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U S  N E S  E N Í 
která byla přijata na 9. zasedání rady města  

konané dne 3.6.2019 v Riedelově vile v  Desné II 

 

Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Jiří Koukal, Jarmila Zachrová, JUDr. Jaroslav Müller 

Omluveni: Josef Želinský 

 

číslo usnesení hlasování termín vyřizuje 

189/19 Rada města bere na vědomí informaci o provedené kontrole 

usnesení z 8. zasedání rady města 

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned J. Kořínek 

190/19 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu 

pozemků města pč. 877 a pč. 980 v k.ú. Desná III za poze-

mek pč. 1819 v k.ú. Desná III ve vlastnictví obce Kořenov. 

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ZM Ing. D. Holcová 

191/19 Rada města uděluje souhlas se stavbou vodovodní přípojky 

na pozemcích města pč. 186, pč. 189/1, pč. 190 a pč. 193 

vše v k.ú. Desná III podle předloženého situačního nákresu 

manželům *** a ***, bytem 468 61 Desná za předpokladu 

následného uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 

k dotčeným pozemkům města.  

Pro – 3 

Proti - 0 

Zdržel se - 1 

ihned Ing. D. Holcová 

192/19 Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí 

nabídku Krajské správy silnic Libereckého kraje a doporu-

čuje v současnosti neschvalovat převzetí úseků silnice č. ev. 

III/29047 v ulici údolní Desná I a č. ev. 29049a v ulici k vla-

kovému nádraží Dolní Polubný Desná II, protože nejsou spl-

něny stanovené podmínky, které vyžadovalo zastupitelstvo 

města, když dalo v roce 2014 předběžný souhlas k převodu. 

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ZM Ing. D. Holcová 

193/19 Rada města schvaluje zveřejnění záměru na pronájem části 

cca 15 m2 z pozemku pč. 301/3 v k.ú. Desná II na dobu 

neurčitou k zajištění přístupu ke garáži na pozemku pč. 

301/7 v k.ú. Desná II. 

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. D. Holcová 

194/19 Rada města schvaluje zveřejnění záměru na prodej části cca 

50 m2 z pozemku pč. 423 a části cca 5 m2 z pozemku pč. 

420 vše v k.ú. Desná III. 

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. D. Holcová 

195/19 Rada města bere na vědomí informace o přípravě dokumen-

tu k ošetření smluvního vztahu na sezónní pronájem pozem-

ků města v k.ú. Desná III spolku SH ČMS – Sbor dobrovol-

ných hasičů Černá Říčka.       
 

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. D. Holcová 

196/19 Rada města bere na vědomí informaci o finanční situaci 

města, výnosech daní dle RUD a výnosu daně z hazardních 

her k 31.5.2019.            

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. M. Čermáková 

197/19 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit mimo-

řádnou odměnu uvolněnému členu zastupitelstva města - 

starostovi města Jaroslavu Kořínkovi ve výši měsíční odmě-

ny, která mu náleží za výkon zastávaných funkcí na základě 

výsledků zveřejněného finančního auditu provedeného nezá-

vislou firmou za rok 2018 v souladu s ustanovením § 76 a § 

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

znění pozdějších zákonů. 

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ZM 

 

 

JUDr. J. Müller 

 

198/19 Rada města bere na vědomí a předkládá k projednání zastu-

pitelstvu města Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření 

města Desná za rok 2018. 

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ZM Ing. M. Čermáková 
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199/19 Rada města po projednání závěrečného účtu města Desná za 

rok 2018 doporučuje zastupitelstvu města schválit celoroční 

hospodaření města Desná za rok 2018 a roční účetní závěrku 

za rok 2018 s hospodářským výsledkem 5.855.651,59 Kč. 
 

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ZM Ing. M. Čermáková 

 

200/19 Rada města pověřuje vedoucí ekonomického oddělení pří-

pravou návrhu rozpočtového opatření v souvislosti s havárii 

rozvodu vody ve Zdravé mateřské škole v Desné I a navr-

huje zastupitelstvu města Desná přijmout toto rozpočtové 

opatření na nejbližším jednání zastupitelstva města. 
 

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ZM Ing. M. Čermáková 

201/19 Rada města schvaluje výběr nejvhodnější nabídky ve 

veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Snížení 

energetické náročnosti VO Desná-MŽP 2019“, 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 23.5.2019. 

Nejvhodnější nabídku dle hodnotících kritérií předložila 

společnost ELEKTROCABLE s.r.o., Liberec, IČO: 

27334228. Nabídková cena činí 2.379.331,32,- Kč (bez 

DPH). Rada města pověřuje starostu města vydáním 

rozhodnutí o výběru a následně podpisem Smlouvy o dílo se 

společností ELEKTROCABLE s.r.o. 
 

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Bc. M. Soukup 

202/19 Rada města bere na vědomí nabídku jednatele Desenské 

teplárenské, s.r.o., pana Filipa Lhoty na dodávky tepelné 

energie na období od 1.7.2019 do 30.6.2029 za fixní částku 

480,- Kč za 1 GJ bez DPH a předložený návrh smlouvy a 

doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření příslušné 

smlouvy a pověřit starostu jejím podpisem. 
 

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ZM JUDr. J. Müller 

203/19 Rada města schvaluje zakoupení a instalaci nového počítače 

HAL3000 EnterPrice 118 W10Pro, Intel G5400, 4GB, 

240GB SSD, W10 Pro + LED monitor Dell SE2416H 23,8 

za celkovou cenu 13.850,- Kč a multifunkční tiskárny Epson 

WorkForce M200 za částku 3.000,- Kč s DPH od f. AZ 

Comp, Franklinova 353, 460 15 Liberec, IČO: 66660921.  

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned JUDr. J. Müller 

204/19 Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit cenovou 

nabídku firmy Divadelní služby Plzeň s.r.o., Sukova 26, 301 

00 Plzeň, IČO: 29122651 na rekonstrukci sálu a jeviště na 

základě předložené cenové nabídky po odečtení výtěžku 

z letošního Sympozia.  

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ZM L. Neumannová 

205/19 Rada města schvaluje program 3. zasedání zastupitelstva 

města, které se koná dne 19. června 2019 od 17:00 hodin 

v Riedelově vile v Desné II. 

1) Zahájení 

2) Kontrola usnesení 

3) Majetkoprávní     
   - směna poz. města pč. 877 a pč. 980 za poz. pč. 1819 v k.ú. D III obce  

     Kořenov  

   - žádost o směnu poz. pč. 154 za část z poz. města pč. 1035/2 vše  

     v k.ú. D II  

   - informace k žádosti o koupi poz. města pč. 190 v k.ú. D III 

   - informace o nabídce majetku státu ve výběrovém řízení s následnou  

     aukcí 

   - nabídka bezúplatného převodu komunikací včetně poz. od  

     Libereckého kraje 

   - informace o smluvním vztahu mezi městem Desná a spolkem SH  

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned J. Kořínek 
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Jaroslav Kořínek                                                                                   Petr Šikola   

    starosta                                                                                             místostarosta 
 

     ČMS – Sbor dobrovolných hasičů na pronájem poz. města v k.ú.  

     Desná III 

4) Ekonomické  
  - ekonomická situace   

   - rozpočtová opatření 

   - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2018 

   - závěrečný účet města Desná za rok 2018 

   - účetní závěrka za rok 2018             
5) Organizační  
  - činnost výborů 

   - návrh na poskytnutí mimořádné odměny          

   - delegování zástupců na valné hromady          

   - zpráva o činnosti MP 

   - schválení smlouvy o dodávce tepelné energie s DT           

   - schválení nabídky na rekonstrukci sálu a jeviště ve Skláři           

   - schválení smlouvy na instalaci svodidel          

   - plán investic 

6) Informace MěÚ 

7) Diskuze  

8) Závěr                 

206/19 Rada města bere na vědomí informace MěÚ o:                               
  - stavu pracovníků na MaBH  

  - jednání o převodu majetku TJ na město 

  - vyrozumění o krádeži na MěÚ 

  - zápisu dětí do mateřských školek 

  - nutnosti vyplnění průběžného hlášení o střetu zájmů 

  - hlášení MP Desná 

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned J. Kořínek 


