
Z Á P I S 

z 4. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 19.9.2018 

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

Přítomni: Jaroslav Kořínek, Josef Želinský, Vratislav Novák, Jarmila Zachrová, Ivana Suchardová, 

Jiří Koukal, Hana Chladová, Ing. Ivan Indráček, Viktor Neumann, Sylvie Pokorná, Ing. Eva 

Směšná, Mgr. Pavel Horký 

 

Omluveni: Petr Šikola, Ing. Pavel Michek, Vladimír Žanta 

 

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 11 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 - 11  

 

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

 

c) Byli navrženi ověřovatelé zápisu – Koukal Jiří, Horký Pavel 

Hlasování pro –  9, zdržel se - 2  

 

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

Hlasování pro –  9, zdržel se - 2  

 

Ing. Směšná přišla v 17.03 hod., zastupitelů je 12. 

 

e) Starosta sdělil, že zápis z posledního jednání zastupitelstva ze dne 20. 6. 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 5.9.2018 navrhla ZM k projednání tento program dnešního 

zasedání zastupitelstva:    

       1) Zahájení                    

       2) Kontrola usnesení 

       3) Majetkoprávní     
         - směna části z pozemku města 1979/1 za části z pč.1977 a pč.1978/1 v k.ú. Desná III 

          - prodej části 4 m2 z pozemku pč. 238/1 v k.ú. Desná I 

          - prodej části 127 m2 z pozemku pč. 463 v k.ú. Desná III 

          - prodej části 44 m2 z pozemku pč. 463 v k.ú. Desná III 

          - výkup části z pozemku pč. 31/3 v k.ú. Desná III   

          - výkup části z pozemku pč. 31/4 v k.ú. Desná III   

          - prodej části 16 m2 z pozemku pč.  109 v k.ú. Desná II 



          - prodej pozemku pč. 737 a části z pč. 703 v k.ú. Desná III  

          - informace o připomínkách k záměru prodat bytový dům čp. 31 v k.ú. Desná I  

          - prodej pozemku pč.1178 a pč.1177, jehož součástí je stavba čp. 597 v k.ú. Desná I 

          - prodej pozemku pč.74, pč.75 a pč.73, jehož součástí je stavba čp. 633 v k.ú. Desná I 

          - návrh na vykoupení pozemku pč. 50 v k.ú. Desná I 

          - žádost o pronájem pozemků pč.1602, 1604, 1608, 1609, 1684 a 1685 v k.ú. Desná III 

          - žádost o koupi objektu bývalého Svazarmu v k.ú. Desná III 

          - prodej pozemku pč. 1383 v k.ú. Desná I 

          - žádost o koupi části z pozemku pč. 1349 v k.ú. Desná I 

          - žádost o změnu usnesení ZM číslo 4.3 ze dne 20.6.2018 

      4) Ekonomické  

        - ekonomická situace 

         - rozpočtová opatření 

       5) Organizační             
         - činnost výborů  

         - rekonstrukce střechy Desná I, čp. 325 – 332  

         - nabídka krajských silnic k převodu 

       6) Informace MěÚ 
         - vyhlášená výběrová řízení 

       7) Diskuze  

       8) Závěr 

 

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

- do bodu majetkoprávní přidán bod „Žádost o koupi pozemku pč. 1252 v k.ú. Desná II“,  bod 

„Prodej pozemku pč.1296 v k.ú. Desná III“ a bod  

- do bodu ekonomické přidat bod dodatek ke smlouvě „vodovod Sedmidomky“ 

- do bodu organizačních přidat bod „Nákup sypače – kontejnerové nástavby“, bod smlouva o 

dílo „Změna č. 1 Územního plánu Desná“ a bod Oprava komunikace „Sedmidomky – I. a II. 

etapa“ 

Hlasování pro: 12 

Usnesení 1b) 

Zastupitelstvo města schvaluje program 4. zasedání, které se koná dne 19. září 2018 od 17:00 

hodin v Riedelově vile v Desné II. 

       1) Zahájení    

       2) Kontrola usnesení 

       3) Majetkoprávní     
         - směna části z pozemku města 1979/1 za části z pč.1977 a pč.1978/1 v k.ú. Desná III 

          - prodej části 4 m2 z pozemku pč. 238/1 v k.ú. Desná I 

          - prodej části 127 m2 z pozemku pč. 463 v k.ú. Desná III 

          - prodej části 44 m2 z pozemku pč. 463 v k.ú. Desná III 

          - výkup části z pozemku pč. 31/3 v k.ú. Desná III   

          - výkup části z pozemku pč. 31/4 v k.ú. Desná III   

          - prodej části 16 m2 z pozemku pč.  109 v k.ú. Desná II 

          - prodej pozemku pč. 737 a části z pč. 703 v k.ú. Desná III  

          - informace o připomínkách k záměru prodat bytový dům čp. 31 v k.ú. Desná I  

          - prodej pozemku pč.1178 a pč.1177, jehož součástí je stavba čp. 597 v k.ú. Desná I 

          - prodej pozemku pč.74, pč.75 a pč.73, jehož součástí je stavba čp. 633 v k.ú. Desná I 

          - návrh na vykoupení pozemku pč. 50 v k.ú. Desná I 

          - žádost o pronájem pozemků pč.1602, 1604, 1608, 1609, 1684 a 1685 v k.ú. Desná III 

          - žádost o koupi objektu bývalého Svazarmu v k.ú. Desná III 

          - prodej pozemku pč. 1383 v k.ú. Desná I 

          - žádost o koupi části z pozemku pč. 1349 v k.ú. Desná I 

          - žádost o změnu usnesení ZM číslo 4.3 ze dne 20.6.2018 

          - žádost o koupi pozemku pč. 1252 v k.ú. Desná II 



          - prodej pozemku pč.1296 v k.ú. Desná III 

      4) Ekonomické  

        - ekonomická situace 

         - rozpočtová opatření 

         - dodatek ke smlouvě vodovod Sedmidomky   

       5) Organizační             
         - činnost výborů  

         - rekonstrukce střechy Desná I, čp. 325 – 332  

         - nabídka krajských silnic k převodu 

         - nákup sypače – kontejnerové nástavby 

         - smlouva o dílo „Změna č. 1 Územního plánu Desná“  

         - oprava komunikace „Sedmidomky – I. a II. etapa“ 

       6) Informace MěÚ 
         - vyhlášená výběrová řízení 

       7) Diskuze  

       8) Závěr 

 

2) Kontrola bodů usnesení z 3. zasedání zastupitelstva města Desná ze dne 20.6.2018: 

1a) schválení hlasování – standardní bod, tedy splněno 

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

2) ZM bere na vědomí kontrolu usnesení 2. ZM ze dne 14.4.2018 je zase standardní bod, tedy 

splněn 

3) schválení pořízení změny č. 1 ÚP Desná dnes na programu návrh smlouvy na pořízení – 

schválením, splněno 
4.1) vzata na vědomí informace o záměru prodeje pozemku, DIII pan Š., dnes na programu – běží 

4.2.1) schválení prodeje pozemku DI – pan B. – hotovo, zapsáno 

4.2.2) schválení prodeje pozemku DI – část rozděleného pozemku pan K. – hotovo, zapsáno 

4.3) neschválení zveřejnění záměru  na prodej části v k.ú. DIII Š. ČŘ – běží, dnes na programu 

4.4) schválení prodeje pozemků v k.ú. DIII paní M., Souš – zaplaceno, připraveno k zapsání 

4.5.1) schválení koupě pozemků v k.ú. DI u garáží JIPO – podáno, čekáme na znalecký posudek 

4.5.2) schválení koupě pozemků v k.ú. DII na Parlamentu – podáno, čekáme na znalecký 

posudek 

4.6) vzata na vědomí informace o přípisu ke směně pozemků v k.ú. DIII ČŘ pozemek u garáží– 

vyrozuměni dopisem, směna se zatím nekoná 

4.7) vzata na vědomí informace přípisu k prodeji k.ú. DIII hasičárna ČŘ –žadatele vyrozuměni 

dopisem, neprodává se, připravuje se rozsah rekonstrukce ve spolupráci s hasiči 

4.8) schválení zveřejnění záměru na prodej pozemku a stavby v k.ú. DI bývalá knihovna – 

vyvěšeno, žádný zájemce, nájemníci informováni o situaci, dnes na programu info  
4.9) schválení zveřejnění záměru na prodej pozemku a stavby v k.ú. DII elektro u Quatra –  běží, 

dnes na programu 

4.10) schválení zveřejnění záměru na prodej pozemku a stavby v k.ú. DII budova MH –  běží, 

dnes na programu 

4.11) schválení zveřejnění záměru na prodej pozemku a stavby v k.ú. DIII budova bývalé sběrny 

– vyvěšeno, žádný zájemce, nájemníci informováni o situaci, dnes na programu info 

4.12) pověření pracovníků města k přípravě demolice objektu bývalá DPS v DIII – běží, novému 

ZM bude navrženo zařadit do plánu akcí na příští rok, zatím je 1 předběžná nabídka  

4.13) zrušení usnesení na pronájem pozemku v k.ú. DIII ČŘ u starého mlýna – běží, připravena 

nová smlouva jen na část 

4.14) schválení návrhu pro stavbu garáží v k.ú. DIII ČŘ studie – běží, již 6 zájemců, zpracovává 

se projekt a zvažujeme způsob prodeje (pozemek, celé garáže) 

4.15) vzata na vědomí informace o podmínkách prodeje k.ú. DIII pozemek Pustiny – hotovo, 

prodáno, zapsáno předkupní právo 



5.1) vzata na vědomí informace o ekonomické situaci a plnění rozpočtového určení daní k 31.5. 

2018 – vzetím na vědomí splněno  

5.2.1) vzata na vědomí informace o Zprávě a výsledku přezkoumání hospodaření města Desná za 

rok 2017 – vzetím na vědomí splněno 

5.2.2) projednání a vyjádření souhlasu  se závěrečným účtem s celoročním hospodařením města 

Desná za rok 2017 bez výhrad – vyjádřením splněno 

5.3) schválení roční účetní závěrky města Desná za rok 2017 a hospodářský výsledek za rok 2017 

– schválením splněno 

5.4) schválení poskytnutí účelové dotace rekonstrukce UTH TJ – splněno, v sobotu slavnostní 

otevření viz pozvánky 

5.5) schválení smlouvy o spolupráci Desná – Tanvald průběhové měření – běží, jednání 1.10., 

probíhají práce na propojení systému, již se měří, zatím nemáme podepsanou smlouvu na 

pronájem zařízení, čekáme až bude vše kompletně funkční 

5.6) schválení rozpočtového opatření č. 9/2018 dotace kraje (Desenský medvěd a podpora CR) – 

schválením splněno 

5.7) schválení rozpočtového opatření č. 10/2018 příspěvek na mzdy z Úřadu práce – schválením 

splněno 

5.8) schválení rozpočtového opatření č. 11/2018 rekonstrukce UTH TJ – schválením splněno 

5.9) schválení rozpočtového opatření č. 12/2018 Sympozium Desná 2018 – schválením splněno 

5.10) schválení rozpočtového opatření č. 13/2018 rekonstrukce VO Údolní – schválením splněno 

6.1.1) vzata na vědomí informace o činnosti kontrolního výboru – vzetím na vědomí splněno  

6.1.2) vzata na vědomí informace o činnosti a plánu na rok 2018 finančního výboru – vzetím na 

vědomí splněno  

6.2) vzata na vědomí informace o rozpočtu rekonstrukce atletické dráhy a schválení podání žádosti 

z programu MŠMT – vzetím na vědomí splněno, běží příprava pro podání žádosti 

6.3) schválení mimořádné odměny uvolněnému členu zastupitelstva – schválením splněno  

6.4) schválení plánu rozvoje sportu města Desná na roky 2018 – 2020 – schválením splněno 

6.5) vzata na vědomí informace o variantách převodu TJ Desná na město Desná – běží  

7) vzaty na vědomí informace o vyhlášených výběrových řízeních, pracovním řádu, nesouhlasu 

s výpovědí (používání informační plochy), městské policie a opravě hřbitovní zdi – vzetím na 

vědomí splněno 
 

Hlasování pro - 12 

Usnesení 2 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci starosty o provedené kontrole usnesení ze 3. 

zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.6.2018. 

 

3) Majetkoprávní 

3.1) Směna části z pozemku města 1979/1 za části z pč.1977 a pč.1978/1 v k.ú. Desná III 
Manželé Ing. P. K., Ph.D. a MUDr. Z. K., oba bytem Praha, jako vlastníci rekreačního objektu če. 

429 na stpč. 1975 a přilehlých pozemků pč.1976, 1977, 1978/1 a pč. 1993 v k.ú. Desná III požádali 

o část pozemku města pč. 1979/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 434 m2) v k.ú. Desná 

III formou směny. Mají zájem o změnu trasy obecní komunikace tak, aby byla dále od rekreačního 

objektu.  

Pro realizaci směny byl vypracován geometrický plán (GP) číslo 830-54/2018 ze dne 27.7.2018, 

kterým byla z pozemku města pč.1979/1 oddělena pozemková parcela označená pč. 1979/3 o výměře 

282 m2. Podle téhož GP byly z pozemků ve vlastnictví manželů K. odděleny díly:  

z pozemku pč.1977 díl „c“ o výměře 139 m2 a z pozemku pč. 1978/1 díl „d“ o výměře 23 m2, celkem 

162 m2. Rozdíl výměr 120 m2 bude ze strany manželů K. finančně dorovnán.  

Pozn.: dotčené pozemky jsou platným územním plánem vymezeny v ploše SR 1 případně pro 

dopravní infrastrukturu  =  hodnoceny jako stavební 

RM navrhla finanční kompenzaci v horní hranici: 120 m2 x 500,- Kč/m2 = 60.000,- Kč  



Náklady na GP: účtovány přímo žadatelům 

Záměr zveřejněn: 1.8.-16.8.2018 

Městu byla doručena námitka žadatelů ke stanovené výši náhrady, tj. jednotkové ceně 500,- Kč/m2. 

Žadatelé v námitce uvádějí, že pozemek, který je územním plánem určen jako plocha pro zástavbu 

smíšenou rekreační a z části pro dopravní infrastrukturu, je svažitý, nachází se v periferní části obce 

a nemá v dostupnosti žádnou přípojku na inženýrské sítě – vodovod, kanalizaci ani plyn. Dostupnost 

vozidlem je pouze v letním období a to po neveřejné a nekvalitní komunikaci ve vlastnictví Lesů ČR. 

Z uvedených důvodů označují žadatelé využití plochy pro stavební účely jako omezené a požadují 

snížení jednotkové ceny na dolní hranici podle platného ceníku města Desná, tj. 250,- Kč. 

Přepočet výše náhrady: 120 m2 x 250,- Kč/m2 = 30.000,- Kč. 

 

K uvedenému bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 

 

Návrh usnesení nebyl přijat. 

 

Hlasování pro – 0, proti - 12 

Usnesení 3.1 

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků nově vzniklých podle geometrického plánu číslo 

830-54/2018 ze dne 27.7.2018, a to pozemku pč. 1979/3 v k.ú. Desná III ve vlastnictví města za 

díl „c“ z pozemku pč. 1977 a díl „d“ z pozemku pč. 1978/1 vše v k.ú. Desná III ve vlastnictví 

manželů Z. K. a P. K., oba bytem Praha, s finanční náhradou městu za rozdíl výměr ve výši 

30.000,- Kč.   

 

3.2) Prodej části 4 m2 z pozemku pč. 238/1 v k.ú. Desná I 

Pan Z. H., bytem Desná, žádá o koupi dílu „a“  o velikosti 4 m2 odděleného z pozemku pč. 238/1 

v k.ú. Desná I podle geometrického plánu číslo 794-74/2017 ze dne 29.12.2017. Při zaměření stavby 

garáže na pozemku pč.238/2 v k.ú. Desná I bylo zjištěno, že garáž zasahuje na pozemek ve vlastnictví 

města. Jedná se o legalizaci stavby, která byla postavena již v roce 2003, aktuálně provedeno 

zaměření, zpracování projektové dokumentace, kolaudace 5/2018. 

Záměr zveřejněn: 1.8.-16.8.2018 

Návrh ceny: 4 m2 x 500,- Kč/m2 = 2.000,- Kč  

 

Hlasování pro - 12 

Usnesení 3.2 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej dílu “a“ odděleného z pozemku pč. 238/1 v k.ú. Desná I 

podle geometrického plánu číslo 794-74/2017 ze dne 29.12.2017 panu Z. H., bytem Desná, za 

cenu 2.000,- Kč. 

 

3.3) Prodej části 127 m2 z pozemku pč. 463 v k.ú. Desná III 

Manželé Z. a P. M., bytem Desná, požádali o koupi části cca 150 m2 z pozemku pč. 463 (ostatní 

plocha/ostatní komunikace, 517 m2) v k.ú. Desná III za účelem údržby pozemku a opravy tarasu 

v blízkosti domu čp. 614 v jejich vlastnictví. 

Současně realizováno vypořádání s LK - „záliv“ pro Bus  – odkup řešen s KSS LK (viz.dále). 

Geometrickým plánem číslo 828-58/2018 ze dne 13.7.2018 byl pozemek pč.463 v k.ú. Desná III 

rozdělen následovně: 

pč.463/1  346 m2 zůstává v majetku města 

pč.463/2  127 m2 prodej manželům M. 

pč.463/3    44 m2 prodej Libereckému kraji (KSS LK) 

 

Náklady na GP ve výši 6.500,- Kč budou rozpočítány mezi město Desná a manžele M. 

Záměr zveřejněn: 6.6.-21.6.2048 



Pozemek je určen podle platného územního plánu pro dopravní infrastrukturu – k zastavění = cenové 

pásmo 250-500,- Kč/m2. Výpočet ceny: 127 x 250,- Kč = 31.750,- Kč 

 

K uvedenému bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů. 

 

Zastupitelé se dotazovali na důvod, proč se pozemek prodává za min. cenu. 

Odůvodnění ceny: Nižší cena je kompenzací za havarijní stav tarasu, jehož oprava bude spojena 

s náklady.  

 

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

Usnesení 3.3 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku pč.463/2 nově vzniklého oddělením z pozemku 

pč. 463 v k.ú. Desná III podle geometrického plánu číslo 828-58/2018 ze dne 13.7.2018 

manželům Ing. Z. M. a P. M., oba bytem Desná, za kupní cenu 31.750 ,- Kč 

 

3.4) Prodej části 44 m2 z pozemku pč. 463 v k.ú. Desná III 

V rámci dělení pozemku pč. 463 (ostatní plocha/ostatní komunikace, 517 m2) v k.ú. Desná III je 

zároveň realizováno majetkové vypořádání s Libereckým krajem, vzhledem k tomu, že se na 

pozemku nachází „záliv“ pro Bus a zastávka autobusu. KSS LK vydala souhlasné stanovisko. 

Podle geometrického plánu číslo 828-58/2018 ze dne 13.7.2018 se jedná o část označenou pč.463/3 

o výměře  44 m2.  

Uplatňována je regulovaná cena 100,- Kč dle věstníku MF (pozemky pod komunikacemi II.třídy) 

Záměr zveřejněn: 1.8.-16.8.2018 

 

K uvedenému bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů. 

 

Hlasování pro - 12 

Usnesení 3.4 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku pč. 463/3 nově vzniklého oddělením z pozemku 

pč. 463 v k.ú. Desná III podle geometrického plánu číslo 828-58/2018 ze dne 13.7.2018 

Libereckému kraji, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2,  za stanovenou cenu 4.400,- Kč 
 

3.5) Výkup části z pozemku pč. 31/3 v k.ú. Desná III   

Město Desná oslovilo paní Z. T., bytem Desná, jako vlastníka pozemku pč.31/3, ostatní plocha/ 

silnice o výměře 75 m2,  v k.ú. Desná III. Na uvedeném pozemku se nachází z části těleso silnice a 

z části těleso chodníku (hlavní komunikace směr Harrachov). 

Geometrickým plánem (GP) číslo 682-685/2009 ze dne 12.11.2009, který ŘSD nechalo vypracovat 

pro k.ú. Desná III, byl mimo jiné rozdělen pozemek pč.31/3 na část pč.31/8 o výměře 26 m2, kde leží 

těleso silnice a část pč.31/3 o výměře 49 m2, kde se nachází těleso chodníku.   

Město Desná má zájem na odkoupení nově vzniklého pozemku pč. 31/3 o výměře 49 m2 v k.ú. 

Desná III, který je užíván ve veřejném zájmu. Je předpoklad, že Ředitelství silnic a dálnic s.p. projeví 

zájem o odkoupení pozemku pč.31/8 v k.ú. Desná III. 

Paní T. s nabídkou na odkup souhlasí. 

Návrh kupní ceny: 100,-Kč/m2   

 

Hlasování pro - 12 

Usnesení 3.5 

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku pč. 31/3 v k.ú. Desná III nově vzniklého podle 

geometrického plánu číslo 682-685/2009 ze dne 12.11.2009 od paní Z. T., bytem Desná, za cenu 

4.900,- Kč. 

 

3.6) Výkup části z pozemku pč. 31/4 v k.ú. Desná III   



Pan J. B., bytem Desná, byl osloven jako vlastník pozemku pč.31/4, ostatní plocha/silnice o výměře 

130 m2, v k.ú. Desná III s nabídkou na odkup části pozemku, na které se nachází chodník (u hlavní 

komunikace směr Harrachov). 

Geometrickým plánem (GP) číslo 682-685/2009 ze dne 12.11.2009, který ŘSD nechalo vypracovat 

pro k.ú. Desná III, byl mimo jiné rozdělen pozemek pč.31/4 na část pč.31/10 o výměře 47 m2, kde 

leží těleso silnice a část pč.31/4 o výměře 83 m2, kde se nachází těleso chodníku.   

Město Desná má zájem na odkoupení nově vzniklého pozemku pč. 31/4 v k.ú. Desná III o výměře 

83 m2, který je užíván ve veřejném zájmu. Je předpoklad, že Ředitelství silnic a dálnic s.p. projeví 

zájem o odkoupení pozemku pč.31/10 v k.ú. Desná III. 

Pan B. s nabídkou na odkup souhlasí. 

Návrh kupní ceny: 100,- Kč/m2 

 

Hlasování pro - 12 

Usnesení 3.6 

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku pč. 31/4 v k.ú. Desná III nově vzniklého podle 

geometrického plánu číslo 682-685/2009 ze dne 12.11.2009 od pana J. B., bytem Desná, za cenu 

8.300,- Kč. 

 

3.7) Prodej části 16 m2 z pozemku pč.  109 v k.ú. Desná II 

Současně společnost ELMOS Liberec s.r.o. v zastoupení za ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 

874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, v souladu s dříve uzavřenou smlouvou o smlouvě budoucí kupní  

předkládá řádnou Kupní smlouvu č. IV-12-4006578/KS/1 na koupi pozemkupč.109/2 (zastavěna 

plocha, 16 m2) v k.ú. Desná II, na kterém se nachází nově vybudovaná trafostanice, a který vznikl 

oddělením z pozemku pč.109 (ostatní plocha/manipulační plocha, 3378m2) podle GP číslo 692-

250/2017 ze dne 26.2.2018 – u sběrného dvora. 

Ve smlouvě budoucí kupní byla sjednána kupní cena 500,- Kč/m2, to představuje celkovou cenu 

8.000,- Kč.  

Záměr zveřejněn: 1.8.-16.8.2018 

 

Hlasování pro - 12 

Usnesení 3.7 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku města pč.109/2 podle geometrického plánu číslo 

692-250/2017 ze dne 26.2.2018 společnosti ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 

Děčín IV – Podmokly, za sjednanou kupní cenu  8.000,- Kč. 

 

3.8) 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 649 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. Geometrickým 

plánem číslo 826-108/2018 ze dne 17.4.2018 byla z pozemku pč.703 oddělena parcela pč. 703/2 o 

výměře 649 m2. Připravena byla realizace prodeje. 

Záměr na prodej obou pozemků zveřejněn: 10.4. – 26.4.2018  

Na základě požadavku paní L. P. a P. S. o koupi části z pozemku pč. 737 v k.ú. Desná III, která se 

nachází v bezprostředním sousedství objektu k bydlení čp.219 v jejich spoluvlastnictví, ZM odložilo 

rozhodnutí o prodeji pozemku pč. 737 v k.ú. Desná III.  

Dne 20.7.2018 bylo provedeno nové místní šetření s cílem nalézt shodu v řešení.  

Výměnou za část z pozemku pč.737 nabídli spoluvlastníci část z pozemku pč. 690 (trvalý travní 

porost, 2465 m2) vše v k.ú. Desná III, kterou pan Š. užívá. 

Následně byl vypracován GP číslo 831-260/2018 ze dne 14.8.2018, kterým došlo k rozdělení 

pozemku pč. 737 v k.ú. Desná III na pč.737/2 o výměře 101 m2 a pč. 737/1 o výměře 483 m2. Dále 

byl rozdělen pozemek pč. 690 v k.ú. Desná III na pč.690/2 o výměře 101 m2 a pč. 690/1 o výměře 

2364 m2. 



Nově vzniklé pozemky pč. 737/2 a pč. 690/2 vše v k.ú. Desná III budou předmětem směny - Kupní 

smlouva bude zároveň Směnnou smlouvou pro směnu. Směňující strany budou směnou vyrovnány. 

Výpočet ceny: celková výměra 483 +101+ 649 = 1233 m2 x 30,- Kč/m2 = 36.990,- Kč 

 

K uvedenému bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů. 

 

Hlasování pro - 12 

Usnesení 3.8.1  

Zastupitelstvo města ruší usnesení RM číslo 435/17 ze dne 1.11.2017. 

 

Hlasování pro - 12 

Usnesení 3.8.2 

Zastupitelstvo města ruší usnesení RM číslo 163/18 ze dne 9.5.2018. 

 

Hlasování pro - 9, zdržel se – 3  

Usnesení 3.8.3 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku pč. 703/2 v k.ú. Desná III podle geometrického 

plánu číslo 826-108/2018 ze dne 27.4.2018 a pozemku pč. 737 v k.ú. Desná III panu V. Š., bytem  

Desná za cenu 36.990,- Kč, přičemž část z pozemku pč.737 označená podle geometrického plánu 

číslo 831-260/2018 ze dne 14.8.2018 jako pč. 737/2 bude současně předmětem směny za pozemek 

pč. 690/2 vše v k.ú. Desná III podle téhož geometrického plánu číslo 831-260/2018 ze dne 

14.8.2018 ve spoluvlastnictví paní L. P., bytem Praha a pana P. S., bytem Brno – Staré Brno. 

 

3.9) Informace o připomínkách k záměru prodat bytový dům čp. 31 v k.ú. Desná I  

Rekapitulace: 

Město Desná zveřejnilo záměry na prodej několika nemovitostí formou výběrového řízení: 

- bytový dům čp.31 v k.ú. Desná I včetně pozemku pč. 391- nebyla doručena žádná cenová nabídka, 

pouze připomínky nájemníků – dům se nebude v současné době prodávat 

- bytový dům s provozovnou čp.597 v k.ú. Desná II včetně pozemku 1177 a pozemek pč.1178 – 

adresný záměr bez výběrového řízení, bez připomínek – RM doporučila prodej na základě potvrzené 

cenové nabídky. 

- víceúčelový objekt čp.633 v k.ú. Desná II včetně pozemku pč. 73 a pozemky pč.74 a pč.75 – ve 

stanoveném termínu byly městu doručeny dvě cenové nabídky, jedna byla následně zrušena, RM 

doporučila realizovat prodej společnosti FEEL na základě nabídnuté ceny 2.652.900,- Kč  

- objekt k bydlení čp.824 v k.ú. Desná III včetně pozemku pč. 430 – žádná cenová nabídka, bez 

připomínek – není žadatel, dům se nebude nyní prodávat 

Nájemníci domu čp.31 v k.ú. Desná I byli písemně vyrozuměni o tom, že dům se s současné době 

nebude prodávat. Zároveň byli upozorněni, že město nemá povinnost nabídnout jim náhradní bydlení, 

neboť nájemní smlouvy zůstávají v platnosti i v případě změny vlastníka nemovitosti. 

RM doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí připomínky nájemníků domu a realizovat prodeje 

dle shora uvedeného.  

 

Hlasování pro - 12 

Usnesení 3.9  

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o došlých připomínkách k zamýšlenému 

prodeji bytového domu čp.31 v k.ú. Desná I a jejich vypořádání a současně bere na vědomí 

informaci, že objekty čp.31 v k.ú.Desná I a čp. 824 v k.ú. Desná III nebudou v současné době 

předmětem prodeje. 

 

3.10) Prodej 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.597 a 



přilehlého pozemku pč.1178 (zahrada, 299 m2) vše v k.ú. Desná I. Předpokládané využití nemovitosti 

- provozovna. 

Za účelem zjištění ceny nemovitosti pro možný prodej a odsouhlasení prodeje městem bylo zadáno 

zpracování znaleckého posudku. 

Znaleckým posudkem č.21c/4070/2018, zpracovaným znalcem panem P. B. dne 30.3.2018, byla 

s ohledem na technický stav, umístění domu a zatížení pozemku věcným břemenem stanovena cena 

nemovitosti – víceúčelového domu čp.597 s prodejnou na stpč.117 a pozemku pč.1178 v k.ú. Desná 

II ve výši 1.300.000,- Kč.  

RM doporučila zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru na prodej nemovitosti společnosti 

FEEL za cenu stanovenou podle znaleckého posudku. 

Záměr zveřejněn: 29.6. - 14.7.2018, bez připomínek 

 

Hlasování pro – 10, zdržel se – 2  

Usnesení 3.10 

Zastupitelstvo města schvaluje 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.  

 

3.11) Prodej 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 pozemkůpč.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. 

Za účelem zjištění ceny nemovitosti pro možný prodej a odsouhlasení prodeje městem bylo zadáno 

zpracování znaleckého posudku. 

Znaleckým posudkem č.21d/4070/2018, zpracovaným znalcem panem P. B. dne 9.4.2018, byla 

s ohledem na stav, umístění domu a zatížení pozemku věcným břemenem stanovena cena nemovitosti 

– domu občanské vybavenosti čp.633 na stpč.73 a přilehlých pozemků pč. v k.ú. Desná I ve výši 

2.200.000,- Kč.  

Záměr zveřejněn: 29.6.-29.7. 2018 (po dobu 1 měsíce  realizace prodeje formou výběrového řízení,) 

Podle stanovených pravidel byly městu Desná doručeny 2 cenové nabídky. Jeden ze subjektů 

následně svou nabídku zrušil, zbývá nabídka společnosti FEEL s.r.o. 

 

K uvedenému bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 

 

Hlasování pro - 12 

Usnesení 3.11.1 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o podaných cenových nabídkách na koupi 

nemovitosti čp.633 v k.ú. Desná II včetně přilehlých pozemků a informaci o doručené 

písemnosti druhého zájemce, který od návrhu na odkoupení nemovitosti ustoupil.  

 

Hlasování pro – 11, zdržel se – 1  

Usnesení 3.11.2 

Zastupitelstvo města schvaluje 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 společnosti FEEL s.r.o, se 

sídlem U Lesíka 619, 468 61 Tanvald za nabídkovou cenu 2.352.900,- Kč. 

 

3.12) Návrh na vykoupení pozemku pč. 50 v k.ú. Desná I 

Město Desná má zájem na scelení plochy u Magnólie – pozemky pč.54, pč.55 a pč.49 v k.ú. Desná I. 

Za tímto účelem již dříve město vykoupilo pozemky pč.51 a pč.52 v k.ú. Desná I, na kterých byly 

umístěny plechové garáže. Posledním z oslovených byl pan K. Š., vlastník pozemku pč.50 (zastavěná 



plocha a nádvoří, 65 m2) v k.ú. Desná I, který v té době nabídnutou cenu 45.000,- Kč za pozemek 

neakceptoval (65 x 500,- Kč/m2= 32.500,- Kč + za plechovou garáž, resp. cca 700,-Kč/m2). 

Plocha I-P7 je v platném územním plánu vymezena jako zastavitelná plocha/plocha pro přestavbu 

(SM – plochy smíšené obytné – městské).   

Pan Š. byl aktuálně znovu osloven a za postoupení pozemku požaduje náhradu ve výši 70.000,- Kč, 

s tím, že likvidace (vyklizené) plechové garáže bude k tíži města. Po přepočtu se jedná o cenu 1.077,- 

Kč/m2 pozemku (nebo 1000,- Kč/m2 x 65 = 65.000,- + 5.000,- garáž). 

RM doporučuje odkoupit pozemek za nabídkovou cenu 70.000,- Kč 

 

K uvedenému bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 

 

Usnesení nebylo přijato poměrem hlasů. 

Hlasování pro – 6, zdržel se - 3, proti - 3  

Návrh usnesení  

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku pč. 50 v k.ú. Desná I od Ing. K. Š., bytem Žďár, 

za smluvní cenu 70.000,- Kč.  

 

Ing. Indráček požádal o možnost doplnění informací. Na základě doplněných informací byl podán 

návrh na opětovné hlasování. 

Hlasování pro – 11, proti – 1  

Usnesení 3.12 

Zastupitelstvo města schvaluje nové hlasování k majetkoprávnímu bodu 3.12. 

 

Hlasování pro – 9, proti – 1, zdržel se – 2  

Usnesení 3.12.1 

Zastupitelstvo města na základě nově sdělených informací schvaluje koupi pozemku pč. 50 

v k.ú. Desná I od Ing. K. Š., bytem Žďár, za smluvní cenu 70.000,- Kč.  

 

3.13) Žádost o pronájem pozemků pč.1602, 1604, 1608, 1609, 1684 a 1685 v k.ú. Desná III  
Spolek SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Černá Říčka (IČO 16389972), zastoupený starostou 

organizace panem M. L., požádal o dlouhodobý pronájem pozemků v k.ú. Desná III: 

pč.1602 (trvalý travní porost, 4148 m2) 

část cca 500 m2 z pč.1604 (trvalý travní porost, 738 m2) – původní požadavek žadatelem upraven  

pč.1608 (trvalý travní porost, 168 m2) 

část cca 4650 m2 z pč.1609 (trvalý travní porost, 12260 m2) – původní požadavek žadatelem upraven 

část cca 185 m2 pč.1684 (ostatní plocha/komunikace, 531 m2) – jako komunikace se nevyužívá –

upr. 

část cca 155 m2 z pč.1685 (trvalý travní porost, 2715 m2) – původní požadavek žadatelem upraven  

na dobu 20 let za účelem plánované výstavby a provozování lyžařského vleku, jako rozšíření 

lyžařského areálu (LA) Černá Říčka.  Uvedené pozemky leží v záměru využití pro plánované 

rozšíření LA Černá Říčka na výstavbu lyžařského vleku dle předložené studie. Žádost je v souladu 

se zájmy města a rozvoje cestovního ruchu.  

 

Celková požadovaná výměra činí 9.638 m2. Při uplatnění minimální ceny za pronájem pozemku pro 

komerční účely dle platného ceníku města se jedná o nájemné ve výši 289.140,- Kč 

 

Pozn.: Cenový výměr MF - regulované ceny za pronájem pozemků - se vztahuje na nepodnikatelské 

účely, tj. neusměrňuje komerční pronájem pozemků. 

Je možné se řídit platným ceníkem města pro pronájem pozemků – pro podnikatelské účely je cena 

min. 30,- Kč/m2/rok, horní hranice není stanovena.  

 

K uvedenému bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 



 

Proběhla diskuse k návrhu ceny s ohledem na dobu a rozsah pronájmu. 

Ing. Směšná vznesla požadavek na úpravu výše ceny již při zveřejnění záměru. 

Ing. Holcová uvedla, že podle platného ceníku se bude jednat min. o 30,- Kč/m2/rok. 

S ohledem na pacht většiny pozemků bude doba pronájmu omezena pouze na zimní období – od 

poloviny prosince do poloviny března, tj. 3 měsíce, což při min. uplatněné ceně představuje nájemné 

ve výši 72.285,- Kč. 

V nájemní smlouvě v tomto případě bude upravena každoroční valorizace nájemného podle míry 

roční inflace a možnost jednostranného zvýšení nájemného v případě změny ceníku města.      

 

Hlasování pro - 12 

Usnesení 3.13 

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru na pronájem pozemků města pč.1602, 

pč.1608, části cca 500 m2 z pozemku pč.1604, části cca 4650 m2 z pozemku pč.1609, části cca 185 

m2 z pozemku pč.1684 a části cca 155 m2 z pozemku pč.1685 v k.ú. Desná III organizaci SH 

ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Černá Říčka, se sídlem Polubenská 930, 468 61 Desná, za 

účelem výstavby a provozování lyžařského vleku v zimním období na dobu 20 let.   

 

3.14) Žádost o koupi objektu bývalého Svazarmu v k.ú. Desná III 

Pan V. K., bytem Tanvald – Šumburk, žádá o koupi objektu bývalého „Svazarmu“ – jedná se o 

pozemek pč.343, jehož součástí je stavba čp.788 (objekt k bydlení), části z pozemku pč. 349, části z 

pozemku pč.350/1 (resp .jeho část), jehož součástí je stavba bez čísla popisného – garáž a pozemky 

pč. 2047 a pč.2048, na kterých stavba garáže stojí a dále pozemek pč.2046, jehož součástí je stavba 

garáže a pozemek pč.2045, na kterém stavba garáže stojí (samostatný objekt, funkčně spojený s 

čp.788) 

Pozn.: O prohlídku objektu požádal za účelem bydlení a koupě také jiný zájemce - pan J. H. 

Městem bylo zadáno zpracování znaleckého posudku, do kterého byla zahrnuta rovněž část 

z pozemku pč.349 jako manipulační a přístupová.   

Znaleckým posudkem číslo 77/5026/2018 ze dne 12.7.2018, vypracovaným znalcem panem Z. B., 

byla tržní (obvyklá) cena nemovitosti stanovena ve výši  2.300.000,- Kč 

RM doporučila zveřejnění záměru na prodej formou výběrového řízení za nejvyšší cenovou nabídku. 

 

K uvedenému bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 

 

Hlasování pro - 12 

Usnesení 3.14 

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru po dobu 30 dnů na prodej pozemku pč. 343, 

jehož součástí je stavba – objekt k bydlení čp. 788, části z pozemku pč. 349, části z pozemku pč. 

350/1, jehož součástí je stavba bez čísla popisného – garáž, pozemků pč. 2047 a pč. 2048, na 

kterých stavba garáže stojí a dále pozemku pč. 2046, jehož součástí je stavba garáže a pozemku 

pč. 2045, na kterém stavba garáže stojí vše v k.ú. Desná III za nejvyšší cenovou nabídku formou 

výběrového řízení, přičemž minimální cena je stanovena ve výši 2.300.000,- Kč. 

3.15) Prodej pozemku pč.1383 v k.ú. Desná I  
Společnost EUROTRADINGGROUP s.r.o., se sídlem Josefská 653/6A, 408 01 Rumburk, IČ 

28771446, zastoupená jednatelem panem M. S., požádala o koupi pozemku pč.1383 v k.ú. Desná I 

(koryto vodního toku umělé/vodní plocha, 150 m2). O uvedený pozemek, který je v sousedství 

pozemku pč.1380 ve vlastnictví společnosti se chtějí starat – udržovat sekáním a odstraňováním 

náletových dřevin. V žádosti je uvedeno, že pozemek je v současnosti zanedbaný. 

S nabídkou na odkup postoupeno k posouzení na Povodí Labe, s.p, vzhledem k tomu, že uvedený 

pozemek těsně sousedí s tokem Bílé Desné – pozemek pč. 476/1 v k.ú. Desná I. Povodí Labe nemá o 



předmětný pozemek zájem – není významný pro provádění správy toku, dříve součást vodního díla, 

nyní plní funkci trvalého travního porostu = je možno vyhovět žadateli.   

Záměr zveřejněn: 25.8 – 10.9.2018 

RM doporučuje prodat za cenu: výměra 150 m2 x 50,- Kč/m2 (nezastavitelná plocha) = 7500,- Kč.  

 

K uvedenému bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 

 

Hlasování pro – 11, zdržel se – 1  

Usnesení 3.15 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku pč. 1383 v k.ú. Desná I společnosti 

EUROTRADINGGROUP s.r.o., se sídlem Josefská 653/6A, 408 01 Rumburk, IČ: 28771446 za 

kupní cenu 7500,-Kč. 

 

3.16) Žádost o koupi části z pozemku pč.1349 v k.ú. Desná I  
Pan L. Ž., bytem Desná, žádá o koupi části z pozemku pč.1249 (ostatní plocha/ostatní komunikace, 

233 m2) v k.ú. Desná I za účelem scelení pozemků v jeho vlastnictví. Žadatel ve své žádosti uvádí, 

že užívání uvedeného pozemku je limitováno nosností mostku přes místní kamenný náhon na vodu. 

Cesta je udržována více jak 20 let rodinou Ž. (dorovnávání terénu, sečení). 

Na základě doporučení SÚ proběhlo místní šetření, aby bylo zjištěno, zda je cesta okolními vlastníky 

užívána. S ohledem na zjištěné skutečnosti RM nedoporučuje prodej.  

 

Hlasování pro – 11, zdržel se – 1  

Usnesení 3.16 

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru na prodej části z pozemku pč. 1349 v k.ú. 

Desná I. 

 

3.17) Žádost o změnu usnesení ZM číslo 4.3 ze dne 20.6.2018 

Ing. I. Š. v zastoupení za svou matku – MUDr. E. K., bytem Praha 5, žádá o změnu usnesení ZM číslo 

4.3. ze dne 20.6.2018, kterým nebyl schválen prodej části z pozemku pč.1228 v k.ú. Desná III. 

MUDr. E. K. požádala o koupi části cca 2875 m2 z pozemku pč.1228 (trvalý travní porost o výměře 

8378 m2) za účelem rozšíření zahrady. Paní K. je vlastníkem rekr. objektu U Zvoničky čp. 692 a 

pozemků pč.1226 a pč.1225 v k.ú. Desná III.  

RM doporučila ZM neprodávat z důvodu možné směny s SPÚ – po prověření není šance na realizaci 

směny dotčeného pozemku.   

Žadatelka doplnila hlavní důvod svého zájmu o odkoupení předmětné části pozemku, kterým je 

především ochrana zdroje pitné vody – mělké studny nacházející se na uvedené části pozemku. 

Studna byla zhotovena již před rokem 1950 pro zásobování domu čp.692. 

K odvolání proti rozhodnutí ZM se rozhodla po zjištění, že na pozemku v blízkosti vodního zdroje se 

pasou ovce a je velké nebezpečí rychlé kontaminace pitné vody. (Za město řešeno s panem M. L. 

telefonicky dne 28.8.2018 po osobní návštěvě Ing. Š. – požádáno o nápravu.) 

 Dalším důvodem je stav pozemku, který je podmáčený (prameniště) a zarostlý náletovými dřevinami 

– neudržovaný. Žadatelka má zájem tento stav zlepšit. 

Žádá o přehodnocení stanoviska vzhledem k nově uvedeným skutečnostem. 

Pozemek pč.1228 v k.ú. Desná III je podle platného územního plánu určen jako nezastavitelná plocha 

volné krajiny – zemědělská, přírodní.  

RM doporučuje vzít na vědomí přípis Ing. I. Š. a neschvalovat prodej. Návrh na pronájem 

 

K uvedenému bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 

 

Hlasování pro - 12 

Usnesení 3.17 



Zastupitelstvo města bere na vědomí přípis Ing. I. Š. a trvá na usnesení ZM číslo 4.3. ze dne 

20.6.2018, kterým nebylo schváleno zveřejnění záměru na prodej části cca 2875 m2 z pozemku 

pč. 1228 v k.ú. Desná III. 

 

3.18) Žádost o koupi pozemku pč. 1252 v k.ú. Desná II  
JUDr. Bc. M. Č., advokát zastupuje klienta J. P., bytem Rudná, který žádá o koupi pozemku pč.1252 

(ostatní plocha/ostatní komunikace, 84 m2) v k.ú. Desná II s cílem nalezení smírného řešení. 

Pozemek pč.1252 v k.ú. Desná II je dotčen stavbou mostku, který zde na své náklady pan P. 

vybudoval avšak bez stavebního povolení. Stavebním úřadem bylo nařízeno odstranění nelegální 

stavby. Mostek by mohl sloužit ostatním uživatelům a nahradit nedaleký mostek ve vlastnictví města, 

který je již v nevyhovujícím stavu. Klient je tomuto řešení nakloněn.   

Doporučení SÚ – neprodávat celý pozemek, ale pouze část dotčenou stavbou mostku, tj. cca 4 m2. 

Užívání mostku a pozemků pana P. ostatními uživateli ošetřit smluvně. 

RM na základě provedeného místního šetření doporučuje trvat na odstranění mostku jiného vlastníka 

z pozemku města a zahájení rekonstrukce stávajícího mostku ve vlastnictví města. 

 

Hlasování pro - 12 

Usnesení 3.18 

Zastupitelstvo města bere na vědomí písemnost JUDr. M. Č. a trvá na odstranění mostku ve 

vlastnictví manželů P. z pozemku města pč.1252 v k.ú. Desná II a současně ukládá 

zaměstnancům města zahájit práce k zajištění opravy stávajícího mostku ve vlastnictví města. 

 

3.19) Prodej pozemku pč.1296 v k.ú. Desná III 

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Černá Říčka požádal o koupi pozemku pč.1296 (trvalý travní 

porost, 935 m2) v k.ú. Desná III – lokalita Černá Říčka. 

Uvedený pozemek je součástí připravovaného projektu – výměna technologie dětského lyžařského 

vleku. Část pozemku bude využívána. Na pozemku je vedení umělého zasněžování (věcné břemeno 

podle listiny).  

Usnesením RM č.216/18 ze den 30.5.2018 byla žádost pouze vzata na vědomí. 

Zvážit prodej případně pronájem za shodných podmínek jako pozemky v k.ú. Desná III – viz.výše. 

RM stanovila připravit k projednání do ZM – doporučená cena 30,- Kč/m2. 

Záměr zveřejněn: 25.8. -10.9.2018  

Výpočet ceny: výměra 935 m2 x 30,- Kč/ m2  = 28.050,- Kč  

 

K uvedenému bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 

 

Odůvodnění ceny: Cena v dolní hranici – svažitost, podmáčený terén, podpora cestovního ruchu, a 

dětské lyžařské školičky 

 

Hlasování pro – 10, zdržel se – 2  

Usnesení 3.19 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku pč. 1296 v k.ú. Desná III organizaci SH ČMS - 

Sbor dobrovolných hasičů Černá Říčka, se sídlem Polubenská 930, 468 61 Desná, za kupní cenu 

28.050,- Kč. 

 

4) Ekonomické 

4.1) Informace o finanční situaci, výnosech daní dle RUD a výnosu daně z hazardních her k 31. 

8. 2018 

Na účtech máme k 31.8.2018 volných 22.949.021,44 Kč, KK není čerpán  (viz. příloha). 

Za srpen jsou výnosy z daní dle RUD a výnosy z hazardních her 3.316.914,34 Kč, což je v porovnání 

se srpnem 2017 nižší o 633.031,84 Kč. 

 



Hlasování pro – 10, nehlasoval – 2  

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. 8. 2018. 
 

4.2) Rozpočtové opatření č.14/2018 a č.15/2018 

Seznámení se schváleným rozpočtovým opatřením č.14/2018 

Rada města schválila dne 11.7.2018 usnesením č.273/18 rozpočtové opatření č.14/2018.  

Vedení ZŠ a MŠ Desná požádalo dne 2.7.2018 o navýšení příspěvku pro ZŠ a MŠ Desná z rozpočtu 

města Desná ve výši 200.000,- Kč. Uvedená částka je určena na rekonstrukci ředitelny a kabinetů, 

které jsou její součástí (vedení školy) a týká se výměny nábytku, podlahové krytiny (linoleum) a 

výmalby.    

Zároveň bylo RM předloženo rozpočtové opatření č. 14/2018. Na pokrytí navýšeného příspěvku byla 

použita rezerva (§ 6171, položka 5901) 

Usnesení schválená RM : 

Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola a 

mateřská škola Desná ve výši 200.000,- Kč na obnovu vybavení a výmalbu místností sloužících 

vedení příspěvkové organizace.  

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č.14/2018, kterým v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nedojde ke změně rozpočtových prostředků.  

 

Seznámení se schváleným rozpočtovým opatřením č.15/2018 

Rada města schválila dne 30.7.2018 usnesením č. 292/18 rozpočtové opatření č.15/2018.  

Toto rozpočtové opatření bylo předloženo z důvodu poskytnutých neinvestičních dotací pro ZŠ a MŠ 

Desná z rozpočtu KÚLK a jejich přeposlání škole : 

 ve výši 30.000,-Kč na realizaci projektu „Mladí přírodovědci“ a její přeposlání škole 

 ve výši 50.000,-Kč na realizaci projektu „Prevence v Desné“ a její přeposlání škole 

 

Usnesení schválené RM :  
Rada města schvaluje rozpočtové opatření č.15/2018, kterým v souladu s § 16 zákona  

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

prostředků v příjmové části o 80.000,-Kč a ve výdajové části o 80.000,-Kč.  

Tímto rada města seznamuje zastupitelstvo města se schválenými rozpočtovými opatřeními. 

Schválená rozpočtová opatření jsou uvedena v příloze. 

 

Hlasování pro – 11, zdržel se – 1  

Usnesení 4.2 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o rozpočtovém opatření č.14/2018 schváleném 

radou města dne 11.7.2018 usnesením č.273/18 a rozpočtovém opatření č.15/2018 schváleném 

radou města dne 30.7.2018 usnesením č.292/18. 

 

4.3) Rozpočtové opatření č. 16/2018 

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu poskytnutí : 

 neinvestiční dotace ve výši 362.235,30 Kč od KÚLK pro ZŠ a MŠ Desná na projekt 

„Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 4“ a její přeposlání škole 

 neinvestiční dotace ve výši 50.000,- Kč od KÚLK pro ZŠ a MŠ Desná na projekt 

 „Za poznáním“ a její přeposlání škole 

 neinvestiční dotace ve výši 150.000,-Kč na financování výdajů spojených s konáním 

společných voleb do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR konaných v říjnu 2018 

 neinvestiční dotace ve výši 67.200,-Kč (max. 60% způsobilých výdajů) z dotačního fondu LK 

na podporu jednotek požární ochrany na doplnění osobních ochranných prostředků 



 investiční dotace ve výši 457.380,-Kč od Ministerstva životního prostředí na spolufinancování 

stavebních úprav budovy MÚ provedených v roce 2017 (výměna oken a zateplení stropů) 

 

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

 

Hlasování pro - 12 

Usnesení 4.3 

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

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

prostředků v příjmové části o 1.086.815,30 Kč a ve výdajové části o 1.086.815,30 Kč. 

 

4.4) Rozpočtové opatření č. 17/2018 

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu navýšení výdajů na : 

 plat sociálního pracovníka ve výši 6.030,-Kč (včetně zákonných odvodů) z důvodu přiznání 

osobního příplatku od 1.9.2018 (nástup na plný pracovní úvazek) - § 4351 

 plat zaměstnance na sociálně správním odboru ve výši 7.400,-Kč (včetně zákonných odvodů) 

z důvodu nástupu nového zaměstnance od 1.9.2018 (pracovní úvazek 0,1) - § 6171 

 ostatní osobní výdaje (dohody o provedení práce) v odhadované výši 35.000,-Kč na 

pracovníky v Riedelově vile z důvodu rozšíření otevírací doby v letošním roce. Nejedná se o 

navýšení, ale pouze o přesun finančních prostředků z § 2143. 

 

Na pokrytí navyšovaných výdajů ve výši bude použita rezerva (§ 6171, položka 5901) 

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

 

K uvedenému bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů. 

 

Hlasování pro - 12 

Usnesení 4.4 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.17/2018, kterým v souladu s § 16 zákona 

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

rozpočtových prostředků. 

 

4.5) Rozpočtové opatření č. 18/2018 

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu výdajů na : 

 projektovou dokumentaci na opravu střechy Riedleovy vily. Na základě objednávky 

schválené radou města dne 22.8.2018 zpracovává Ing. M. H. kompletní projektovou 

dokumentaci na rekonstrukci střešního pláště Riedlovy vily, která bude obsahovat také 

podrobný položkový rozpočet a výkaz výměr pro zadání veřejné zakázky na zhotovitele. Cena 

za kompletní PD činí 164.560,- Kč.  

 studii na výstavbu letní scény za Riedelovou vilou. Na základě objednávky schválené radou 

města dne 30.5.2018 vypracoval Ing. L. M. architektonicko – urbanistickou studii, která 

obsahuje také hrubý propočet nákladů na celou stavbu letní scény. Cena za studii činí 24 000,- 

Kč.  

 opravy havárie na vodovodním řadu nad Finskými domky na začátku července 2018 ve výši 

50.000,-Kč.  

 

Na pokrytí navyšovaných výdajů ve výši 238.560,-Kč bude použita rezerva (§ 6171, položka 5901) 

 

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

 

Hlasování pro - 12 

Usnesení 4.5 



Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.18/2018, kterým v souladu s § 16 zákona 

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

rozpočtových prostředků. 

 

4.6) Rozpočtové opatření č. 19/2018 

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu výdajů na : 

 zadání podlimitní veřejné zakázky formou otevřeného řízení pod názvem „Pořízení nové 

cisternové automobilové stříkačky“ firmou WebSport Consulting service s.r.o.. Cena dle 

příkazní smlouvy činí 48.400,- Kč včetně DPH. Schváleno RM dne 30.5.2018.  

 na vybudování naučné stezky Riedlova vila – Riedlova hrobka 

Díky dotační podpoře z fondu mikroprojektů česko-polské spolupráce se chystá k realizaci 

projekt naučné stezky vedoucí od Riedlovy vily k Riedlově hrobce. Budou na trase vedoucí 

přes Parlament vyrobeny a osazeny informační panely v počtu pěti kusů a také rekonstruována 

odstavná plocha vedle hasičské zbrojnice. Na projekt, který tvoříme s partnerskou obcí 

Podgórzyn, je příslib dotace ve výši 19.866,66 EUR, což činí kolem 85% celkových 

uznatelných nákladů. Celkem náklady by měly činit cca 620 000,- Kč včetně DPH. Nejdříve 

je potřeba vše předfinancovat a až po realizaci akce se žádá o dotační platby.  

Součástí prací budou stavební práce na vybudování této stezky a rekonstrukci odstavného 

stání u hasičské zbrojnice Desná II https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-

desna_229/vybudovani-naucne-stezky-a-rekonstrukce-odstavneho-stani_25196/ 

 pořízení nákladního automobilu s jednoramenným nosičem kontejnerů pro místní 

hospodářství v celkové výši 3.083.000,-Kč 

Radou města byl dne 30.7.2018 na základě poptávkového řízení schválen nákup nákladního 

automobilu s jednoramenným nosičem kontejnerů, a to značky AVIA v provedení 4x4, 

dodavatelem bude společnost KOBIT. Pořizovací nabídková cena činí částku 2.345.525,- Kč 

včetně DPH.  

https://mesto-desna.cz/wp-content/uploads/2018/09/Zpráva-z-výběrového-řízení-Dodání-

nákladního-automobilu-s-jednoramenným-nosičem-kontejnerů.pdf  

Dále je k tomuto automobilu zvlášť poptáván kontejnerový sypač inertních materiálů, který 

dodá také společnost KOBIT 736.769,- Kč včetně DPH. Předkládáno ke schválení ZM dne 

19.9.2018.  

 navýšení výdajů na probíhající rekonstrukci budovy v Údolní ulici čp. 10 (bývalý objekt 

JIPO) podle předběžného odhadu o částku 500.000,-Kč – veškeré vnitřní rozvody, 

plynofikace, komín, …  

Důvodem navýšení je zejména výše nákladů na rekonstrukci otopné soustavy 

https://mesto-desna.cz/wp-content/uploads/2018/09/Protokol-o-výsledku-poptávkového-

řízení-na-rekonstrukci-otopné-soustavy-v-objektu-čp.10-Desná-I.pdf 

 

Navyšované výdaje ve výši 4.251.400,-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. 

 

K uvedenému bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů. 

 

Hlasování pro - 12 

Usnesení 4.6 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2018, kterým v souladu s § 16 zákona 

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

prostředků ve výdajové části o 4.251.400,-Kč. Výdaje budou pokryty z uspořených finančních 

prostředků minulých let.  

 

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-desna_229/vybudovani-naucne-stezky-a-rekonstrukce-odstavneho-stani_25196/
https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-desna_229/vybudovani-naucne-stezky-a-rekonstrukce-odstavneho-stani_25196/
https://mesto-desna.cz/wp-content/uploads/2018/09/Zpráva-z-výběrového-řízení-Dodání-nákladního-automobilu-s-jednoramenným-nosičem-kontejnerů.pdf
https://mesto-desna.cz/wp-content/uploads/2018/09/Zpráva-z-výběrového-řízení-Dodání-nákladního-automobilu-s-jednoramenným-nosičem-kontejnerů.pdf
https://mesto-desna.cz/wp-content/uploads/2018/09/Protokol-o-výsledku-poptávkového-řízení-na-rekonstrukci-otopné-soustavy-v-objektu-čp.10-Desná-I.pdf
https://mesto-desna.cz/wp-content/uploads/2018/09/Protokol-o-výsledku-poptávkového-řízení-na-rekonstrukci-otopné-soustavy-v-objektu-čp.10-Desná-I.pdf


4.7) Dodatek č.1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě - vodovod Sedmidomky 

Dne 15.11.2017 schválilo zastupitelstvo města Smlouvu o budoucí kupní smlouvě CES 2580/17 se 

Severočeskou vodárenskou společností a.s. týkající se prodeje nově vybudovaného vodovodu 

Sedmidomky. V průběhu prosince 2017 došlo k jejímu podpisu. 

Při její přípravě došlo k nedorozumění ohledně toho, jestli bude město při tomto prodeji vystupovat 

jako plátce či neplátce DPH. Ve stávající smlouvě vystupuje město jako neplátce DPH.  

 

Město Desná v souvislosti s výstavbou vodovodu Sedmidomky vystupovalo jako plátce DPH a 

uplatnilo odpočet daně. Z tohoto důvodu je povinno se chovat jako plátce DPH i při jeho prodeji a 

daň odvést. 

 

Z tohoto důvodu je ZM předložen dodatek č.1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě CES 2580/2017 

řešící to, že k uvedené kupní ceně bude při fakturaci připočítána DPH v příslušné sazbě, tzn. 

minimální kupní cena bude činit 360.092,-Kč bez DPH. 

 

Hlasování pro - 12 

Usnesení 4.7 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření dodatku č. 1 Ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě 

CES 2580/17 uzavřené se Severočeskou vodárenskou společností a.s. a pověřuje starostu města 

jeho podpisem. 

 

5) Organizační 

5.1) 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 5.1 

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

 

5.2) Zpráva o činnosti Finančního výboru Desná 

Pan Indráček informoval zastupitele o činnosti FV. FV se zabýval rozpočtovými opatřeními. Na 

základě požadavku FV, BK zaslala přehled volných bytů.  

 

K uvedenému bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 

 

Hlasování pro – 12 

Usnesení 5.2 

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

 

5.3) Výsledek výběrového řízení na dodavatele – „Rekonstrukce střechy a podkroví, Desná I, 

Údolní ulice č. 325 – 332 – opakované řízení“   

Ve dnech 20.8.2018 a  31.8.2018 proběhlo posouzení a hodnocení nabídek v rámci veřejné podlimitní 

zakázky s názvem „Rekonstrukce střechy a podkroví, Desná I, Údolní ulice č. 325 – 332 – opakované 

řízení“. Posouzení a hodnocení nabídek provedla hodnotící komise. Ve lhůtě pro podání nabídek byla 

doručena pouze jedna nabídka uchazeče TERMIL s.r.o., Maxe Švabinského 111/30, Rýnovice, 466 

05 Jablonec nad Nisou, s nabídkovou cenou 20.045.079,-- Kč bez DPH. Celá nabídka, včetně návrhu 

kupní smlouvy je přiložena v příloze.  

Vzhledem k rozsahu částky, která poměrně převýšila očekávání oproti projektové dokumentaci RM 

rozhodla, že o schválení přidělení této VZ bude rozhodovat ZM.  

Na základě výsledku hodnocení nabídky komise doporučuje zadavateli přidělil veřejnou zakázku 

účastníkovi TERMIL s.r.o.. 



Administraci celého tendru prováděla dle smluvního ujednání společnost Erste Grantika Advisory, 

a.s. 

 

K uvedenému bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 

 

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

Usnesení 5.3 

Zastupitelstvo města bere na vědomí předložený materiál a rozhoduje o přidělení veřejné 

zakázky s názvem „Rekonstrukce střechy a podkroví, Desná I, Údolní ulice č. 325 – 332 – 

opakované řízení“ uchazeči TERMIL s.r.o., Maxe Švabinského 111/30, Rýnovice, 466 05 

Jablonec nad Nisou, IČ: 25490885. Současně pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy 

s dodavatelem, po uplynutí všech zákonných lhůt dle zákona o veřejných zakázkách.  

 

5.4) Nabídka krajských silnic k převodu na město 

Silnice k vyřazení „III/29047 – Údolní ulice a III/29049a – k vlakovému nádraží. 

Městský úřad v Desné, obdržel dne 9.7.2018 žádost KSS LK o vyjádření zastupitelstva města Desná 

k:  1)  možnému převzetí silnice od staničení 0,00 km do staničení 2,898 km silnice ev.číslo  

          III/29047 (Údolní ulice) městem Desná. Stavba silnice se nachází na pozemcích p.p.č.   

          480,519 a 1320 v k.ú. Desná I a p.p.č. 69 v k.ú. Desná II 

2) možným převzetím úseku silnice od staničení 0,00 km do staničení 0,525 km silnice ev.číslo 

III/29049a (k vlakovému nádraží) městem Desná. Stavba silnice se nachází na pozemcích 

p.p.č. 239 a 279 v k.ú. Desná I a p.p.č. 341 v k.ú. Desná III 

Viz. příloha:  

- dopis KSS LK ze dne 2.7.2018 

- mapové podklady k dopisu KSS LK 

 

Silnice se v současné době stále opravuje a není dokončená. Vzhledem k blížícím se volbám do 

zastupitelstva města navrženo k projednání novým zastupitelům. 

Zde je nutné prověřit a připravit materiály - vyčíslené náklady na zimní a letní údržbu, k čemu se kraj 

zavázal před získáním předběžného souhlasu k převzetí komunikace, záruka, ….. 

 

K příslušnému bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 

 

Hlasování pro – 11, zdržel se – 1  

Usnesení 5.4 

Zastupitelstvo města bere na vědomí předloženou nabídku KSS LK a ukládá pracovníkům 

města připravit podklady pro rozhodnutí o případném převodu komunikace. 

 

5.5) Nákup sypače  

Předmětem zakázky je kontejnerový sypač inertních materiálů na nákladní vozidlo typ AVIA D 120 

4x4 

Počet oslovených firem 3: 

HANES spol. s r.o. – U Albrechtova vrchu 1157/7, 155 00 Praha 5 

Kobit, spol. s r.o. – Rozvojová 269, 165 02 Praha 6 

MTM Tech, spol. s r.o. – Janovská 375, 1019 00 Praha 10 Horní Měcholupy 

Nejvýhodnější cenová nabídka je od firmy Kobit – 736.769,- Kč vč. DPH. 

Radní se shodli doporučit ZM nabídku schválit.  

 

K uvedenému bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů. 

 

Hlasování pro – 11, zdržel se – 1  

Usnesení 5.5 



Zastupitelstvo města schvaluje, na základě vyhlášeného poptávkového řízení nákup 

kontejnerového sypače inertních materiálů na nákladní vozidlo typ Avia D 120 4x4, 

vysoutěženou firmu Kobit, spol. s r.o., Rozvojová 269, 165 02 Praha 6, IČ: 44792247 a zároveň 

pověřit starostu podpisem kupní smlouvy. 

 
5.6) Smlouva o dílo „Změna č. 1 Územního plánu Desná“ 

Ing. Eduard Žaluda nabídl smlouvu o dílo ke změně Územního plánu č. 1 v rozsahu dle usnesení 

zastupitelstva č. 3 ze dne 20.6.2018. Rozsah textové části bude odpovídat ustanovením zák. č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a příloze č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o 

územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 

plánovací činnosti, v platném znění. Obsah smlouvy byl konzultován s pracovištěm územního 

plánování MěÚ Tanvald a došlo k jejímu doplnění. Nabídková cena za dílo je 182.000,- Kč bez DPH 

(220.220,- Kč s DPH).  
 

K uvedenému bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů. 

 

p.Směšná – upozornila, zda vyplývá ze smlouvy, jestli budou zapracovány při veřejném projednání  

připomínky 
 

Hlasování pro – 11, proti – 1  

Usnesení 5.6 

Zastupitelstvo města schvaluje nabídku smlouvy o dílo Ing. E.duarda Žaludy, Železná 493/20 

110 00 Praha 1, IČ: 73 580 872 ke změně Územního plánu č. 1 v rozsahu dle usnesení 

zastupitelstva č. 3 ze dne 20.6.2018 za nabídkovou cenu za dílo ve výši 220.220,- Kč s DPH a 

zároveň pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.  
 

5.7) Oprava komunikace „Sedmidomky – I. a II. etapa‘“ 

Na základě schválené výzvy rady města proběhla realizace v otevřeném režimu výběrového řízení na 

dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na akci Oprava komunikace Na Sedmidomky – I. a II. 

etapa. Akce by proběhla v příštím roce, na jaře a v létě.  

Hodnotící komise po otevření a vyhodnocení dvou došlých nabídek (viz přiložený protokol) 

doporučila pro zadavatele k uskutečnění této VZ uchazeče s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou 

(nejnižší předloženou cenou), kterým je společnost STRABAG, která předložila nabídkovou cenu 

3.420.92334 Kč (včetně DPH).  

Nabízená cena je výrazně (téměř o 1,5 mil Kč) nižší než předpokládal výkaz výměr z projektové 

dokumentace. Proto při prováděné realizaci bude ze strany investora, tedy města, dbán důraz na 

kvalitní zabezpečení nezávislého odborného technického dozoru, aby celé dílo bylo provedeno 

v žádané kvalitě dle dokumentace.  

Hlasování pro – 12  

Usnesení 5.7 

Zastupitelstvo města bere na vědomí předložený materiál a rozhoduje o přidělení veřejné 

zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava komunikace Na Sedmidomky – I. a II. etapa“, 

uchazeči STRABAG a.s. Na Bělidle 198/14 Praha, IČ: 60838744. Současně pověřuje starostu 

města podpisem kupní smlouvy s dodavatelem, po uplynutí všech zákonných lhůt dle zákona o 

veřejných zakázkách.  

 

6) Informace MěÚ  

6.1) Vyhlášená výběrová řízení 

Rekonstrukce střechy a podkroví – bytové domy 325-332 – opakované řízení 



Na profilu zadavatele byla dne 17.7.2018 zveřejněna výzva v podlimitním řízení (šlo o zakázku 

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

společnost Grantika. Termín otevírání obálek byl stanoven na 2.8.2018. Jedinou nabídku podala 

společnost TERMIL s cenou 23 mil Kč (včetně DPH). Schvalování přidělení této veřejné zakázky je 

jedním z bodů tohoto jednání ZM.   

 

FZŠ – Desná – Cisternová automobilová stříkačka 

Na profilu zadavatele byla dne 12.7.2018 zveřejněna výzva v podlimitním řízení (jde o zakázku 

z předpokládanou hodnotou 5,9 mil korun bez DPH ). Celou dokumentaci zpracovala pro město 

společnost Websport and Consulting. Termín otevírání obálek byl stanoven na 30.7.2018. Jedinou 

nabídku podala společnost WISS CZECH s.r.o. s cenou 7,1 mil Kč (včetně DPH). Na pořízení CAS 

získalo město Desná dotační příslib ve výši 2,5 mil Kč z prostředků Fondu zábrany škod 

prostřednictvím Ministerstva vnitra a také od Libereckého kraje ve výši 1 mil korun. Dofinancování 

vlastního podílu schválilo ZM již při schválení podání dotační žádosti dne 19.4.2018.  

 

Naučná stezka od Riedlovy vily k Riedlovy hrobce 

Díky přislíbené možnosti dotační podpory z fondu mikroprojektů česko-polské spolupráce je 

v realizaci projekt naučné stezky vedoucí od Riedlovy vily k Riedlově hrobce. Na stavební práce 

spočívající v rekonstrukci odstavného stání vedle hasičské zbrojnice, výrobě a osazení informačních 

panelů byla dne 10.7.2018 zveřejněna na profilu zadavatele veřejná zakázka malého rozsahu. Do 

doby podání přišla jedna nabídka od společnosti Technické služby Albrechtice v částce 509.316,88 

Kč. Rozhodnutím RM dne 30.7.2018 byla tato zakázka uvedené firmě přidělena. Projekt je 

v realizaci.  

 

Oprava silnice Na Sedmidomky 

Zadaní této veřejné zakázky malého rozsahu bylo zveřejněno na profilu zadavatele dne 23.8.2018 a 

do lhůty podání přišly dvě cenové nabídky, a to společností Eurovia a Strabag. Cenově nižší byla 

nabídka od společnosti Strabag v ceně 3,4 mil korun (včetně DPH), což je cca 1,5 mil méně, než byla 

předpokládaná hodnota dle projektové dokumentace. Schválení této veřejné zakázky, která má být 

realizována na jaře a v létě 2019, projednala RM dne 19.9.2018. Půjde o generální opravu 

komunikace v délce cca 400 metrů.  

 

K uvedenému bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů. 

 

6.2) Kamerový systém 

Město Desná na základě dlouhodobého požadavku ZŠ a MŠ Desná a z důvodu zájmu města řešit 

bezpečnost v centru města i za pomoci kamerového systému požádala opětovně firmy, které již 

předkládaly své nabídky v březnu 2017. Z těchto firem projevily zájem o opětovné podání nabídky f. 

Kelcom společně s Nej.cz (2. nabídka) a f. DVI systém Martin Kaplan (1. nabídka). Viz.příloha 

Rada města na jednání dne 22.8. vybrala na základě poptávkového řízení nabídku od firmy DVI 

systém za částku 295 tisíc Kč včetně DPH. Celkem se jedná o 12 kamer (9x ZŠ – 2x interiér šatny, 

okolí ZŠ, RV, MŠ a 3x kamera centrum města), včetně výměny stávající na objektu č.p.614 v DII. 

Do budoucna rezerva na napojení dalších 4 kamer. 

6.3) Opravy ve Skláři 

Po výměně oken ve Skláři, která již byla ukončena, mělo dojít k zednickým pracím a výmalbě stěn, 

které byly zasaženy stavebními pracemi. Zároveň mělo dojít v přísálí k opravě obložení a zdi, neboť 

sem v minulosti střechou zatekla voda, která způsobila odfouknutí omítky na poměrně veliké ploše a 

poškození obkladu stěny. Po demontáži obložení bylo zjištěno, že obložení je na značné ploše 

plesnivé a na mnoha místech poškozené. Proto bylo rozhodnuto o kompletní demontáži obložení jak 

v přísálí, tak i v hlavním sálu. Z důvodu montáže parapetů pod nová okna došlo k demontáži radiátorů 



a jejich nastříkání a vrácení zpět. Zároveň došlo k odstranění dvou starých radiátorů v hlavním sále 

po obou stranách příčky, které protékaly tak, že část podlahy v rozích byla poškozena. Proto bylo 

přistoupeno k rozebrání ztrouchnivělých parket, výměně poškozených trámů a chemickém ošetření 

proti škůdcům. Poté došlo ke komplexní výmalbě sálu, přísálí, chodby, schodiště a nátěru čelní strany 

pódia. V týdnu od 17. září došlo k opravám atiky střechy, jehož účelem bylo zabránit případnému 

opětovnému zatečení vody do objektu a k instalaci nového obložení. Tyto všechny práce vyplynuly 

z původního záměru výměny oken, drobných oprav stěn a obložení a opravy střechy. Havarijní stav 

vyžadoval okamžitou reakci.  

K uvedenému bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů. 

 

Hlasování pro – 12 

Usnesení 6 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace MěÚ o:  

- vyhlášených výběrových řízeních 

- kamerovém systému 

- opravě Skláře 

 

7. Diskuze 

p.Směšná – upozorňuje, že hydrant u jejich domu je rezavý a rozpadlý, patří SČVAku, žádá, aby 

město zajistilo revizi všech hydrantů ve městě 

p.starosta – zadáme úkol p. Vedralové 

p.K. – zjistil, že se ztratilo dětské hřiště u paneláků 

p.starosta – ano, na základě petice občanů jsme se snažili situaci řešit, což se nedařilo a tak nakonec 

byly prvky přestěhovány na dětské hřiště do Desné III 

p.K. – je smutné, že si policie neumí poradit s nepřizpůsobivými občany, neměli bychom jim 

ustupovat, dále k rekonstrukci Poštovní ulice, oprava se nám teda nelíbí, dozor to měl více pohlídat, 

čekali jsme od té opravy víc 

p.J. – viz. příloha 

 

8. Závěr 

Pan starosta poděkoval všem zastupitelům za spolupráci v celém volebním období, přítomným za 

účast a popřál hezký zbytek večera. 

 

Zasedání zastupitelstva ukončil v 20.40 hod. 

 

 

Zápis ověří: Koukal Jiří    …………………………………………. 

                     

 

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

 

 

  Jaroslav Kořínek                                                                                         Josef Želinský  

      starosta                                                                                                          radní 
 
 

 


