nabídkovou cenou 

3.018.991,91 Kč bez DPH (3.652.980,-Kč s DPH), viz. přílohy. 

Vysoutěženou cenu je potřeba navýšit o výdaje na technický a autorský dozor investora a na 

případné možné vícepráce. Na základě zkušeností s předešlými akcemi a po dohodě 

s manažerem projektů a výstavby Martinem Soukupem počítáme s možným navýšením o cca 

10 %, tzn. na tuto akci rozpočtuji 4.000.000,-Kč. 

Při sestavování rozpočtu bylo již na tuto plánovanou akci počítáno s 1.000.000,-Kč. Zbývá tedy 

navýšit výdaje o 3.000.000,-Kč 

 opravy hřbitovní zdi (§ 3632, položka 5171, ORG 1804) 

Na obnovu hřbitovní zdi byla městu v roce 2017 schválena dotace z Ministerstva zemědělství 

ve výši 70% způsobilých výdajů (maximálně 431.850,-Kč). Dodavatel byl vybrán na základě 

veřejné zakázky malého rozsahu v otevřené výzvě. Na základě doporučení hodnotící komise 

RM dne 24.1.2018 usnesením č. 39/18 schválila ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Byla 

vybrána firma Jakub Jurek z Hrádku nad Nisou s nabídkovou cenou 619.994,95 Kč bez DPH 

(750.194,-Kč s DPH), viz. https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-

desna_229/oprava-staticke-zabezpeceni-a-doplneni-hrbitovni-zdi_21842/ 

Vysoutěženou cenu je potřeba navýšit o výdaje na stavební dozor investora a na případné možné 

vícepráce. Na základě zkušeností s předešlými akcemi a po dohodě s manažerem projektů a 

výstavby Martinem Soukupem počítáme s možným navýšením o cca 100.000,-Kč, tzn. na tuto 

akci rozpočtuji 850.000,-Kč. Z toho 431.850,-Kč bude pokryto z poskytnuté dotace.  

 

Celkově je potřeba navýšit výdeje o 3.850.000,-Kč. Navyšované výdaje ve výši 3.418.150,-Kč 

(po odpočtu dotace ve výši 431.850,-Kč) jsou v rozpočtu pokryty z uspořených finančních 

prostředků minulých let. K 31.12.2017 činil zůstatek finančních prostředků na bankovních 

účtech 15.025.744,- Kč.  

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

 

Hlasování pro - 10 

Usnesení 4.5 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.6/2018, kterým v souladu s § 16 

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

rozpočtových prostředků v příjmové části o 431.850,-Kč a ve výdajové části o 3.850.000,- 

Kč. Rozdíl ve výši 3.418.150,-Kč bude pokryt z uspořených finančních prostředků 

minulých let. 

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-desna_229/oprava-staticke-zabezpeceni-a-doplneni-hrbitovni-zdi_21842/
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-desna_229/oprava-staticke-zabezpeceni-a-doplneni-hrbitovni-zdi_21842/
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4.6) Rozpočtové opatření č. 7/2018 

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu koupí staveb a prodejů a koupí pozemků, 

které jsou schvalovány na ZM dne 18.4.2018. 

 

Výdaje 319.860,-Kč 

 Koupě stavby krytu CO (§ 3639, položka 6121) za 241.183, -Kč (prodávající SVS, a.s.) 

na pozemku pč.1753 a 1754 v k.ú. Desná III (schvalováno ZM 18.4.2018)   

 Koupě pozemků (§ 3639, položka 6130) celkem za 78.677,-Kč (prodávající SVS, a.s.) 

pč.1753 a 1754 v k.ú. Desná III (schvalováno ZM 18.4.2018)   

 

Příjmy 167.141,-Kč 

 Prodej pozemků (§ 3639, položka 3111) celkem za 167.141,-Kč : 

1. manželé Rozsypalovi, schvalováno ZM 18.4.2018 za 141.541,-Kč 

2. SŽDC, schvalováno ZM 18.4.2018 za 25.600,-Kč 

 

Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 152.719,-Kč je v rozpočtu pokryt z rezervy (§ 6171, 

položka 5901).  

 

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

 

Hlasování pro – 9, zdržel – 1  

Usnesení 4.6 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2018, kterým v souladu s § 16 

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

rozpočtových prostředků v příjmové části o 167.141,- Kč a ve výdajové části o 167.141,- 

Kč.   

 

4.7) Rozpočtové opatření č. 8/2018 

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu: 

 přeložky vedení elektrické energie u parkoviště u budovy MÚ (§ 3639, položka 5169) 

U budovy městského úřadu je nutné provést přeložku sítě elektrického vedení ve správě ČEZ 

Distribuce. Jde o demontáž stávající přípojkové skříně a její převedení k objektu podchodu. 

Realizace schválena RM dne 14.6.2017 usnesením č.274/17. Předběžné náklady na přeložku 

činí 110.000,-Kč. 

 protiradonových opatření ve sklepních prostorách budovy městského úřadu (§ 3639, 

položka 6121, ORG 1802) 

Po stavebných a protiradonových úpravách budovy městského úřadu v roce 2017 bylo 

provedeno kontrolní měření radonu v přízemí budovy úřadu. Toto měření prokázalo po výměně 

oken a zateplení suterénu tak výrazné zvýšení hodnot radonu, že přes provedená protiradonová 

opatření dochází nadále k průniku radonu do kanceláře č. 3. Spolu s pracovníky Státního ústavu 

radiační ochrany, kteří prováděli měření, přijel i prof. Ing. Martin Jiránek, CSc. (tvůrce norem 

a uznávaná kapacita v oboru), který je znalec v oboru stavebnictví se specializací na stavební 

fyziku a ochranu proti radonu. Navrhl potřebná opatření včetně rozpočtu (zpracování 

dokumentace a rozpočtu  9.000,-Kč). Doporučil i firmu pro realizaci těchto opatření. Jedná se 

o firmu pana Jiřího Schreyera z Trutnova, která předložila cenovou nabídku na stavební úpravy 

ve výši 58.000,-Kč (včetně DPH). Vzhledem k opakovaně zjištěným zvýšeným hodnotám 

radonu a dlouhodobému hledání řešení, doporučila RM dne 7.3.2018 usnesením č.90/18 zadání 

této zakázky bez oslovení dalších dodavatelů. 

Celkové náklady na provedení tohoto protiradonového opatření činí 67.000,-Kč. 
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 zpracování projektové dokumentace na kontejnerová stání (§ 3722, položka 5169) 

Zpracování projektová dokumentace na rekonstrukci 5 kontejnerových stání v centru města 

(ulice Krátká a Poštovní) v rozsahu pro výběr zhotovitele stavby včetně položkového rozpočtu 

bylo zadáno ing. Lukáši Michkovi. Cena za zpracování činí 26.000,-Kč. 

 

Navýšené výdaje ve výši 203.000,-Kč jsou v rozpočtu pokryty z rezervy (§ 6171, položka 

5901).  

 

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

 

K tomuto bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 

 

Hlasování pro - 10 

Usnesení 4.7 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.8/2018, kterým v souladu s § 16 

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

rozpočtových prostředků. 

  

5) Organizační            

5.1) Finanční výbor  

Vzhledem k tomu, že Ivan Indráček je z dnešního ZM omluven, bude uvedena zpráva o činnosti 

FV přednesena na příštím zasedání ZM. Vzhledem k tomu, že jsme zatím neobdrželi plán 

činnosti FV, starosta navrhuje přijmout usnesení v následujícím znění: 

  

Hlasování pro – 10 

Usnesení 5.1  

Zastupitelstvo města ukládá Finančnímu výboru Desná předložit do 15.5.2018 plán 

činnosti pro rok 2018.  

 

5.2) Stanovení počtu členů zastupitelstva města 

V pravomoci zastupitelstva města je v souladu s § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákona) stanovit, kolik členů zastupitelstva 

bude voleno pro následující volební období. V souladu s § 68 odst. 1) zákona pro naše město je 

možný počet členů zastupitelstva v rozmezí 11 až 25 členů. K tomu, abychom mohli mít i radu 

města, musí být počet členů ZM minimálně 15. Pak je rada 5tičlenná. Pokud zastupitelstvo 

města nově nestanoví počet členů zastupitelstva, tak v souladu s § 68 odst. 4 zákona zůstává 

počet nezměněný. V našem případě pak zůstává 15.  

Hlasování pro – 10 

Usnesení 5.2 

Zastupitelstvo města v souladu s § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, stanovuje počet členů Zastupitelstva města Desná pro volební 

období 2018 – 2022 na 15 členů.  

 

5.3) Návrh na ukončení spolupráce s Odborem pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR 

(Agentura)   

Rada města Desná byla na svém jednání dne 21.3.2018 informována tajemníkem MěÚ Desná 

(po konzultaci s členy, kteří byli delegování městem Desná do jednotlivých komisí)    

1. Pracovní skupina vzdělání – Mgr. Stanislav Jirouš – ředitel ZŠ a MŠ Desná, e-mail 

StanislavJirous@seznam.cz   

mailto:StanislavJirous@seznam.cz
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2. Pracovní skupina bydlení – Blanka Mladonická – prac. MěÚ Desná (pracovnice 

bytového hospodářství), e-mail byty@mesto-desna.cz 

3. Pracovní skupina zaměstnanost – JUDr. Jaroslav Müller, Ph.D. – tajemník MěÚ 

Desná, e-mail tajemnik@mesto-desna.cz 

4. Pracovní skupina sociální služby a rodina – Iva Hanzlíčková, vedoucí sociálně-

správního odboru MěÚ Desná, e-mail matrikaved@mesto-desna.cz 

5. Pracovní skupina zdraví a bezpečnost – Ing. Miroslav Erlebach – vedoucí strážník 

městské policie Desná, e-mail mp@mesto-desna.cz 

6. Pracovní skupina projekty a implementace – Bc. Martin Soukup – manažer projektů a 

výstavby MěÚ Desná, e-mail manager_projektu@mesto-desna.cz   

 

o doporučení radě města, aby vzala na vědomí současný stav spolupráce s Odborem pro sociální 

začleňování Úřadu vlády ČR a doporučila zastupitelstvu města Desná ukončit tuto spolupráci 

v souladu s čl. VII odst. 5 Memoranda o spolupráci mezi Odborem pro sociální začleňování 

Úřadu vlády ČR a obcí Desná schválené ZM usnesením č. 4.3 ze dne 14.12.2016.  

Hlavním důvodem je zejména skutečnost, že se výrazným způsobem změnil původní záměr 

spolupráce města v regionu Tanvaldsko (Tanvald, Desná, Smržovka a Velké Hamry), neboť 

zastupitelstvo města Tanvald rozhodlo na svém jednání dne 14.2.2018 ukončit spolupráci 

s Odborem pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR (agentura). Původním záměrem byla 

koordinovaná spolupráce v této oblasti s městem Tanvald, která na základě rozhodnutí ZM 

Tanvald, v tomto rozsahu zaniká.  

 

Před zasedáním ZM proběhla krátká prezentace o začleňování, kterou přednesli zástupci 

z Odboru pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR. 

 

K tomuto bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 

 

Hlasování pro – 8, zdržel – 1, nehlasoval – 1  

Usnesení 5.3 

Zastupitelstvo města Desná bere na vědomí informaci o stavu spolupráce s Odborem pro 

sociální začleňování Úřadu vlády ČR a schvaluje ukončení této spolupráce v souladu s čl. 

VII odst. 5 Memoranda o spolupráci mezi Odborem pro sociální začleňování Úřadu vlády 

ČR a obcí Desná schváleného ZM usnesením č. 4.3 ze dne 14.12.2016. 

5.4) Změna Obecně závazné vyhlášky města Desná o městské policii 

Na základě konzultace s pracovnicemi MV ČR, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, 

oddělení dozoru Liberec bylo ověřeno, že doposud platná OZV města Desná č. 6/2004 o 

městské policii, která nabyla účinnosti dne 1.9.2004 obsahuje ustanovení týkají se stejnokroje 

strážníka a zásad nošení stejnokroje, přičemž tato ustanovení již jsou v rozporu se současnou 

legislativou. V době, kdy byla přijata tato OZV, nebyla žádná norma, která by upravovala 

stejnokroj strážníka a zásady nošení stejnokroje. Účinností novely zákona o obecní policii 

zaniklo od 1.1.2009 výslovné zákonné zmocnění pro vydávání obecně závazné vyhlášky, 

kterou město mohlo stanovit podrobnosti o stejnokroji a jeho nošení. Dle recentní judikatury 

Ústavního soudu není k vydávání obecně závazné vyhlášky zapotřebí výslovného zákonného 

zmocnění, pokud se upravují otázky spadající do samostatné působnosti města. Tím je i oblast 

městské policie. Pokud by obecně závazná vyhláška upravila podrobnosti stejnokroje, resp. 

označení dopravních prostředků odchylně od stanovených jednotných prvků, bylo by možné 

konstatovat zneužití samostatné působnosti. Proto RM navrhla na svém jednání schválit, 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

mailto:byty@mesto-desna.cz
mailto:tajemnik@mesto-desna.cz
mailto:matrikaved@mesto-desna.cz
mailto:mp@mesto-desna.cz
mailto:manager_projektu@mesto-desna.cz
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zřízení), ve znění pozdějších předpisů, návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2018, kterou se 

mění Obecně závazná vyhláška města Desná o městské policii č. 6/2004. 

 

Hlasování - 10 

Usnesení 5.4 

Zastupitelstvo města schvaluje, v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, návrh obecně 

závazné vyhlášky č. 1/2018, kterou se mění Obecně závazná vyhláška města Desná o 

městské policii č. 6/2004.  

 

5.5) Delegování zástupců na valné hromady obchodních společností 

 Navrhujeme delegovat zástupce na valné hromady obchodních společností s majetkovou účastí 

města – starostu města a jako náhradníka místostarostu města. Jedná se o společnosti SVS a.s. 

Teplice  a Desenská teplárenská spol. s r.o. Tanvald – Žďár.  

 

Hlasování pro - 10 

Usnesení 5.5  

Zastupitelstvo města deleguje v souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na valné hromady obchodních 

společností s majetkovou účastí města konaných v roce 2018 jako  svého zástupce starostu 

města pana Jaroslava Kořínka a  jako náhradníka, místo-starostu města pana Petra 

Šikolu na níže uvedené valné hromady společností:  

a) Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO: 49099469, se sídlem Teplice, Přítkovská 

1689, PSČ 415 50  

b) Desenská teplárenská spol. s r.o. Tanvald, IČO 63144671 a se sídlem Žďár 159, PSČ 

468 41 Tanvald.  

 

5.6) Stížnost p. Joukla na zastupitele p. Koukala 

Dne 12.2.2018 byla doručena stížnost Ing. Joukla ze dne 8.2.2018 týkající se nevhodného 

chování zastupitele města Desná p. Jiřího Koukala při jednání zastupitelstva. Vzhledem k tomu, 

že stížnost byla určena zastupitelstvu města Desná, byl stěžovatel vyrozuměn o tom, že jeho 

stížnost bude projednána na nejbližším jednání ZM dne 18.4.2018. Zastupitelům města byla 

stížnost odeslána 12.2.2018.  

Zastupitelstvo města Desná by mělo vzít na vědomí stížnost p. Ing. Joukla s tím, že stížnost je 

neoprávněná. Vzhledem k tomu, že je na každém jednání ZM několika zastupiteli města Desná 

(nejen p. Koukalem) několikrát vyzván aby jednal věcně a obsah jeho příspěvků směřoval 

k projednávané věci, nelze vidět v jednání zastupitelů (a tedy ani p. Koukala) žádné jednání, 

které by bylo v rozporu s jednacím řadem ZM. 

 

K tomuto bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 

 

Hlasování pro - 10 

 

Usnesení 5.6 

Zastupitelstvo města Desná bere na vědomí stížnost Ing. Joukla na zastupitele města p. 

Jiřího Koukala s tím, že nedošlo k porušení jednacího řádu ZM a stížnost je neoprávněná.   

 

5.7) Územní plán města Desná  
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Zastupitelstvo Města Desná vydalo na svém 2. zasedání dne 19.4.2017 usnesení pod č. 5.2.2., 

ve kterém schvaluje pořízení 1. změny územního plánu Desná a to pouze v rozsahu funkčního 

využití plochy 856 v k.ú. Desná III v souvislosti s informací o probíhajícím soudním řízení.  

 

V usnesení zastupitelstva Města Desná ze dne 7.2.2018 pod č. 5.2.2 bylo znovu schváleno 

pořízení změny č. 1 Územního plánu Desná, kdy obsah změny byl rozšířen dle přílohy. 

V tomto případě se již tedy mělo jednat pouze o schválení rozšíření obsahu 1. změny územního 

plánu Desná a nikoliv o opětovné schvalování pořízení 1. změny ÚP Desná. 
 

Hlasování pro - 10 

Usnesení 5.7 

Zastupitelstvo města mění usnesení zastupitelstva Města Desná ze dne 7.2.2018 pod č. 

5.2.2 tak že ruší opětovné schválení 1. změny ÚP Desná, ale současně bere na vědomí, že 

změna č. 1 ÚP Desná je tímto usnesením rozšířena o obsah dle přílohy, která byla 

předložena k jednání ZM Desná dne 7.2.2018.  

 

6) Informace MěÚ   

6.1) Jmenování ředitelky Základní školy a mateřské školy Desná, příspěvkové organizace, 

se sídlem Krkonošská č.p 613, 468 61 Desná 

Na základě usnesení RM ze dne 4.4.2018 byla dne 13.4.2018 jmenována do funkce ředitelky 

ZŠ a MŠ Desná s účinností 1.8.2018 Mgr. Martina Hrubá. Rada města rozhodla na základě 

doporučení konkurzní komise, která prováděla konkurzní řízení dne 12.3.2018 se čtyřmi 

uchazeči na tuto funkci. Koncepce rozvoje Základní školy a mateřské školy Desná, příspěvkové 

organizace, se sídlem Krkonošská č.p 613 je v příloze.   

 

6.2) Rekonstrukce fotbalového hřiště a příprava rekonstrukce atletického oválu 

TJ obdrželo informaci z MŠMT o zaslání Rozhodnutí o poskytnutí dotace na „TJ - Desná - 

Modernizaci UMT FH“. Součástí je i registrace rozhodnutí, rozpis financování akce a závazné 

podmínky čerpání finančních prostředků. Rekonstrukce hřiště by měla probíhat od června do 

srpna tohoto roku. Cena rekonstrukce byla vysoutěžena za cca 9 milionu korun, včetně DPH. 

Dotace činí cca 5,4 milionu korun tyto peníze již má TJ na svém účtu. Spoluúčast TJ je cca 1,4 

milionu korun. Předběžná spoluúčast města bude cca 2,2 milionu korun. Převedení spoluúčasti 

města byla odsouhlasena v minulém roce. Na příštím ZM bude na programu smlouva na její 

poskytnutí.  

Zároveň RM na svém jednání dne 21.3.2018 odsouhlasila zahájení příprav směřujících 

k podání žádosti na MŠMT na rekonstrukci atletického areálu. Atleti TJ Desná rovněž zahájili 

jednání pro zjištění současného technického stavu atl. oválu a zjišťují rozsahu nutné 

rekonstrukce. Do konce dubna by měla být předložena cenová kalkulace pro rekonstrukci. Na 

jejím základě by ZM mělo schválit podání žádosti na MŠMT s příslibem financování části 

nákladů městem Desná v roce 2019. V poslední výzvě byl podíl MŠMT 50% celkové částky. 

Viz představené kopie dokumentů z MŠMT. 

 

6.3) Rozvoj cestovního ruchu v lokalitě Souš 

Máme připravenou variantu celoroční odstavné plochy v této lokalitě. Návrh je součástí 

připravované změny ÚP ve zkráceném režimu.  

Připravujeme následující kroky: 

- rozšířit stávající odstavné parkovací plochy podél komunikace vlevo 

- letošní výtěžek Sympozia - dřevosochání věnovat z 50% na vybudování vyhlídkové 

plošiny ve zmiňované lokalitě  
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Po odsouhlasení změny ÚP dále: 

- na pozemku a v místě krytu bývalé CO a vybudovat zázemí pro turisty (WC a 

občerstvení) 

- pod tím s nájezdem od cesty vybudovat novou odstavnou plochu (celkem 125 

parkovacích míst s parkovacím automatem) 

- ve vzniklém areálu vybudovat zimní zázemí pro děti (kolečko pro malé běžkaře, 

bobování a sáňkování), pro dospělé i děti celoroční nástupy do Jizerek a na Protrženou 

přehradu (pěší, cyklo, běžky), připraveny jsou čtyři různé směry nástupu  

Viz předložené výkresy návrhu pro změnu ÚP. 

 

K tomuto bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů. 

 

6.4) Vyjádření k petici „Zástavbová studie Sokolská“ 

Majitelé nemovitostí v oblasti ulic Výletní a Sokolská poslali písemný nesouhlas (petici) 

k situaci ohledně zástavbové studie na Sokolské. K této problematice vyšel v dubnových DN 

článek (informace města k petici – str. 4), který vysvětluje vše okolo připravované studie. V této 

době je petice bezpředmětná, neboť nemůže změnit povinnosti vyplývající z ÚP. K uvedené 

petici jsme také natočili pro vysvětlení situace s Lukášem Müllerem reportáž do místní TV a 

informaci vložili i na webové stránky. I v květnových DN bude znovu situace vysvětlena. 

  

K tomuto bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů. 

 

6.5) Vyhlášená výběrová řízení 

Oprava, statické zabezpečení a doplnění hřbitovní zdi  

Díky přislíbené dotační podpoře ze strany Ministerstva zemědělství (ve výši 431.tis Kč) 

proběhla v otevřené výzvě na profilu zadavatele realizace veřejné zakázky malého rozsahu na 

opravu hřbitovní zdi. Ze dvou podaných nabídek zvítězila cenově nižší od firmy Jakub Jurek 

z Hrádku nad Nisou, to v nabízené ceně 750.193,89 korun. Výběr dodavatele schválila RM a 

se zhotovitelem byla podepsána smlouva o díla. Práce započnou na počátku května a potrvají 

do konce srpna 2018. Poté bude vyúčtována dotace.  

 

Stavební úpravy městského úřadu – obnova fasády 

Na počátku února byla vyhlášena výzva k předkládání nabídek, a to jednak přímým oslovením 

pěti vybraným firmám a též byla zveřejněna na profilu zadavatele. Celkem došly do data 

termínu tři nabídky, z nichž cenově nejnižší byla předložena firmou WRAGET SB z Prahy, a 

to ve výši 2.218 tis korun (bez DPH), cenově druhá byla od firmy Aron house ve výši 3.108 tis 

Kč (bez DPH).  

Ze strany manažera projektu byl proveden detailnější průzkum činnosti, zejména pak 

referencí stavebních aktivit společnosti WRAGET SB, které předložila cenově nejnižší 

nabídku, jež byla oproti zbylým došlým značně rozdílná. Pomocí registru smluv byli přímo 

telefonicky osloveni zástupci dvou obecních samospráv, pro které v poslední době firma dle 

veřejného registru smluv realizovala stavební veřejné zakázky. Jednalo se o město Broumov a 

obec Bělá u Jevíčka  - sdělené reference na činnosti firmy jsou značně negativní, zvlášť 

v druhé jmenované obce, která dle sdělení tamního starostu výběr firmy rozhodně 

nedoporučuje. Zjištěním v registru smluv bylo také zjištěno, že v loňském roce byla ze strany 

Úřady vlády ČR vypovězena SOD na opravu barokní zdi v Praze a z důvodu neplnění zadaných 

termínů akce za strany firmy WRAGET SB. Vinou potíží pak vzrostla cena za vícepráce, které 

spočívaly mj. v zakonzervování nehotové rekonstrukce do doby, než bude vybrán jiný 

dodavatel dokončení díla.  
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Firma v nabídce uvedla, že část prací na městského úřadu v Desné zadá subdodavatelsky 

společnosti Ekostavby Jabůrek, která v přehledu referenčních zakázek uvedla také podíl na 

rekonstrukci zámecké kaple ve Svijanech. Dotazem učiněným na p. Kesnera z NPÚ bylo 

zjištěno, že s činností uvedené firmy byla velká nespokojenost a dodávané práce se musely po 

ní předělávat jiným dodavatelem.  

 

Po těchto zjištěných skutečnostech komise navrhla zadavateli veřejné zakázky malého 

rozsahu, tedy RM zrušení výběrového řízení a s ohledem na časový průběh plánované 

realizace VZMR  oslovit v uzavřeném řízení formou poptávky znovu dodavatele v pořadí 

2 a 3 (dle nabídkové ceny) + další možné k předložení nové cenové nabídky + případně 

dalšího možného dodavatele.  

 

 Z rozhodnutí RM byla vyhlášena nová výzva pro předkládání nabídek VZMR v uzavřeném 

režimu, bylo obesláno 5 potencionálních dodavatelů. Nabídky byly předloženy dvě, z nichž 

cenově nižší byla od společnosti Aron house Liberec v ceně 3.018.991,91 korun (bez DPH).  

Výběr uvedeného dodavatele schválila RM na svém jednání dne 21.3.2018. Nyní je podepsána 

SOD a akce se rozeběhne v půlce měsíce května a její plánované ukončení má být na konci 

měsíce září 2018.  

 

Bytový dům č.p. 334-335, Desná – vybudování vodovodních přípojek a výměna ležatých 

rozvodů vody 

Na počátku měsíce byla otevřenou výzvou vyhlášena tato VZMR. V první výzvě bylo osloveno 

celkem 5 potenciálních dodavatelů, do doby stanoveného otevírání obálek nepřišla žádná 

nabídka. RM na jednání dne 21.3.2018 souhlasila s prodloužením výzvy a oslovením ještě 

dalších minimálně třech dodavatelů (plus ty samé s předchozí výzvy). Celkem bylo osloveno 

10 firem. Žádná však opět do doby otevírání obálek nedorazila.  

RM rozhodla, že se zkusí tato VZMR rozdělit na dvě části. Ostatně projektově jde o dvě 

dokumentace. S tím, že nejprve bude vyhlášena výzva na vybudování venkovní vodovodní 

přípojky a posléze vnitřní rozvody.  

 

Rekonstrukce střechy a podkroví – bytové domy 325-332 

Na portálu zadavatele byla dne 9.4.2018 zveřejněna výzva v podlimitním řízení (jde o zakázku 

z předpokládanou hodnotou 16 mil korun). Celou dokumentaci zpracovala pro město 

společnost Grantika. Termín otevírání obálek je stanoven na 10.5.2018.  

 

Plánované VZ  

Připravována je výzva na pořízení nákladního vozidla, podklady pro zadání veřejné zakázky 

nyní připravuje p. Žák, vedoucí MBH. Dále jsou tímto odborem připravovány podklady pro 

vypsání veřejné zakázky na výměnu oken v sále KD Sklář.  

 

Hlasování pro – 10 

Usnesení 6 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace MěÚ o:  

- jmenování ředitelky Základní školy a mateřské školy Desná, příspěvkové organizace, 

se sídlem Krkonošská č.p 613, 468 61 Desná 

- rekonstrukci fotbalového hřiště a přípravě rekonstrukce atletického oválu 

- rozvoji cestovního ruchu v lokalitě Souš 

- vyjádření k petici „Zástavbové studii Sokolská“ 

- vyhlášená výběrová řízení  
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7) Diskuze 

p.starosta – informoval o tom, že se po pouti začne opravovat Údolní ulice, hned na začátku 

se uzavře most na Desnou I u MH, bude se opravovat téměř po celou dobu rekonstrukce, 

objíždět se bude kolem nádraží, silnice Údolní by měla být celou dobu jedním pruhem 

průjezdná na semafory 

p.Koukal – jak to bude dlouho trvat? 

p.starosta – do září 

p.Koukal – kanalizace do Desné III se bude dělat kdy? 

p.starosta – nejdříve se začne příští rok a je to plánováno na dva roky 

p.tajemník – sdělil informaci o průběhovém měření, policie se vyjádřila kladně, máme 

připravený projekt, příští týden jedeme na jednání do Mělníka 

p.Novák – odkud je měření plánované 

p.tajemník – od podchodu do  Desné III před odbočkou na Souš  

p.Suchardová – co kamerový systém v okolí školka, škola? 

p.starosta – zatím jsme se zasekli na tom, v jakém rozsahu a jakou technologii zvolit, budeme 

to řešit v rámci plánovaných úprav ve škole a okolí RV 

p.Suchardová – a jak to je se střechou na RV? 

p.starosta – letos chceme vysoutěžit firmu, máme zpracovanou předběžnou kalkulaci,  

p.Zachrová – čí je most u kina v DI, rozpadá se  

p.starosta – náš není, zjistíme to čí je a budeme řešit co s ním dále 

p.Chladová – bylo by dobré vyměnit sedáky na židlích do RV, jsou propadlé 

p.Joukl – přednesl dotazy viz. příloha zápisu 

p.starosta – odpověděl na několik dotazů pana Joukla 

 

 

8) Závěr   

 

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

 

Zasedání zastupitelstva ukončil v19.16. hod. 

 

 

Zápis ověří: Josef Želinský …………………………………………………. 

                     

 

                    Vladimír Žanta …….…………………………………………… 

 

 

  Jaroslav Kořínek                                                                                          Petr Šikola 

      starosta                                                                                                   místostarosta 
 


