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Z Á P I S 

z 3. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 20. 6. 2018 

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

Přítomni: Jaroslav Kořínek, Josef Želinský, Petr Šikola, Vratislav Novák, Jarmila Zachrová, 

Ivana Suchardová, Jiří Koukal, Vladimír Žanta, Hana Chladová, Ing. Ivan Indráček, Viktor 

Neumann, Sylvie Pokorná 

 

Omluveni: Ing. Pavel Michek, Ing. Eva Směšná, 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 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 – Želinský Josef, Neumann Viktor 

Hlasování pro – 12  

 

d) Byla navržena návrhová komise ve složení – Pokorná Sylvie, Zachrová Jarmila 

Hlasování pro – 12  

 

e) Starosta sdělil, že zápis z posledního jednání zastupitelstva ze dne 18. 4. 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 – 12 

Usnesení 1a) 

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

samostatné hlasování. 

 

g) Rada města na svém zasedání 30. 5. 2018 navrhla ZM k projednání tento program 

dnešního zasedání zastupitelstva:    

       1) Zahájení    

       2) Kontrola usnesení 

       3) Majetkoprávní     

          - prodej poz. pč. 737 a části z pč. 703 v k.ú. D III  

          - prodej poz. pč. 1493/1 v k.ú. D I  

          - žádost o koupi části z poz. pč. 1228 v k.ú. D III 

       - prodej části z poz. pč. 1784/1 v k.ú. D II 

          - podání žádosti o úplatný převod poz. pč.428/2 v k.ú. D I a části z poz. pč.1035/1  

            v k.ú. D II  



2 
 

          - žádost o směnu poz. pč. 971 a pč. 974 v k.ú. D II  za část cca 400 m2 z poz.  

            pč.1143/1 v k.ú. D III ve vlastnictví města   

          - žádost o koupi poz. pč.1158 včetně stavby v k.ú. D III 

          - žádost o koupi poz. pč. 391, jehož součástí je stavba čp. 31 v k.ú. D I 

          - žádost o koupi poz. pč. 1178 a pč. 1177, jehož součástí je stavba čp. 597 v k.ú.D II 

          - žádost o koupi poz. pč.74, pč.75 a pč.73,jehož součástí je stavba čp. 633 v k.ú.D II 

          - ocenění nemovitosti za účelem prodeje – dům čp. 824 v k.ú. D III 

          - žádost o koupi domu čp. 707 a čp. 708 v k.ú. D III  

          - zrušení usnesení RM číslo 5/18 ze dne 10.1.2018 

          - návrh na realizaci garáží a parkoviště na poz. města pč. 1182/4 v k.ú. D III 

         - informace k prodeji poz. pč. 886/6 a pč. 887/1 v k.ú. D II 

      4) Ekonomické  

           - ekonomická situace  

           - rozpočtová opatření 

           - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2017 

           - závěrečný účet města Desná za rok 2017  

           - účetní závěrka za rok 2017 

       5) Organizační             

           - činnost výborů 

           - podání žádosti na rekonstrukci atletického areálu na MŠMT 

           - návrh na poskytnutí mimořádné odměny 

           - plán rozvoje sportu města Desná na roky 2018-2020       

       6) Informace MěÚ 

           - vyhlášená výběrová řízení 

       7) Diskuze  

       8) Závěr 

 

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

Nejprve přesunout za kontrolu usnesení jako samostatný bod 3 „Schválení změny ÚP“. Dále 

do bodu Ekonomické zařadit dva body „Účelová dotace na projekt TJ Desná – Modernizace 

UMT FH“, „Průběhové měření rychlosti“ a zároveň rozpočtová opatření přesunout až jako 

poslední bod ekonomického (aby se nejdříve projednaly body, kterých se RO týkají). Do bodu 

Organizační pak přidat bod „Harmonogram převodu TJ Desná pod město Desná“. 

Hlasování pro - 12 

Usnesení 1b) 

Zastupitelstvo města schvaluje program 3. zasedání, které se koná dne 20. června 2018 od 

17:00 hodin v Riedelově vile v Desné II. 

       1) Zahájení    

       2) Kontrola usnesení 

       3) Schválení změny ÚP  

       4) Majetkoprávní     
           - prodej poz. pč. 737 a části z pč. 703 v k.ú. D III  

           - prodej poz. pč. 1493/1 v k.ú. D I  

           - žádost o koupi části z poz. pč. 1228 v k.ú. D III 

           - prodej části z poz. pč. 1784/1 v k.ú. D II 

           - podání žádosti o úplatný převod poz. pč.428/2 v k.ú. D I a části z poz. pč.1035/1 v k.ú.DII  

           - žádost o směnu poz. pč. 971 a pč. 974 v k.ú. D II  za část cca 400 m2 z poz. pč.1143/1 k.ú.  

             D III ve vlastnictví města   

           - žádost o koupi poz. pč.1158 včetně stavby v k.ú. D III 

           - žádost o koupi poz. pč. 391, jehož součástí je stavba čp. 31 v k.ú. D I 
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           - žádost o koupi poz. pč. 1178 a pč. 1177, jehož součástí je stavba čp. 597 v k.ú.D II 

           - žádost o koupi poz. pč.74, pč.75 a pč.73,jehož součástí je stavba čp. 633 v k.ú.D II 

           - ocenění nemovitosti za účelem prodeje – dům čp. 824 v k.ú. D III 

           - žádost o koupi domu čp. 707 a čp. 708 v k.ú. D III  

           - zrušení usnesení RM číslo 5/18 ze dne 10.1.2018 

           - návrh na realizaci garáží a parkoviště na poz. města pč. 1182/4 v k.ú. D III 

           - informace k prodeji poz. pč. 886/6 a pč. 887/1 v k.ú. D II 

       5) Ekonomické  

           - ekonomická situace 

           - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2017 

           - závěrečný účet města Desná za rok 2017  

           - účetní závěrka za rok 2017 

           - účelová dotace na projekt TJ Desná – Modernizace UMT FH 

           - průběhové měření rychlosti    

           - rozpočtová opatření  

       6) Organizační 

           - činnost výborů          

           - podání žádosti na rekonstrukci atletického areálu na MŠMT 

           - návrh na poskytnutí mimořádné odměny 

           - plán rozvoje sportu města Desná na roky 2018-2020       

           - harmonogram převodu TJ Desná pod město Desná 

       7) Informace MěÚ 

           - vyhlášená výběrová řízení 

       8) Diskuze  

       9) Závěr 

 

2) Kontrola bodů usnesení z 2. zasedání zastupitelstva města Desná ze dne 18.4. 2018 : 

1a) schválení hlasování – standardní bod, tedy splněno 

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

2) ZM bere na vědomí kontrolu usnesení 1. ZM ze dne 7.2.2018 je zase standardní bod, tedy 

splněn 

3.1) schválení smlouvy o smlouvě budoucí, včetně příloh s Teleflexisem v DII a v DI – 

podepsáno, splněno 
3.2) schválení smlouvy o bezúplatném převodu pozemků v k.ú. DI a DII od SPÚ město 

nabyvatel u ZŠ – park u viaduktu, 2x u RH a u garáží bývalé JIPO – hotovo, město vlastníkem 

3.3) schválení smlouvy o bezúplatném převodu pozemků v k.ú. DII od SPÚ město nabyvatel 

Parlament – naučná stezka – hotovo, město vlastníkem 

3.4) schválení prodeje pozemků v k.ú. DI R. za Sokolskou – podepsáno, zaplaceno, zapsáno 

– hotovo 

3.5) neschválení prodeje pozemků v k.ú. DII cesta na Pustinách (dva zájemci) – neschválením 

splněno, žadatele vyrozuměni dopisem 

3.6) neschválení zveřejnění záměru na prodej pozemku v k.ú. DII Pustiny ES – neschválením 

splněno, žadatele vyrozuměni dopisem 

3.7) neschválení zveřejnění záměru na prodej pozemku v k.ú. DII cesta ES (písemný 

nesouhlas sousedů) – neschválením splněno, žadatele vyrozuměni dopisem 

3.8) schválení prodeje pozemků v k.ú. DII SŽDC oprava viaduktu – podepsáno, běží  

3.9) vzata na vědomí informace o kupní smlouvě o odkoupení částí pozemků v k.ú. DI město 

kupuje (u malometrážek) – běží, připravuje se finální zaměření GP – prověřuje se na SVS 

3.10) schválení smlouvy na odkoupení pozemků v k.ú. DIII SVS kryt CO na Souši, plánovaný 

rozvoj CR – běží, připravuje se smlouva na SVS 
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3.11) schválení bezúplatného převodu v k.ú. DII a DIII od SPÚ město nabyvatel části cesty 

na Sedmidomcích a další části cest – odeslána žádost, běží 

3.12) vzata na vědomí informace o dokumentech pro realizaci prodeje pozemků k zastavění 

k bydlení KS, závazek setrvání, zřízení předkupního práva – běží 

3.13) vzata na vědomí info o nabídce pozemků v k.ú. DI ke koupi a zahájení jednání Sokolská 

– běží, majitelka pozemků obeslána dopisem – zatím bez reakce 

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

k 31.3. 2018 – vzetím na vědomí splněno  

4.2) schválení rozpočtového opatření č. 3/2018, dotace kraje na peč. sl., příspěvek z ÚP a 

členský příspěvek do SCRJH –  schválením splněno 

4.3) schválení rozpočtového opatření č. 4/2018, daň z příjmů pr. osob (každoročně se 

proúčtovává, neodvádí se, je příjmem obce)  –  schválením splněno 

4.4) schválení rozpočtového opatření č. 5/2018, koupě a prodej garáží v k.ú. DIII a v k.ú. DI, 

směna pozemků v k.ú. DIII u Skláře za ben. pumpou, koupě pozemků v k.ú. DII chodník a 

místo u kontejnerů za večerkou a další – výdaje cca 123 tisíc, příjmy cca 80tisíc –  schválením 

splněno 

4.5) schválení rozpočtového opatření č. 6/2018, fasáda MěÚ a oprava zdi na hřbitově – 

schválením splněno 

4.6) schválení rozpočtového opatření č. 7/2018, odkup pozemků na Souši (kryt CO od SVS) 

a prodej pozemků R. a SŽDC – schválením splněno 

4.7) schválení rozpočtového opatření č. 8/2018, přeložka el. rozvaděče za MěÚ a 

protiradonová opatření na MěÚ – schválením splněno 

5.1) úkol pro FV předložit plán činnosti do 15.5. 2018, pro rok 2018 – běží, dnes na programu 

zpráva výborů 

5.2) stanovení počtu členů v ZM, na období 2018-2022 15 členů – stanovením splněno 

5.3) vzata na vědomí informace o stavu spolupráce s odborem pro soc. začleňování – vzetím 

na vědomí splněno  

5.4) schválení OZV č. 1/2018, o MP – schválením splněno, vyhláška zveřejněna 

5.5) delegování zástupců na VH, SVS a DT s.r.o. – schválením splněno 

5.6) vzata na vědomí informace o stížnosti p. J., neoprávněná – vzetím na vědomí splněno 

5.7) zrušení a vzata na vědomí informace o rozšíření obsahu 1. změny ÚP Desná, dnes na 

programu – zrušením a vzetím na vědomí splněno  

6) vzaty na vědomí informace 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“, vyhlášených výběrových řízeních – vzetím na 

vědomí splněno 
 

Hlasování pro - 12 

Usnesení 2 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci starosty o provedené kontrole usnesení 

ze 2. zasedání zastupitelstva města konaného dne 18. 4. 2018. 

 

3) Změna č. 1 ÚP Desná zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona  

Příloha: 

- stanovisko AOPK ČR ze dne 28.3.2018, č.j. SR/0528/LI/2018-2 (dle § 55a odst. 2 

písm. d) stavebního zákona 

- stanovisko KÚ LK ze dne 4.5.2018, č.j. KÚKL 30527/2018 (dle § 55a odst. 2 písm. e) 

stavebního zákona 
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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. 

 

Hlasování pro - 12 

Usnesení 3 

Zastupitelstvo města schvaluje pořízení změny č. 1 ÚP Desná zkráceným postupem ve 

smyslu § 55a stavebního zákona v navrženém rozsahu. 

 

4) Majetkoprávní 

4.1) Prodej pozemku pč. 737 a části z pč. 703 v k.ú. Desná III  

Pan V. Š., bytem Desná, požádal o koupi pozemku pč.737 (trvalý travní porost o výměře 584 

m2) a části cca 150 m2 z pozemku pč.703 trvalý travní porost  o výměře 2 621 m2) v k.ú. Desná 

III za účelem rozšíření zázemí u objektu čp.529 na stpč.693, který vlastní a kde žije s rodinou. 

Podrobný popis v materiálech. 

 

Hlasování pro - 12 

Usnesení 4.1 

Zastupitelstvo města bere na vědomí nové informace k záměru prodat pozemek pč. 737 

v k.ú. Desná III a odkládá rozhodnutí o prodeji pozemku pč. 737 a části z pozemku pč. 

703 v k.ú. Desná III do doby provedení místního šetření.  

4.2) Prodej pozemku pč. 1493/1 v k.ú. Desná I  

Pan D. B., bytem Desná, požádal o koupi pozemku pč. 1493/1 (ostatní komunikace, 493 m2) 

v k.ú. Desná I. Žadatel již dříve odkoupil část z pč.1493 jako nově vzniklý pozemek pč. 1493/4 

v k.ú. Desná I podle geometrického plánu č. 817-51/2017 ze dne 4.7.2017. (tato dříve oddělená 

část neslouží jako přístupová komunikace pro jiné vlastníky).  

Záměr zveřejněn: 26.2.- 14.3.2018 

Vlastník bezprostředně sousedící nemovitosti pan K. byl o zveřejnění záměru písemně 

vyrozuměn a následně proběhla vzájemná jednání o rozdělení pozemku a vypořádání podle 

skutečného stavu.  

Geometrickým plánem číslo 829-21/2018 ze dne 21.5.2018, vyhotoveným geometrem panem 

Tomášem Palatou, byl pozemek pč.1493/1 v k.ú. Desná I rozdělen na pozemkové parcely: 

pč.1493/1 o výměře 415 m2, návrh ceny: výměra 415 m2 x 30,- Kč/m2 = 12.450,- Kč (p. B.) 

-  pč.1493/5 o výměře 78 m2, návrh ceny: výměra 78 m2 x 30,- Kč/m2 = 2.340,- Kč (p. K.) 

 

Hlasování pro – 12 

Usnesení 4.2.1 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej nově vzniklého pozemku pč.1493/1 v k.ú. Desná I 

podle geometrického plánu číslo 829-21/2018 ze dne 21.5.2018  panu D. B., bytem Desná, 

za cenu 12.450,- Kč. 

Hlasování pro - 12 

Usnesení 4.2.2 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej nově vzniklého pozemku pč.1493/5 v k.ú. Desná I 

podle geometrického plánu číslo 829-21/2018 ze dne 21.5.2018  panu M. K., bytem Praha, 

za cenu 2.340,- Kč. 

 

4.3) Žádost o koupi části z pozemku pč. 1228 v k.ú. Desná III 
Paní E. K., bytem Praha, zastoupená plnou mocí svou dcerou  I. Š., bytem Praha 7, žádá o koupi 

části cca 2875 m2) z pozemku pč.1228 (trvalý travní porost o výměře 8378 m2) za účelem 

rozšíření zahrady. RM doporučuje neprodávat. (více informací v materiálech) 
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Hlasování pro – 11, zdržel se – 1  

Usnesení 4.3 

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru na prodej části cca 2875 m2 

z pozemku pč. 1228 v k.ú. Desná III. 

 

4.4) Prodej části z pozemku pč. 1784/1 v k.ú. Desná III 

Paní Z. M., bytem Praha 1, žádá o koupi pozemku pč.1784/1 (ostatní plocha/manipulační 

plocha, 1487 m2) v k.ú Desná III. Část cca 500 m2 má žadatelka v současnosti v nájmu na 

základě Smlouvy o nájmu pozemku - od 1.11.2015, roční nájemné 500,- Kč s ohledem na 

prováděnou údržbu (po neschválení prodeje nabídnut pronájem). – více informací 

v materiálech. 

 

K uvedenému bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů. 

 

Hlasování pro – 11, zdržel se – 1  

Usnesení 4.4 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku pč. 1784/3 nově vzniklého oddělením 

z pozemku pč. 1784/1 v k.ú. Desná III podle geometrického plánu číslo 827-140/2018 ze 

dne 18.6. 2018 paní Z. M., bytem Praha 1, za cenu 59.950,- Kč. 

4.5) Podání žádosti o úplatný převod pozemku pč.428/2 v k.ú. Desná I  a části z pozemku 

pč.1035/1 v k.ú. Desná II od SPÚ 

Město Desná požádalo v minulosti SPÚ o pozemek pč.428 v k.ú. Desná I, který tvoří zázemí 

panelového domu čp. 331-332. Před realizací koupě musí mít žadatel pozemek v pronájmu – 

žádost byla na základě usnesení RM podána. Více informací v materiálech 

 

Hlasování pro - 12 

Usnesení 4.5.1 

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti a následnou realizaci koupě pozemku pč. 

428/2 v k.ú. Desná I od Státního pozemkového úřadu, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 

00 Praha 3. 

 

Město Desná získalo bezúplatným převodem od Státního pozemkového úřadu (SPÚ) pozemek 

pč. 1035/6 v k.ú. Desná II, který byl oddělen geometrickým plánem číslo 679-22/2017 ze dne 

31.7.2017 z pozemku pč.1035/1 v k.ú. Desná II. Podle téhož geometrického plánu byla 

oddělena pozemková parcela 1035/7 (trvalý travní porost o výměře 1028 m2), která je územním 

plánem určena pro občanskou vybavenost. Rada města doporučuje podání žádosti a následnou 

koupi pozemku. (více informací v materiálech) 

 

Hlasování pro - 12 

Usnesení 4.5.2 

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti a následnou realizaci koupě pozemkové 

parcely pč. 1035/7 nově vznikající oddělením z pozemku pč.1035/1 v k.ú. Desná II podle 

geometrického plánu číslo 679-22/2017 ze dne 31.7.2017 od Státního pozemkového úřadu, 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3. 

4.6) Žádost o směnu pozemků pč. 971 a pč. 974 v k.ú. Desná II  za část cca 400 m2 

z pozemku pč.1143/1 v k.ú. Desná III ve vlastnictví města   

Manželé S. a M. L., bytem Desná, žádají o směnu:  

pozemků ve vlastnictví pana M. L. v k.ú. Desná II – Parlament:  
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pč.971 (trvalý travní porost o výměře 2294 m2)  

pč.974 (trvalý travní porost o výměře 1041 m2)  

za část z pozemku ve vlastnictví města v k.ú. Desná III: 

pč.1143/1 - část cca 400 m2 z pozemku (ostatní/manipulační plocha o výměře 1199 m2), 

Ke zveřejněnému záměru byla městu doručena dne 10.4.2018 námitka manželů I. E. S., bytem 

Praha 9, a J. S., bytem Desná.  

RM doporučila zastupitelstvu města vzít přípis manželů S. na vědomí a rozhodnutí o směně 

pozemků odložit do doby objasnění situace. (více informací v materiálech) 

 

Hlasování pro – 11, proti – 1  

Usnesení 4.6 

Zastupitelstvo města bere na vědomí přípis manželů  I. E. S., bytem Praha 9, a J. S., bytem  

Desná, a odkládá rozhodnutí o směně cca 400 m2 z pozemku pč.1143/1 v k.ú. Desná III ve 

vlastnictví města za pozemky pč. 971 a pč. 974 v k.ú. Desná II ve vlastnictví pana M. L., 

bytem Desná, do doby vyjasnění situace. 

4.7) Žádost o koupi nemovitosti – pozemku pč.1158 včetně stavby v k.ú. Desná III 

Pan P. G., bytem Desná, požádal o koupi stavby hasičské zbrojnice (garáže) včetně pozemku 

pč.1158 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 34 m2) v k.ú. Desná III, na kterém stavba stojí.  

Dále byla městu doručena dne 18.4.2018 písemnost SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů 

Černá Říčka s vyjádřením k záměru  prodat pozemek pč.1158 v k.ú. Desná III včetně stavby 

hasičské zbrojnice – viz. písemnost. Zároveň je zde předložen návrh řešení havarijního stavu 

budovy a současně zlepšení průtoku vody. Více informací v materiálech. 

 

K uvedenému bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů. 

 

Hlasování pro - 12 

Usnesení 4.7 

Zastupitelstvo města bere na vědomí přípis SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Černá 

Říčka, se sídlem Polubenská 930, 468 61 Desná a neschvaluje prodej pozemku pč.1158 

v k.ú. Desná III, jehož součástí je stavba hasičské zbrojnice.  

4.8) Žádost o koupi pozemku pč.391, jehož součástí je stavba čp. 31 v k.ú. Desná I 

Pan T. F., bytem Tanvald, žádá o koupi pozemku pč. 391 (zastavěná plocha a nádvoří, 657 m2), 

jehož součástí je stavba čp. 31 v k.ú. Desná I za účelem rekonstrukce bytů. Více informací 

v materiálech. 

 

K uvedenému bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 

 

Hlasování pro – 11, proti – 1 

Usnesení 4.8 

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru po dobu 30 dnů na prodej pozemku pč. 

391, jehož součástí je stavba - bytový dům čp. 31 v k.ú. Desná I za nejvyšší cenovou 

nabídku formou výběrového řízení, přičemž minimální cena je stanovena ve výši 

1.350.000,- Kč. 

4.9) Žádost o koupi pozemku pč.1178 a pč.1177, jehož součástí je stavba čp. 597 v k.ú. 

Desná I 

Pan T. F. v zastoupení za společnost FEEL s.r.o, se sídlem U Lesíka 619, 468 61 Tanvald, žádá 

o koupi pozemku pč.1177 (zastavěná plocha a nádvoří, 171 m2) jehož součástí je stavba čp. 
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597 a přilehlého pozemku pč.1178 (zahrada, 299 m2) vše v k.ú. Desná I. Předpokládané využití 

nemovitosti - provozovna. Více informací v materiálech. 

 

K uvedenému bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů. 

 

Hlasování pro - 12 

Usnesení 4.9 

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku pč.1178 a pozemku 

pč.1177, jehož součástí je stavba - víceúčelový dům čp. 597 vše v k.ú. Desná II společnosti 

FEEL s.r.o, se sídlem U Lesíka 619, 468 61 Tanvald, za cenu 1.300.000,- Kč stanovenou 

znaleckým posudkem číslo 21c/4070/2018 ze dne 30.3.2018.  

 

4.10) Žádost o koupi pozemku pč.74, pč.75 a pč.73, jehož součástí je stavba čp. 633 v k.ú. 

Desná II 

Pan T. F., v zastoupení za společnost FEEL s.r.o, se sídlem U Lesíka 619, 468 61 Tanvald, žádá 

o koupi pozemku pč.73 (zastavěná plocha a nádvoří, 498 m2), jehož součástí je stavba čp. 633 

a dále přilehlých pozemků pč. 74 (ostatní plocha/manipulační plocha, 436 m2) a pč.75 (ostatní 

plocha /manipulační plocha, 150 m2)vše v k.ú. Desná I. Předpokládané využití – sklady a 

garáže. Více informací v materiálech. 

 

Hlasování pro – 11, zdržel se – 1  

Usnesení 4.10 

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru po dobu 30 dnů na prodej pozemků pč. 

74, pč. 75 a pozemku pč. 73, jehož součástí je stavba – dům občanského vybavení čp. 633 

vše v k.ú. Desná II realizovaný formou výběrového řízení za nejvyšší cenovou nabídku, 

přičemž minimální cena je stanovena ve výši 2.200.000,- Kč. 

4.11) Ocenění nemovitosti za účelem prodeje – dům čp. 824 v k.ú. Desná III 

Město Desná nechalo zpracovat Znalecký posudek za účelem ocenění domu čp. 824 na stpč. 

430 v k.ú. Desná III pro případ možného prodeje. Znaleckým posudkem číslo 21/4070/2018 ze 

dne 12.2.2018 zpracovaným Ing. Zdeňkem Brezarem byla stanovena cena obvyklá ve výši 

1.100.000,- Kč. Cena obvyklá je určená stavem nemovitosti určující prodejnost dané 

nemovitosti v daném prostředí a čase. Více informací v materiálech. 

 

K uvedenému bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů. 

 

Hlasová pro – 11, zdržel se – 1 

Usnesení 4.11  

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru po dobu 30 dnů na prodej pozemku pč. 

430, jehož součástí je stavba – objekt k bydlení čp. 824 v k.ú. Desná III za nejvyšší cenovou 

nabídku formou výběrového řízení, přičemž minimální cena je stanovena ve výši 

1.100.000,- Kč. 

4.12) Žádost o koupi domu čp. 707 a čp. 708 v k.ú. Desná III  

Pan Z. J., bytem Desná, žádá o koupi domu čp. 707 a čp. 708 v k.ú. Desná III – bývalý dům 

s pečovatelskou službou za účelem provozování malých příručních skladů. Více informací 

v materiálech. 

 

K uvedenému bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 

Zastupitelstvo města zvažuje demolici uvedeného objektu. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o došlé žádosti pana Z. J., bytem Desná, o koupi 

domu čp. 707 na stpč. 421 a domu čp. 708 na stpč.420 v k.ú. Desná III a schvaluje zadání 

zpracování znaleckého posudku ke zjištění prodejní ceny nemovitosti. 

Hlasování pro – 1, proti - 4, zdržel se - 7 

Usnesení nebylo přijato. 

 

Nový návrh usnesení 

 

Hlasování pro - 12 

Usnesení 4.12 

Zastupitelstvo města pověřuje pracovníky města zpracovat podklady pro případnou 

demolici objektů čp. 707 a čp. 708 v k.ú. Desná III.   

4.13) Zrušení usnesení RM o pronájmu pozemku pč. 951 v k.ú. Desná III 

Paní P. S. a pan J. H., oba bytem Desná, požádali o pronájem pozemku pč. 951 (trvalý travní 

porost, 269 m2) v k.ú. Desná III za symbolické nájemné, aby mohli zajistit stabilní údržbu 

pozemku.   

Pronájem jim byl schválen usnesením RM číslo 5/18 ze dne 10.1.2018 na dobu neurčitou za 

roční nájemné 2.690,- Kč. 

Žadatelé dopisem ze dne 16.5.2018 vyjádřili svůj nesouhlas s výší nájemného.  

RM doporučuje zrušit usnesení 8/15 ze dne 10.1.2018, aby mohlo být přijato jiné. Více 

informací v materiálech. 

 

K uvedenému bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů. 

 

Hlasování pro - 12 

Usnesení 4.13 

Zastupitelstvo města ruší usnesení RM číslo 5/18 ze dne 10.1.2018, kterým byl schválen 

pronájem pozemku pč. 951 v k.ú. Desná III na dobu neurčitou za nájemné ve výši 2690,- 

Kč.  

 

4.14) Návrh na realizaci garáží a parkoviště na pozemku pč. 1182/4 v k.ú. Desná III 

Vzhledem k potřebě řešení garážování a parkování  vozidel v lokalitě Černá Říčka bylo již dříve 

zadáno zpracována studie pro vyhovující plochu - pozemek pč.1182/4 v k.ú. Desná III. 

Zájem o parkování případně stavbu o garáž ze strany obyvatel či návštěvníků Desné stále trvá. 

Navrženo je na vybrat jednu z variant předloženého řešení k realizaci. Více informací 

v materiálech. 

 

K uvedenému bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů. 

 

Hlasování pro – 11, nehlasoval – 1  

Usnesení 4.14 

Zastupitelstvo města schvaluje předložený variantní návrh určený pro realizaci  stavby 

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

projektantem Ing. Marcelem Folcem k řešení dopravní infrastruktury v lokalitě. 

4.15) Informace k prodeji pozemků pč. 886/6 a pč. 887/1 v k.ú. Desná II 
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Na základě žádosti byl usnesením ZM číslo 4.10 ze dne 15.11.2017 schválen prodej pozemků 

pč. 886/6 (trvalý travní porost, 3298 m2) a pč. 887/1 (ostatní plocha/neplodná půda, 56 m2) 

v k.ú. Desná II manželům S. a V. Š., bytem Praha 9 – Horní Počernice.  

RM doporučila zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci paní K. H. (zplnomocněna jednat 

za své rodiče – manžele Š.) o výstavbě domu na hranici pozemků pč.886/6 a pč.886/11 v k.ú. 

Desná II a doporučila pověřit starostu podpisem navržené smlouvy.  

Návrh na zachování předkupního práva nebo výhrady zpětné koupě. 

 

Hlasování pro – 11, zdržel se – 1  

Usnesení 4.15 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o podmínkách realizace prodeje pozemků 

pč. 886/6 a pč. 887/1 v k.ú. Desná II a pověřuje starostu podpisem Kupní smlouvy dle 

předloženého návrhu.   

 

5) Ekonomické 

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

k 31.5.2018. 

Na účtech máme k 31.5.2018 volných 19.466.887,12 Kč, KK není čerpán  (viz. příloha). 

Za květen jsou výnosy z daní dle RUD a výnosy odvodu z loterií a VHP 3.469.874,65 Kč, což 

je v porovnání s květnem 2017 navýšení o 185.101,24 Kč. 

 

Hlasování pro – 11, nehlasoval – 1 

Usnesení 5.1 

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

dle RUD a výnosu daně z hazardních her k 31.5.2018. 
 

5.2) Závěrečný účet města Desná za rok 2017 a Zpráva o výsledku přezkoumání 

hospodaření města Desná za rok 2017 

Hospodaření města Desná, zpráva auditora a závěrečný účet města za rok 2017 byly projednány 

RM dne 30.5.2018. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit celoroční hospodaření 

města Desná za rok 2017. 

Přezkoumání hospodaření města za rok 2017 provedla jablonecká auditorská společnost 

K KREDIT s.r.o. zastoupená odpovědným auditorem ing. Renatou Janečkovou. 

 

K uvedenému bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů. 

 

Hlasování pro - 12 

Usnesení 5.2.1 

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města 

Desná za rok 2017.   

 

Hlasování pro - 12 

Usnesení 5.2.2 

Zastupitelstvo města po projednání závěrečného účtu vyjadřuje souhlas s celoročním 

hospodařením města Desná za rok 2017 bez výhrad.  

 

5.3) Roční účetní závěrka města za rok 2017 

Dne 30. 7. 2013 byla ve Sbírce zákonů v částce č. 88 zveřejněna vyhláška č. 220/2013 Sb. ze 

dne 22. července 2013, o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných 

účetních jednotek. Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. srpna 2013.  
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Hlasování pro - 12 

Usnesení 5.3 

Zastupitelstvo města schvaluje roční účetní závěrku města Desná za rok 2017 a 

hospodářský výsledek za rok 2017 ve výši 10.424.187,26 Kč. 

 

5.4) Účelová dotace z rozpočtu města Desná pro TJ Desná na projekt “TJ-Desná-

Modernizace UMT FH” 

V rámci rozpočtového opatření týkajícího se programu vyhlášeného MŠMT – podpora 

materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 obdrželo TJ Desná na projekt “TJ-Desná-

Modernizace UMT FH” dotaci ve výši 5.368.681,- Kč. K dofinancování tedy zbývá 

3.579.122,55 Kč. Město Desná podpoří uvedený projekt částkou 2.119.809,55 Kč. Zbytek ve 

výši 1.459.313,-Kč doplatí TJ Desná převážně z peněz získaných v roce 2017 prodejem 

pozemků městu Desná (ZM 19.4.2017). Navyšované výdaje ve výši 2.119.810,-Kč budou v 

rozpočtu pokryty z uspořených finančních prostředků minulých let.  

Po konzultaci se zástupcem právního odboru Krajského úřadu Libereckého kraje navrhuji, aby 

převod uvedené finanční částky ve výši 2.119.809,55 Kč byl proveden formou účelové dotace, 

kdy dojde ke zpracování příslušné smlouvy, kde bude uveden její účel. 

 

Hlasování pro – 10, zdržel se – 2 

Usnesení 5.4 

Zastupitelstvo města Desná schvaluje poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Desná 

ve výši 2.119.809,55 Kč v rámci programu vyhlášeného MŠMT – podpora materiálně 

technické základny sportu 2017 až 2024 na projekt “TJ-Desná-Modernizace UMT FH” a 

pověřuje zaměstnance přípravou příslušné smlouvy o poskytnutí účelové dotace a 

statutárního zástupce jejím podpisem.  

 

5.5) Průběhové měření rychlosti  

Rada města doporučila a následně ZM Desná rozhodlo, že do rozpočtu na rok 2018 bude 

připravena finanční částka, která umožní financovat průběhové měření v Desné (viz. 

rozpočtové opatření). Město Desná předloží po předběžném projednání návrh smlouvy o 

spolupráci s městem Tanvald, týkající se úplaty města Tanvald ve prospěch města Desná ve 

výši 51.631,- Kč z příjmu za pokut za přestupky, které budou vybrány pracovníky odboru 

dopravy MěÚ Tanvald. Tím by mělo dojít k pokrytí nákladů průběhového měření města Desná 

(viz. návrh smlouvy). Více informací v materiálech. 

 

K uvedenému bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů. 

 

Hlasování pro – 9, zdržel se – 3  

Usnesení 5.5 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci města Desná s městem 

Tanvald týkající se zajištění průběhového měření na komunikaci I/10 v úseku Desná II od 

MěÚ až Desná III po křižovatku ul. Krkonošské s ulicí Polubenskou včetně penalizačních 

systémů a příslušné administrace a pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy o 

spolupráci. 

 

5.6) Rozpočtové opatření č. 9/2018 

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu poskytnuté neinvestiční dotace: 
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 z rozpočtu Libereckého kraje na pořádání oblastního kola přehlídky dětských 

divadelních, loutkářských a recitačních souborů „Dětská scéna 2018 - O Desenského 

medvěda“ ve výši 15.000,-Kč 

 z dotačního fondu Libereckého kraje na podporu rozvoje cestovního ruchu 

v Libereckém kraji ve výši 17.389,- Kč (max. 70% způsobilých výdajů) na prezentaci 

a podporu turistické nabídky prostřednictvím webových stránek. Dotace bude použita 

na pokrytí nákladů na dohody o provedení práce na tvorbu nových a úpravu 

stávajících textů, grafickou úpravu textů a tvorbu souboru fotografií pro nové webové 

stránky ve výši 9.000,-Kč a na pokrytí nákladů na jazykové překlady ve výši 8.389,-

Kč.  

 

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

 

Hlasování pro - 12 

Usnesení 5.6 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2018, kterým v souladu s § 16 

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

rozpočtových prostředků v příjmové části o 32.389,-Kč a ve výdajové části o 32.389,-Kč.  

 

5.7) Rozpočtové opatření č. 10/2018 

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu: 

 nevyčerpání maximálních příspěvků z úřadu práce na veřejně prospěšné práce (UZ 

13101) za období únor až květen 2018 z důvodu dlouhodobé nemoci jednoho 

zaměstnance pracujícího na místním hospodářství v rámci VPP.  

Jedná se o snížení příspěvku o 52.059,-Kč. 

 převodu rozpočtovaných finančních prostředků na platy a zákonné odvody na 

nerozpočtované vyplacené náhrady mezd v době nemoci za období prosinec 2017 až 

květen 2018 v celkové výši 36.444,-Kč, z toho na § 3314 (knihovna) ve výši 3.524,-Kč, 

na § 3612 (bytové hospodářství) ve výši 2.215,-Kč, na § 3639 (místní hospodářství) ve 

výši 20.008,-Kč, na § 4351 (pečovatelská služba) ve výši 3.271,-Kč a na § 6171 (MěÚ) 

ve výši 7.426,-Kč. Jedná se pouze o převody mezi položkami v rámci jednotlivých 

paragrafů. 

 

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

 

Hlasování pro - 12 

Usnesení 5.7 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2018, kterým v souladu s § 16 

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

rozpočtových prostředků v příjmové části o 52.059,-Kč a ve výdajové části o 52.059,-Kč.  

 

5.8) Rozpočtové opatření č. 11/2018 

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu nutné a plánované rekonstrukce 

fotbalového hřiště s umělým povrchem patřícího TJ Desná, z.s.. Celková vysoutěžená 

částka v rámci výběrového řízení za realizaci celého projektu činí 8.947.803,55 Kč. Dne 

13.12.2017 zastupitelstvo města jako součást plánu investičních akcí na rok 2018 schválilo 

spolufinancování této rekonstrukce městem v předběžné výši 2.200.000,-Kč. 
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V rámci programu vyhlášeného MŠMT – podpora materiálně technické základny sportu 2017 

až 2024 obdrželo TJ Desná na projekt “TJ-Desná-Modernizace UMT FH” dotaci ve výši 

5.368.681,- Kč. K dofinancování tedy zbývá 3.579.122,55 Kč. 

Město Desná podpoří uvedený projekt částkou 2.119.809,55 Kč. Zbytek ve výši 1.459.313,-Kč 

doplatí TJ Desná převážně z peněz získaných v roce 2017 prodejem pozemků městu Desná 

(ZM 19.4.2017).  

 

Navyšované výdaje ve výši 2.119.810,-Kč budou v rozpočtu pokryty z uspořených finančních 

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

účtech 15.027.031,- Kč.  

 

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

 

Hlasování pro – 10, zdržel se – 2  

Usnesení 5.8 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2018, kterým v souladu s § 16 

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

rozpočtových prostředků ve výdajové části o 2.119.810,- Kč. Výdaje budou pokryty z 

uspořených finančních prostředků minulých let. 

 

5.9) Rozpočtové opatření č. 12/2018 - rozdělení výtěžku ze Sympozia Desná 2018 

Sympozium Desná 2018 se konalo v týdnu od 7.5.2018. V letošním roce bylo draženo celkem 

12 soch od 10 sochařů. Ve „Velké aukci“ bylo vydraženo 10 soch za 130.770,-Kč. Z „Malé 

aukce“ je výtěžek 14.000,-Kč.  

RM dne 30.5.2018 usnesením č. 219/18 schválila vyplacení autorských honorářů sochařům, 

kteří se zúčastnili dřevosochání Sympozium Desná 2018, v celkové výši 15.577,-Kč. Přehled o 

výtěžku z aukcí a výši provizí je uveden v přiložené tabulce. 

Za vydražené sochy byl sochařům vyplacen honorář ve výši 10% z ceny, za kterou byla socha 

vydražena. Tyto honoráře činí celkem 13.077,-Kč.  

První nevydražená socha „Každý má svou ulitu“ (autor M. T.) byla prodána druhý den po aukci 

za stanovenou prodejní cenu 15.000,-Kč. Sochaři byl vyplacen honorář 10% z prodejní ceny 

sochy, tj. 1.500,-Kč. 

Druhá nevydražená socha „Kariérní postup“ (autor S. D.) nebyla prodána. Je potřeba 

rozhodnout, jak s touto sochou naložit. Sochaři byl vyplacen honorář ve výši 10 % z vyvolávací 

ceny sochy, tj. 1.000,-Kč. 

Celkový výtěžek z aukce a poaukčního prodeje byl 159.770,-Kč. Honoráře za vytvořené sochy 

vyplacené sochařům činí celkem 15.577,- Kč. 

 

Výtěžek z aukce a poaukčního prodeje Sympozium Desná 2018 po odečtení autorských 

honorářů ve výši 144.193,-Kč bude rozdělen rovným dílem na vybudování vyhlídkové 

plošiny na Souši (72.096,-Kč) a na opravu Riedelovy hrobky (72.097,-Kč). 

 

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

 

Hlasování pro - 12 

Usnesení 5.9 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.12/2018, kterým v souladu s § 16 

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

rozpočtových prostředků v příjmové části o 159.770,-Kč a ve výdajové části o 159.770,-

Kč.  
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5.10) Rozpočtové opatření č. 13/2018 

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu: 

 rekonstrukce veřejného osvětlení v Údolní ulici. Na základě schválené výzvy RM 

proběhla realizace v otevřeném režimu výběrového řízení na dodavatele veřejné 

zakázky malého rozsahu na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení v Údolní ulici“.  

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-

desna_229/rekonstrukce-verejneho-osvetleni-v-udolni-ulici_23985/ 

Hodnotící komise po otevření a vyhodnocení obálek doporučila pro zadavatele 

k uskutečnění této VZ uchazeče s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou (nejnižší 

předloženou cenou), kterým je společnost Elekrocable s.r.o, která předložila nabídkovou 

cenu 2.566.804,55 Kč (včetně DPH). Cena obsahuje veškeré pořízení a uložení nových 

kabelových vodičů po celé délce rekonstrukce VO, tedy od křižovatky I/10 po most přes 

Bílou Desnou (u balvanu), demontáž stávajících 26 sloupů VO a montáž a osazení 

nových 29 sloupů a montáž projektovaných LED svítidel.  

Rada města dne 30.5.2018 usnesením č. 231/18 schválila výběr nejvhodnější nabídky 

ve veřejné zakázce na dodávku s názvem „Rekonstrukce veřejného osvětlení v Údolní 

ulici“, která byla zadána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek v platném znění tak jak ji doporučila hodnotící komise na svém jednání  dne 

28.5.2018. Nejvhodnější nabídku, s nejnižší nabídkovou cenou předložila společnost 

Elektrocable, Krumlovská 509, Liberec, IČ: 27334228.  

Veškeré zemní práce budou v režii společnosti NEJ.cz, která dle ujednání s vedením 

města náklady poměrově rozpočítá mezi jednotlivé uživatele pokládky nových sítí 

v Údolní ulici, tedy mezi Město Desná, NEJ.cz a Teleflexis. Předběžné maximální 

náklady města by měly činit 1000.000,-Kč s DPH.     

Na tuto akci je tedy potřeba navýšit rozpočet celkem o cca 3.600.000,-Kč.      

 instalace úsekového měřiče rychlosti SYDO Traffic Velocity na silnici 1/10 přes 

Desnou dle předložené cenové nabídky schválené RM dne 21.2.2018 usnesením č. 

72/18 (viz.příloha). Bod č.1 hradila Preciosa Ornela a.s. a mimo cenové nabídky město 

pořídilo dopravní značení za cca 24.000,-Kč s DPH. Celkové náklady spojené s instalací 

oboustranného úsekového měřiče rychlosti činí 251.300,-Kč s DPH.  

Měsíční náklady na pronájem, pravidelný servis a přenos dat činí s DPH cca 52.000,-

Kč, tzn. na 4 měsíce v roce 2018 činí 208.000,-Kč  

Celkové náklady na instalaci a měsíční náklady na zajištění chodu v roce 2018 činí 

459.300,-Kč s DPH. V rozpočtu bylo na tuto akci rozpočtováno pouze 80.000,-Kč. Je 

tedy potřeba navýšit rozpočet o cca 382.000,-Kč.      

 opravy asfaltového povrchu místní komunikace a přilehlých chodníků v ulici Krátká 

a Poštovní. Firma bude vybrána na základě probíhajícího výběrového řízení formou 

poptávky. Předběžná cena 800.000,-Kč – zatím není žádný zhotovitel, cena vychází 

z předběžné kalkulace zpracované na MBH.  

 opravy havarijního stavu lávky pro pěší přes Černou Desnou k vlakové zastávce 

Riedelova vila, viz. poptávkové řízení http://mesto-desna.cz/uredni-deska/ud/12153/. 

Vybrána byla firma Jiří Strnad z Jablonce n.N. s cenovou nabídkou 102.850,-Kč 

 

Navyšované výdaje ve výši 4.885.000,-Kč budou v rozpočtu pokryty z uspořených finančních 

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

účtech 15.027.031,- Kč.  

 

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

 

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-desna_229/rekonstrukce-verejneho-osvetleni-v-udolni-ulici_23985/
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-desna_229/rekonstrukce-verejneho-osvetleni-v-udolni-ulici_23985/
http://mesto-desna.cz/uredni-deska/ud/12153/
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K uvedenému bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů. 

 

Hlasování pro - 12 

Usnesení 5.10 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2018, kterým v souladu s § 16 

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

rozpočtových prostředků ve výdajové části o 4.885.000,- Kč. Výdaje budou pokryty z 

uspořených finančních prostředků minulých let. 

 

6) Organizační  

6.1.1) Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Desná 

Paní Pokorná informovala zastupitele o činnosti KV. KV se schází měsíčně a pravidelně, zápis 

je vždy uložen v trezoru následující den, držíme se stanovenému plánu. 

 

Hlasování pro – 12 

Usnesení 6.1.1 

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

 

6.1.2) Zpráva o činnosti Finančního výboru Desná 

Pan Indráček informoval zastupitele o činnosti a plánu FV.  

 

K uvedenému bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 

 

Hlasování pro – 12 

Usnesení 6.1.2 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o činnosti a plánu Finančního výboru 

Desná pro rok 2018.   

 

6.2) Podání žádosti na rekonstrukci atletického areálu na MŠMT v rámci vyhlášeného 

dotačního titulu  

Na základě pověření rady města ze dne 21.3.2018 došlo k zahájení příprav směřujících k podání 

žádosti na MŠMT na rekonstrukci atletického areálu, který je majetkem města Desná. Jedná 

program, který by měl být MŠMT vyhlášen v září 2018. Vzhledem k této skutečnosti došlo 

k jednání s p. Zbyňkem Janíčkem – obchodním ředitelem f. SPORT Construction, a.s., 

Kroměříž v neděli dne 8.4.2018, kterého se účastnil i zástupce za oddíl atletů z TJ Desná. 

Obsahem jednání bylo zjištění současného technického stavu běžeckých drah a zjištění rozsahu 

nutné rekonstrukce s cenovým odhadem. Firma SPORT Construction následně předložila 

položkový rozpočet stavby na rekonstrukci atletické dráhy ve výši 5.632.945,- Kč bez DPH 

(6.815.863,- Kč s DPH). Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo města Desná by mělo schválit 

případné podání žádosti na MŠMT v rámci dotačního programu umožňujícího rekonstrukci 

atletické dráhy, je nutné navrhnout radou města tento krok. Dále je nutné, aby zastupitelstvo 

města přislíbilo případné financování tohoto projektu s tím, že tento projekt bude zahrnut do 

investičních akcí města Desná na rok 2019. V poslední výzvě byl podíl MŠMT 50% celkové 

částky. Rada města doporučila svým usnesením ZM vzít na vědomí předloženy položkový 

rozpočet stavby na rekonstrukci atletické dráhy v Desné a navrhla zastupitelstvu města schválit 

podání žádosti v rámci dotačního programu MŠMT, který by měl být vyhlášen v září 2018 a 

zároveň doporučila zastupitelstvu města schválit zařazení tohoto projektu do investičních akcí 

na rok 2019 a zaručit se za dofinancování tohoto projektu v roce 2019 v případě, že město 

obdrží dotaci na tento projekt.   
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Hlasování pro -  12      

Usnesení 6.2 

Zastupitelstvo města bere na vědomí předložený položkový rozpočet stavby na 

rekonstrukci atletické dráhy v Desné a schvaluje podání žádosti v rámci dotačního 

programu MŠMT, který by měl být vyhlášen v září 2018 a zařazení tohoto projektu do 

investičních akcí na rok 2019 s případnou zárukou za dofinancování tohoto projektu 

v roce 2019 v případě, že město obdrží dotaci na tento projekt.   

 

6.3) Návrh na poskytnutí mimořádné odměny uvolněnému členovi zastupitelstva města  

Vzhledem k výsledku hospodaření, který vyplývá ze závěrečnému účtu města Desná za rok 

2017, doporučuje rada města navrhnout zastupitelstvu města schválit mimořádnou odměnu 

uvolněnému členu zastupitelstva města Desná - starostovi města Jaroslavu Kořínkovi ve výši 

měsíční odměny 56.318,- Kč, která mu náleží za výkon zastávaných funkcí v souladu 

s ustanovením § 76 a § 84 odst. 2, písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 

zákonů. Finanční prostředky na případnou mimořádnou odměnu jsou v rozpočtu města na rok 

2018.    

 

K uvedenému bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 

 

Hlasování pro – 10, proti – 1, zdržel se – 1  

Usnesení 6.3 

Zastupitelstvo města Desná schvaluje mimořádnou odměnu uvolněnému členu 

zastupitelstva města Desná - starostovi města Jaroslavu Kořínkovi ve výši měsíční 

odměny, která mu náleží za výkon zastávaných funkcí v souladu s ustanovením § 76 a § 

84 odst. 2, písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších zákonů.  

 

6.4) Plán rozvoje sportu města Desná na roky 2018-2020 

Zákon o podpoře sportu je jediným specifickým zákonným předpisem České republiky, který 

upravuje vymezení sportu ve společnosti, stanovuje úkoly státu, působnost samosprávných 

celků a úkoly obcí při podpoře sportu. Úkoly obcí jsou formulovány v § 6 zák. č. 115/2001 Sb., 

o podpoře sportu ve znění pozdějších zákonů: 

Obce ve své samostatné působnosti vytvářejí podmínky pro sport, zejména 

a) zabezpečují rozvoj sportu pro všechny, zejména pro mládež, 

b) zabezpečují přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů, 

c) zajišťují výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování svých sportovních zařízení a 

poskytují je pro sportovní činnost občanů, 

d) kontrolují účelné využívání svých sportovních zařízení, 

e) zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu. 

Obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci a zajišťuje 

jeho provádění. 

Plán rozvoje sportu v obci nebo kraji obsahuje zejména vymezení oblastí podpory sportu, 

stanovení priorit v jednotlivých oblastech podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti 

sportovních zařízení pro občany obce nebo kraje. Součástí plánu je také určení prostředků z 

rozpočtu obce nebo kraje, které jsou nezbytné k naplnění plánu. 

Obce mají povinnost zpracovat plán rozvoje sportu do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti 

upraveného znění zákona, tj. do 30.6.2018. Plán rozvoje sportu schvaluje zastupitelstvo města.  

 

K uvedenému bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 

 

Hlasování pro – 10, zdržel se – 2  
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Usnesení 6.4 

Zastupitelstvo města schvaluje plán rozvoje sportu města Desná na roky 2018 – 2020. 

 

6.5) Harmonogram převodu TJ Desná pod město Desná  

Zastupitelstvo města pověřilo již na svém jednání v roce 2017 pracovníky města přípravou 

převodu majetku TJ na město Desná a přípravou smlouvy o spolupráci města Desná s TJ Desná.  

Vzhledem k tomu, že převod TJ pod město, příprava smlouvy o spolupráci a zejména způsob 

financování bude vyžadovat delší časový rámec, navrhujeme dvě varianty harmonogramu: 

 

1. Varianta by převod TJ a smlouvu o spolupráci vyřešila do podzimních měsíců, aby již 

v novém rozpočtu na rok 2019 mohla být rozpočtována samostatná kapitola sport. Zároveň by 

bylo nutné i řešit stávající dluh TJ Desná. Souhlas s převodem, smlouvou o spolupráci a 

financováním by řešilo stávající zastupitelstvo. 

 

TJ si dne 14.12.2005 půjčila od fyzických osob částku 1.300.000,- Kč a částku 900.000,- Kč 

(uvedené částky byly využity při financování výstavby jiné stavby – sportovních kurtů bez 

čp/če na ppčk. 47/6). Ke dni 1.1.2017 je zbývající dlužná částka (po zaplacení splátek, či 

odečtům za dary) ve výši: 345.000,- Kč a 579,000,- Kč (celkem dlužná částka ve výši 924.000,- 

Kč). 

 

2. Varianta by převod TJ a smlouvu o spolupráci vyřešila v příštím roce s tím, že by v rozpočtu 

města na rok 2020 byla rozpočtována samostatná kapitola sport. V roce 2019 by podpora TJ 

probíhala jako doposud. Souhlas s převodem, smlouvou o spolupráci a financováním TJ by již 

řešilo nové zastupitelstvo. 

 

Rada města na svém jednání doporučila zastupitelstvu města variantu č. 2, kdy by souhlas 

s převodem a smlouvu o spolupráci řešilo nové zastupitelstvo.  

 

K uvedenému bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 

 

Hlasování pro - 12 

Usnesení 6.5 

Zastupitelstvo města bere na vědomí varianty převodu TJ Desná na město Desná a 

prověřuje pracovníky města přípravou varianty č. 2, která vyřeší tento převod a smlouvu 

o spolupráci v rámci přípravy rozpočtu na rok 2020.  

 
7) Informace MěÚ 

7.1) Vyhlášená výběrová řízení 

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

rozvodů vody 

Z důvodu nezájmu ze strany potenciálních dodavatelů k účasti ve veřejné zakázce RM 

rozhodla, že se zkusí tato VZMR rozdělit na dvě části. Bylo tedy provedeno opakované otevřené 

výběrové řízení, zvlášť vybudování přípojky a zvlášť na ležaté rozvody. Na vybudování 

přípojky došly dvě cenové nabídky, a to od společnosti SIZ Velké Hamry v ceně 585.930,40 

Kč (s DPH) a od MAZEPA v ceně 451.438,90 Kč (s DPH). Po splnění hodnotících kritérií byla 

stanovena vítězná nabídka od firmy MAZEPA, která zároveň také předložila jedinou došlou 

nabídku na výměnu ležatých rozvodů v ceně 1.005.981 Kč (s DPH) a splnila také hodnotící 

kritéria.  

 

Rekonstrukce střechy a podkroví – bytové domy 325-332 



18 
 

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. Jelikož jsme do 

uvedeného data neobdrželi žádnou nabídku, bylo výběrové řízení zrušeno a nyní se připravuje 

firmou Grantika opakované zadání, s tím, že termín plnění zakázky bude realizován od jara 

roku 2019.  

 

Výměna oken a dveří na objektech č.p. 163, 456, 530, 883 v Desné 

V měsíci květnu proběhla realizace výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na výše 

uvedenou výměnu oken a dveří. Došly dvě cenové nabídky, a to od Window Holding 

(486.407,97 Kč s DPH) a od Okna Tanvald (590.612,- Kč s DPH). Při splnění všech kritérií 

zvítězila nabídka od firmy Window Holding a výběr dodavatele schválila RM.  

 

Rekonstrukce VO  v Údolní ulici 

Z důvodu probíhající rekonstrukce silnice v Údolní ulici došlo na základě vyhotovené 

projektové dokumentace k výběrovému řízení v rámci zakázky malého rozsahu na rekonstrukci 

veřejného osvětlení v trase od křižovatky s I/10 pod most přes Bílou Desnou. Rekonstrukce 

počítá s výměnou všech sloupů VO, veškeré zemní kabeláže a osazení novými moderními 

úspornými LED svítidly. Výběrové řízení bylo v otevřeném režimu a došly dvě nabídky od 

oslovených dodavatelů. Jednak od společnosti Elektrocable Liberec (v ceně 2.566.804,55 Kč 

s DPH) a od firmy Liška Energetika (v ceně 2.641.219,04 Kč s DPH). Při splnění všech kritérií 

zvítězila nabídka od firmy Elektrocable a výběr dodavatele schválila RM.  

 

Plánované VZ  

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

zakázky se dokončují a jakmile budou k dispozici bude provedeno výběrové řízení.  

V nejbližších dnech také započne veřejný tendr v režimu podlimitního řízení na dodání nové 

cisternové automobilové stříkačky (CAS) pro místní hasičskou jednotku. Dokumentace je na 

toto zpracována a město obdrželo příslib dotační podpory na pořízení CAS z Fondu zábrany 

škod ve výši 2,5 mil. korun a též příslib dotace od Libereckého kraje ve výši 1. mil korun. 

Předpokládané pořizovací náklady májí činit do 7 mil korun, včetně DPH.  

 

7.2) Pracovní řád 

Tajemník MěÚ zpracoval nový Pracovní řád Městského úřadu Desná, po předchozím souhlasu 

odborové organizace, který nabyl účinnosti dne 1.6.2018. Ke stejnému dni byl zrušen Pracovní 

řád vydaný dne 1.1.2008. Důvodem vydání nového organizačního řádu je řada legislativních a 

vnitřních organizačních změn. 

 

7.3) Nesouhlas s výpovědí – používání informační plochy 

Dne 1.6.2018 byl doručen na úřad nesouhlas Z. J. s výpovědí na používání informační plochy. 

Tato věc se již projednávala radou města a smlouva byla ukončena v souladu s právními 

předpisy dne 31.5.2018. Pan J. má bezplatně přidělenou vývěsní skříňku, kde má možnost 

vyvěsit tyto tiskoviny. Přesto chtěl pan J. informovat zastupitele. 

 

7.4) Městská policie 

Strážník MP p. Ondřej Novák podal výpověď z pracovního poměru, který by měl skončit 

31.7.2018. Vzhledem k předpokládaným úkolům MP na další období by měla RM rozhodnout 

o případném výběrovém řízení na nového městského strážníka. Podklady k případnému 

novému výběrovému řízení budou předloženy RM na nejbližším jednání.     
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7.5) Oprava hřbitovní zdi 

Jedná se o projekt, kdy město muselo reagovat na nebezpečný stav nadzemní části některých 

hrobek a tyto nadzemní části muselo zbourat. Hrozily totiž pádem jak na hřbitov, tak i na 

pozemky přiléhající ke hřbitovní zdi. Úmyslem není rušit či bourat hrobky jako celek. Ze 

čtrnácti hrobek, které se nacházejí po pravé straně hřbitovní zdi, došlo ke zbourání nadzemní 

části 5 hrobek. Ze tří z pěti hrobek byly sejmuty náhrobní desky (u dalších nebyly) nebo jejich 

části, které se vrátí zpět do prostoru hrobek, kde budou uloženy tak aby bylo zřejmé, kdo je zde 

pochován. Desky budou položeny na zatravněnou plochu. Tyto hrobky jsou dlouhodobě 

opuštěné (desítky let) a nikdo se k nim nehlásí. Z celkového počtu 60 hrobek je tomu tak u 

padesáti z nich. Město nemá finanční prostředky na to, aby hrobky dalo do původního stavu, 

neboť by to vyžadovalo mnohamilionové investice.  

 

K uvedeným bodům proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 

 

Hlasování pro – 12 

Usnesení 7 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace MěÚ o:  

- vyhlášených výběrových řízeních 

- pracovním řádu 

- nesouhlasu s výpovědí – s používáním informační plochy 

- informace o městské policie 

- oprava hřbitovní zdi 

 

8) Diskuze 

p. Chladová – nový web, kdy bude hotový? Harmonogram oprav cesty údolní?  

p tajemník – web - příští týden budou probíhat poslední úpravy 

p. starosta – ohledně harmonogramu prací Údolní ulice - dáme informace na web 

p. Koukal – chtěl by se dotázat, kdo posprejoval schody na MÚ, prý to udělal p. J., jak se to 

bude řešit, zaplatí náklady na opravu?  

p. tajemník – schody se budou pískovat a opravovat, ale je to problém, jelikož je to památka 

p. Novák – bude se shánět nový strážník?  

p. starosta – ano, ale ještě nemáme termín výběrového řízení 

p. J. – stěžoval si na paní Vedralovou, odkrytou zeminu, kadmium atd. 

 

9) Závěr 
 

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

 

Zasedání zastupitelstva ukončil v 20.10 hod. 

 

 

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

                     

 

                    Neumann Viktor …..….…………….……………………… 

 

 

  Jaroslav Kořínek                                                                                          Petr Šikola 

      starosta                                                                                                   místostarosta 



20 
 

 
 


