
Z Á P I S 

ze 7. zasedání zastupitelstva města, které se konalo  

dne 12.12.2018 v 16:00 hod v Riedelově vile v Desné II. 
 

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

Suchardová, Pavlína Hofmanová, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Patrik Chlum, Ing. Tomáš 

Strnad, Martin Lauer, Stanislav Doubek, Ing. Ivan Indráček 

Omluveni: 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 14 členů zastupitelstva města, což je 

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

 

 a) Pro řízení dnešního zasedání je navržen starosta města Jaroslav Kořínek. 

 Hlasování pro -  14 

 

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

 

c) Byli navrženi ověřovatelé zápisu – Jarmila Zachrová, Ing. Pavel Michek 

Hlasování pro – 14  

 

d) Byla navržena návrhová komise ve složení – Stanislav Doubek, Josef Želinský 

Hlasování pro – 12, zdržel se – 2  

 

e) Starosta sdělil, že zápis z posledního jednání zastupitelstva ze dne 14.11.2018 byl uložen na MěÚ 

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

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

hlasování.   

   

Hlasování pro - 14 

Usnesení 1a) 

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

samostatné hlasování.  

 

g) Rada města na svém zasedání 26.11.2018 navrhla ZM k projednání tento program dnešního 

zasedání zastupitelstva:  

1) Zahájení       

2) Kontrola usnesení 

3) Ekonomické        

  - ekonomická situace 

  - rozpočtová opatření 

  - návrh rozpočtu roku 2019 

  - návrh plánu investic na rok 2019 

  - rozpočtový výhled na období 2020-2024      

4) Organizační 

  - změna výše odměn členů ZM 

  - převod vlakových zastávek od Mikroregionu Tanvaldsko 



5) Diskuze 

6) Závěr  

 

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

- přidat bod majetkoprávní se 2 body – „zástavní právo k poz. pč. 1177 a k poz. pč. 73“  a dále  

  převést do majetkoprávního bodu z bodu organizačního bod „převod vlakových zastávek od  

  Mikroregionu Tanvaldsko  

- poté do ekonomického přidat bod „dodatek smlouvy – výkopy VO Údolní“, schválení návrhu      

  dodatku smlouvy a jeho podpisu“ 
 

Hlasování pro -  14 

Usnesení 1b) 

Zastupitelstvo města schvaluje program 7. zasedání, které se koná dne 12. prosince 2018 od 

16:00 hodin v Riedelově vile v Desné II. 

1) Zahájení       

2) Kontrola usnesení 

3) Majetkoprávní 

  - zástavní právo k poz. pč. 1177, jehož součástí je stavba čp. 597a pč. 1178 v k.ú. D II 

  - zástavní právo k poz. pč. 73, jehož součástí je stavba čp. 633 a poz. pč. 74, pč. 75 vše v k.ú.  

    DII 

  - převod vlakových zastávek od Mikroregionu Tanvaldsko 

4) Ekonomické        

  - ekonomická situace 

  - navýšení nákladů VO Desná I – schválení dodatku 

  - rozpočtová opatření 

  - návrh rozpočtu roku 2019 

  - návrh plánu investic na rok 2019 

  - rozpočtový výhled na období 2020-2024      

5) Organizační 

  - změna výše odměn členů ZM 

6) Diskuze 

7) Závěr  

 

Pan starosta vítá pana doktora Píra, se kterým se domluvili, že zastupitelstvu přednese informaci 

týkající se stavu našich praktických lékařů. Tuto informaci všichni vnímáme a město s lékaři na toto 

téma již několikrát jednalo. V nejbližší době budeme ve spolupráci s lékaři tento problém řešit.  
 

p. starosta sdělil, že na příštím zasedání zastupitelstva města se budou touto problematikou zabývat  

 

Hlasování pro – 13, nehlasoval – 1 

Usnesení 1c) 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace MěÚ o současné situaci našich praktických 

lékařů, dětské lékařky a lékárny v Desné. 
 

2. Kontrola usnesení 

2) Kontrola bodů usnesení z 6. zasedání zastupitelstva města Desná ze dne 14. 11. 2018: 

1a) schválení hlasování – standardní bod, tedy splněno 

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

1c) konstatování o složení slibu pan Stanislav Doubek – proběhlo, takže splněno 

2.1) vzata na vědomí informace o provedené kontrole usnesení z 4. ZM ze dne 19.9.2018 je zase 

standardní bod, tedy splněn 

2.2) vzata na vědomí informace o provedené kontrole usnesení z 5. ZM ze dne 1.11.2018 je zase  



3.1) schválení prodeje pozemku v k.ú. D II – pí S. a p. T.  - smlouva podepsaná, probíhá vklad do 

KN 

3.2.1) vzaty na vědomí dvě žádosti na dlouhodobý pronájem pozemků – ČŘ (pí. R. a p. Z.) – 

žadatelé byli vyrozuměni dopisem dne 19.11.2018 

3.2.2) schválení pronájmu pozemků v k.ú. D III – SDH ČŘ – připravuje se nájemní smlouva 

3.3) schválení koupě pozemku v k.ú. D I od SPÚ garáže JIPO – 7.12. podepsaná smlouva, vklad 

realizuje SPÚ 

3.4) schválení koupě pozemku v k.ú. DII od SPÚ Parlament - 7.12. podepsaná smlouva, vklad 

realizuje SPÚ 

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

k 31.10.2018 – vzetím na vědomí splněno  

4.2) schválení rozpočtového opatření č. 20/2018  - (dotace cisterna, sympozium a peč. služba)  

4.3) schválení rozpočtového opatření č. 21/2018  - (nákupy a prodeje pozemků)  

4.4) schválení rozpočtového opatření č. 22/2018  - (dotace na VPP) 

4.5) schválení rozpočtového opatření č. 23/2018 - (rekonstrukce býv. JIPO v D I)  – všechny RO 

schválením splněny 

4.6) ZM vzalo na vědomí info o realizaci investičních akcí v roce 2018 

4.7) ZM vzalo na vědomí návrh harmonogramu investičních akcí pro rok 2019 

4.8) ZM schválilo mimořádnou odměnu starostovi – schválením splněno 

5.1.1) zvolení členů FV – zvolením splněno  

5.1.2) zvolení členů KV – zvolením splněno  

5.1.3) zvolení členů Výboru Pro rozvoj a CR – zvolením splněno  

5.2) schválení odměn členům výborů a komisí (nečlenům ZM)  - schválením splněno  

5.3) schválení pověřeného zastupitele pro ÚP - schválením splněno 

6) vzaty na vědomí informace o probíhající změně ÚP a městském kamerovém systému – vzetím na 

vědomí splněno 
 

Hlasování pro - 14 

Usnesení 2 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci starosty o provedené kontrole usnesení ze 6. 

zasedání zastupitelstva města konaného dne 14.11.2018. 

 

3) Majetkoprávní 

3.1) Zástavní právo k pozemkům pč.1177, jehož součástí je stavba čp. 597a pč.1178 v k.ú. D II 

Prodej nemovitosti - pozemku pč. 1177 (zastavěná plocha a nádvoří, 171 m2), jehož součástí je stavba 

čp. 597 a pozemku pč. 1178 (zahrada, 299 m2) vše v k.ú. Desná II společnosti FEEL s.r.o, se sídlem   

U Lesíka 619, 468 61 Tanvald, byl schválen usnesením ZM číslo  3.10 ze dne 19.9.2018 za cenu 

stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.300.000,- Kč. Pro realizaci úhrady kupní ceny za 

nemovitost bude kupující čerpat hypoteční úvěr u České spořitelny, a.s. K tomuto účelu bude 

k dotčené nemovitosti zřízeno zástavní právo. Zástavní právo je třeba vložit před vlastním vkladem 

vlastnického práva, a to se souhlasem města Desná jako stávajícím vlastníkem, proto je předkládán 

návrh zástavní smlouvy jako podklad ke schválení zřízení zástavního práva k nemovitosti. 

  

K uvedenému bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů. 

 

Hlasování pro – 13, zdržel se – 1  

Usnesení 3.1 

Zastupitelstvo města schvaluje zřízení zástavního práva k nemovitosti - pozemku pč. 1177, 

jehož součástí je stavba - víceúčelový dům čp. 597 a pozemku pč. 1178 vše v k.ú. Desná II ve 

prospěch České spořitelny, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO: 45244782, 

k zajištění hypotečního úvěru poskytnutého společnosti FEEL s.r.o, se sídlem U Lesíka 619, 468 



61 Tanvald, IČO: 22773690, na koupi uvedené nemovitosti a zároveň pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy o zřízení zástavního práva. 

 

3.2) Zástavní právo k pozemku pč. 73, jehož součástí je stavba čp. 633 a pozemkům pč. 74, pč. 

75 vše v k.ú. Desná II 

Prodej nemovitosti – pozemku pč. 73 (zastavěná plocha a nádvoří, 498 m2), jehož součástí je stavba 

čp. 633 a dále pozemků pč. 74 (ostatní plocha/manipulační plocha, 436 m2) a pč. 75 (ostatní plocha 

/manipulační plocha, 150 m2) vše v k.ú. Desná II společnosti FEEL s.r.o, se sídlem U Lesíka 619, 

468 61 Tanvald, byl schválen usnesením ZM číslo  3.11.2 ze dne 19.9.2018 za cenu 2.352.900,- Kč. 

Pro realizaci úhrady kupní ceny za nemovitost bude kupující čerpat hypoteční úvěr u České 

spořitelny, a.s. K dotčené nemovitosti bude zřízeno zástavní právo. To je třeba vložit se souhlasem 

města Desná před změnou vlastnictví. Předkládán je návrh zástavní smlouvy jako podklad ke 

schválení zřízení zástavního práva k nemovitosti. 

 

Hlasování pro – 14 

Usnesení 3.2 

Zastupitelstvo města schvaluje zřízení zástavního práva k nemovitosti - pozemku pč. 73, jehož 

součástí je stavba – dům občanského vybavení čp. 633 a pozemkům pč. 74, pč. 75 vše v k.ú. 

Desná II ve prospěch České spořitelny, a.s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, 

IČO: 45244782, k zajištění hypotečního úvěru poskytnutého společnosti FEEL s.r.o, se sídlem 

U Lesíka 619, 468 61 Tanvald, IČO: 22773690, na koupi uvedené nemovitosti a zároveň 

pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zřízení zástavního práva. 

 

3.3) Převod vlakových zastávek od Mikroregionu Tanvaldsko 

V rámci projektu „Zlepšení dopravní obslužnosti území Mikroregionu Tanvaldsko“ byly ve 

spolupráci se Svazkem obcí Mikroregion Tanvaldsko a se spolufinancováním z Regionálního 

operačního programu NUTS II Severovýchod, na území obce Desná vybudovány železniční zastávky 

Desná – Riedlova vila a Desná - Pustinská. Udržitelnost projektu skončila ve druhém pololetí 2018. 

Obě stavby zastávek (nemovitosti) jsou v celkové hodnotě 11.201.383,- Kč – zůstatková cena je 

uvedena v tabulce, která je přílohou darovací smlouvy. 

Na základě darovací smlouvy budou zastávky bezúplatně převedeny ze Svazku obcí Mikroregion 

Tanvaldsko na město Desná. Vzhledem k tomu, že zastávky se nacházejí na pozemcích drah, bude 

dále provedeno vypořádání se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC). 

 

K uvedenému bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů. 

 

Hlasování pro – 13, zdržel se – 1  

Usnesení 3.3 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi městem Desná a Svazkem obcí 

Mikroregion Tanvaldsko, se sídlem Palackého 359, 468 41 Tanvald, kterou se k datu 1.1.2019 

bezúplatně převádějí do vlastnictví města Desná: stavba železniční zastávky Desná – Riedelova 

vila umístěná na pozemcích pč. 789 v katastrálním území Desná I a pč. 98 v katastrálním území 

Desná II a stavba železniční zastávky Desná – Pustinská umístěná na pozemcích pč. 245/1 a pč. 

431 v k.ú. Desná II v celkové hodnotě 11.201.383,- Kč. 

 

4) Ekonomické 

4.1) Informace o finanční situaci, výnosech daní dle RUD a výnosu daně z hazardních her k 30. 

11. 2018 

Na účtech máme k 30.11.2018 volných 20.244.368,98 Kč, KK není čerpán (viz příloha). 

Za listopad jsou výnosy z daní dle RUD a výnosy z hazardních her 3.356.278,48 Kč, což je 

v porovnání s listopadem 2017 snížení o 670.889,79 Kč. 

 



Hlasování pro – 14 

Usnesení 4.1 

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

a výnosu daně z hazardních her k 30.11.2018. 

 
4.2) Výstavba sítě VO v Desné I – navýšení nákladů 

Na základě trojstranně uzavřené smlouvy o úhradě poměrné části vynaložených nákladů mezi 

Městem Desná, Teleflexis s.r.o. a Nej cz s.r.o. se uskutečnily v letních měsících rozsáhlé zemní práce 

v podobě výkopů pro pokládku a následný zásyp pro vedení nových sítí optického kabelu a nového 

kabelu rekonstruovaného veřejného osvětlení. Generálním dodavatelem zemních prací byla pro 

všechny tři vyjmenované subjekty společnost Teleflexis.  

Při stavbě vznikly vícenáklady, které nebyly předmětem uzavřené smlouvy. Jde o mimořádné náklady 

na finální povrchy po provedení výkopových prací. Veškeré tyto mimořádné náklady na finální 

povrchy vzala společnost Teleflexis, na sebe, s tím, že po sečtení těchto celkových vícenákladů toto 

poměrnou částí rozpočítá mezi ostatní smluvní partnery.  

Akce byla velmi náročná. Celá tato lokalita je hustě proklána všemi inženýrskými sítěmi a z důvodů 

ochrany pásem, ale i mnohdy ztíženého skalnatého podloží při provádění zemních prací pro pokládku 

kabelu VO  a optických datových kabelů, bylo nutné dosti „improvizovat“. Společnost Teleflexis 

odvedla v tomto velmi dobrou práci a nyní zdárně všechny nové položené sítě fungují a uvedená 

firma je také plně nápomocna při administraci pro podání kolaudační žádosti na celou akci 

rekonstrukce veřejného osvětlení.  

Veškeré uskutečněné náklady jsou podrobněji přiloženy.  

Rada města na svém jednání dne 26.11.2018 doporučila ZM dodatek smlouvy schválit. Navýšená 

částka je zařazena ke schválení v předkládaných rozpočtových změnách.   

 

K uvedenému bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů. 

 

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

Usnesení 4.2 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o navýšení nákladů oproti původní uzavřené 

smlouvě o úhradě poměrné části vynaložených nákladů mezi Městem Desná, Nej.cz s.r.o. a 

TELEFLEXIS s.r.o. a schvaluje předložený dodatek č. 1 výše uvedené smlouvy a pověřuje 

starostu města jeho podpisem.  

 

4.3) Rozpočtové opatření č. 24/2018 

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu: 

 doplatku neinvestiční dotace ve výši 48.301,05 Kč od KÚLK pro ZŠ a MŠ Desná na projekt 

„Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 3“ (smlouva OLP/2027/2017) a její přeposlání 

škole 

 poskytnuté dotace z Ministerstva vnitra – GŘ Hasičského záchranného sboru na zajištění 

výdajů jednotek SDH obcí za rok 2018 ve výši 110.981,- Kč 

 převodu rozpočtovaných finančních prostředků na platy a zákonné odvody na nerozpočtované 

vyplacené náhrady mezd v době nemoci za období červen až listopad 2018 na: 

§ 3412 (sportovní zařízení) ve výši 3.948,- Kč 

§ 3639 (místní hospodářství) ve výši 15.329,- Kč 

§ 4351 (pečovatelská služba) ve výši 6.628,- Kč 

§ 5311 (MP) ve výši 5.062,- Kč 

§ 6171 (MěÚ) ve výši 5.634,- Kč. 

Jedná se pouze o převody mezi položkami v rámci jednotlivých paragrafů. 

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



13013) na 1 zaměstnance na místním hospodářství (§ 3639) od listopadu 2018. Jedná o 

poskytnutí příspěvku ve výši 15.000,- Kč měsíčně. Vzhledem k nástupu zaměstnance až 

během měsíce došlo ke snížení příspěvku na 12.500,- Kč. 

 neinvestiční dotace ve výši 5.000,- Kč od KÚLK pro ZŠ a MŠ Desná na projekt 

„Doprava žáků na veletrh EDUCA 2018“ a její přeposlání škole 

 dne 26.11.2018 usnesením RM č. 454/18 a 455/18 schválení  poskytnutí finančního daru panu 

Petru Šikolovi ve výši 10.000,- Kč a panu Josefu Želinskému ve výši 10.000,- Kč,  

https://mesto-desna.cz/wp-content/uploads/2018/12/Usnesení-18-2018.pdf 

Výdaje ve výši 20.000,- Kč jsou v rozpočtu pokryty z § 6112, položka 5023 (odměny ZM). 

Nedojde k navýšení výdajů rozpočtu. 

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

 

K uvedenému bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 

 

Hlasování pro - 14 

Usnesení 4.3 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 24/2018, kterým v souladu s § 16 zákona 

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

prostředků v příjmové části o 176.782,05 Kč a ve výdajové části o 65.801,05 Kč. 

 

4.4) Rozpočtové opatření č. 25/2018 

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu: 

 navýšení výdajů v rozpočtu na rekonstrukci veřejného osvětlení v Údolní ulici o 400.000,- Kč. Na 

základě vyhotoveného dodatku č. 1 ke smlouvě o úhradě vynaložených nákladů na zemní práce 

spojené s výstavbou nových sítí (VO a optické kabely) v Údolní ulici (viz samostatně předkládaný 

bod na ZM dne 12.12.2018 – Dodatek č. 1) mezi Městem Desná, společností TELEFLEXIS s.r.o. 

a NEJ.cz s.r.o. byly vyčísleny poměrné vícenáklady, které nebyly předmětem původní Smlouvy o 

úhradě poměrné části vynaložených nákladů ze dne 18.7.2018. Jedná se o mimořádné náklady na 

finální povrchy po provedení výkopových práci v tělese silnice, které vznikly na základě 

požadavku správce silnice, tedy Krajské správy silnic LK + provedení povinných hutnických 

zkoušek. Tyto náklady za město Desná byly dodavatelem zemních prací (společnost. 

TELEFLEXIS) vypočítány na částku 327.317,- Kč včetně DPH. Dále oproti původnímu propočtu 

u zemních prací pro pokládku sítí (VO a optických kabelů) v rámci jednotlivých investorů došlo 

k navýšení poměrné části nákladů, a to díky tomu, že se oproti projektované trase muselo 

prodloužit vedení společných tras. V případě trasy vedení VO se oproti projektované (a 

rozpočtované) délce 1231 metrů se toto dle přesného geometrického zaměření změnilo na 1328,6 

metrů, tedy skutečné navýšení o 97,6 metrů. Dle poměrného propočtu tak vícenáklady činí pro 

město Desná částku 83.224,- Kč (včetně DPH), tako částka již byla ze strany města Desná 

uhrazena v rámci fakturace podle uzavřené smlouvy. 

 pořízení kamerového systému v ZŠ a MŠ Desná a ve městě formou poptávkového řízení. 

Schváleno RM dne 22.8.2018 usnesením č. 343/2018. 

https://mesto-desna.cz/wp-content/uploads/2018/10/Protokol-o-výsledku-poptávkového-řízení-

kamerový-systém.pdf 

Náklady na kamerový systém školy byly již zohledněny při tvorbě rozpočtu na rok 2018 (§ 3113, 

položka 6122). Je potřeba navýšit výdaje na kamerový systém ve městě o 95.261,- Kč (§ 3639, 

položka 6122) 

 v souvislosti s montáží kamerového systému v ZŠ a MŠ Desná byly firmou DVI Systém zjištěny 

závažné nedostatky v zabezpečení serveru a vnitřní počítačové sítě.  

 

Z ekonomického a praktického hlediska byla současně s montáží kamerového systému provedena 

oprava těchto zjištěných nedostatků. Náklady na opravu stávajících rozvodů a nové trasování 

firmou DVI Systém činí 38.115,- Kč s DPH. Schváleno RM dne 1.11.2018 usnesením č. 414/18. 

https://mesto-desna.cz/wp-content/uploads/2018/12/Usnesení-18-2018.pdf
https://mesto-desna.cz/wp-content/uploads/2018/10/Protokol-o-výsledku-poptávkového-řízení-kamerový-systém.pdf
https://mesto-desna.cz/wp-content/uploads/2018/10/Protokol-o-výsledku-poptávkového-řízení-kamerový-systém.pdf


https://mesto-desna.cz/wp-content/uploads/2018/11/Usnesení-17-2018-2.pdf 

Z tohoto důvodu je potřeba navýšit výdaje rozpočtu § 3113, položka 5171 o 20.000,- Kč. 

 

Navyšované výdaje ve výši 515.261,- Kč jsou v rozpočtu pokryty z příjmů obdržených na dani 

z hazardních her (položka 1381). Oproti rozpočtu jsou k 30.11.2018 příjmy z hazardních her vyšší o 

1.359.187,- Kč. 

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

 

K uvedenému bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 

 

Hlasování pro - 14 

Usnesení 4.4 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 25/2018, kterým v souladu s § 16 zákona 

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

prostředků v příjmové části o 515.261,- Kč a ve výdajové části o 515.261,- Kč. 

 

4.5) Návrh rozpočtu na rok 2019 

Projednán finančním výborem a zastupiteli dne 22.11.2018. RM dne 26.11.2018 usnesením č. 436/18 

a doporučen zastupitelstvu města ke schválení viz příloha. 

 

K uvedenému bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 

 

p. J. – se dotazuje, zda jsou v rozpočtu náklady na opravy chodníků, navrhoval by zámkovou dlažbu 

p. tajemník – ano, v rozpočtu opravy chodníků jsou  

p. J. – požaduje doplnit částku na opravy nevyužívaných bytů, kolik jich je volných 

p. Chladová – byty se budou opravovat, viz rozpočet, přesný počet volných bytů již jednou pan J. 

obdržel, znovu je aktualizuje a přepošle panu J. emailem  

p. J. – by doplnil do rozpočtu částku na likvidaci prašných ploch v centru a řešil kadmium, dále se 

dotazuje, zda se v rozpočtu počítá s ochrannými nátěry   

p. Doubek – ochranné nátěry už se řešili, v rozpočtu také je 

p. J. – jaká je částka v rozpočtu na posyp chodníků? 

p. starosta – zimní údržba je v rozpočtu, částka byla navýšena, viz rozpočet 

p. J. – město musí řešit lékaře 

p. starosta – bylo dnes řešeno s panem doktorem Pírem, dále se bude řešit na příštím zastupitelstvu 

města 

p. J. – je nutné vyřešit parkování je to dlouhodobý problém a nebytové prostory atd. 

p. starosta – rovněž i tyto věci v rozpočtu řešíme, viz paragrafy rozpočtu  

p. starosta – opakovaně upozorňoval pana J., že nemluví k rozpočtu a aby toto dodržoval. Vzhledem 

k tomu, že toto nerespektoval, mu cca po 45 minutách odebírá slovo a zastupitelstvo přistupuje 

k hlasování o rozpočtu 

 

Hlasování pro – 14 

Usnesení 4.5 

Zastupitelstvo města Desná schvaluje rozpočet města na rok 2019 jako schodkový s celkovými 

příjmy třídy 1 až 4 ve výši 66.336.261,- Kč, výdaji třídy 5 a 6 ve výši 106.428.622,- Kč a 

financováním třídy 8 ve výši 40.092.361,- Kč a závazné ukazatele rozpočtu v členění dle 

zveřejněného materiálu Návrh rozpočtu 2019 - závazné ukazatele. Schodek rozpočtu bude 

pokryt finančními prostředky minulých let a smluvně zabezpečeným úvěrem. 

 

4.6) Návrh plánu investic na rok 2019 

Návrh plánu investic na rok 2019 společně s návrhem rozpočtu doporučila ke schválení RM  

a finanční výbor viz příloha. 

https://mesto-desna.cz/wp-content/uploads/2018/11/Usnesení-17-2018-2.pdf


Hlasování pro - 14 

Usnesení 4.6 

Zastupitelstvo města Desná schvaluje plán investic na rok 2019.  

 

4.7) Střednědobý výhled rozpočtu na období let 2020 až 2024 

Projednán RM dne 26.11.2018 usnesením č. 437/18 a doporučen zastupitelstvu města ke schválení.  

 

Hlasování pro - 14 

Usnesení 4.7 

Zastupitelstvo města Desná schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města na období let 2020 až 

2024. 
 

5. Organizační záležitosti 

5) Návrh odměny neuvolněnému členovi zastupitelstva obce 

Tajemník MěÚ navrhuje zastupitelstvu města schválit návrh odměny neuvolněným členům 

zastupitelstva obce, kteří jsou oprávněni uzavírat manželství. V současné době tuto činnost zajišťují 

uvolněný starosta města Jaroslav Kořínek, neuvolněný místostarosta města Petr Šikola a člen rady 

města Josef Želinský. V roce 2018 se podíleli jako oddávající na vice než 70 sňatcích. Tato činnost 

je prováděna zejména o víkendových dnech. Odměna by se týkala pouze neuvolněných členů 

zastupitelstva. Tuto odměnu lze stanovit na základě § 74 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích. Vzhledem 

k tomu, že rada města každoročně řešila tuto aktivitu odměnou, která v minulosti neumožnila 

postupovat dle ustanovení § 74 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, což je již po novelizaci této právní 

normy možné navrhuji zastupitelstvu města schválit měsíční odměnu ve výši 1000,- Kč pro 

neuvolněné zastupitele města Petra Šikolu a Josefa Želinského. Finanční výbor již zahrnul při 

projednávání rozpočtu na rok 2019 tuto položku do rozpočtu a rada města doporučila tento rozpočet 

schválit zastupitelstvu města na dnešním jednání.    

 

K uvedenému bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 

 

Hlasování pro – 12, zdržel se – 2  

Usnesení 5 

Zastupitelstvo města schvaluje zvýšení odměny neuvolněným členům zastupitelstva města p. 

Petru Šikolovi a p. Josefovi Želinskému, kteří jsou oprávněni uzavírat manželství v souladu s 

ustanovením § 74 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších zákonů o 1.000,- Kč 

měsíčně nad výši odměny stanovenou za výkon jejich funkce, schválené ustavujícím 

zastupitelstvem města Desná dne 1.11. 2018 usnesením číslo 7.2. 

 

6. Diskuze 

p. Indráček – se dotazuje, kdy proběhne anketa ohledně vodovodu v ČŘ 

p. Michek – je to v úkolech z RM 

p. J. – chce, aby se lépe lidem žilo, proto na vše opakovaně upozorňuje, a zastupitelé nejsou schopni 

požadavky zajistit, neudělali nic pro to, aby se tu občanům lépe žilo 

 

7. Závěr 

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

 

Zasedání zastupitelstva ukončil v 18.34 hod. 

 

Zápis ověří:   Ing. Michek Pavel  …………………………………………. 
                     

                      Jarmila Zachrová….….…………….…………………… 
 

 

 

  Jaroslav Kořínek                                                                                         Petr Šikola 



        starosta                                                                                                místostarosta 

 


