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U S N E S E N Í 

která byla přijata na 3. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo  

dne 19.6.2019 od 17.00 hod. v Riedelově vile v Desné II  

 

Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Jiří Koukal, Jarmila Zachrová, Pavlína Hofmanová, Ing. Pavel 

Michek, Josef Želinský, Ing. Tomáš Strnad, Martin Lauer, Stanislav Doubek, Ing. Ivan Indráček, Mgr. 

Pavel Horký, Ivana Suchardová 

Omluveni: Hana Chladová, Patrik Chlum 
 
 

číslo usnesení hlasování vyřizuje termín 

1a) Zastupitelstvo města schvaluje, aby ke každému bodu 

programu byla diskuze zvlášť a samostatné hlasování. 

Pro – 13 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

J. Kořínek ihned 

1b) Zastupitelstvo města schvaluje program 3. zasedání, které se koná 

dne 19. 6. 2019 od 17:00 hodin v Riedelově vile v Desné II: 

1)Zahájení 

2) Kontrola usnesení 

3) Majetkoprávní     

- info o možnosti prodeje nemovitostí ve vlastnictví města formou 

elektronické aukce 

- 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 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     

- zimní chemická údržba na některých komunikacích Města    

  Desná   

- sloučení ZŠ a MŠ Desná se Zdravou mateřskou školou Desná 

6) Informace MěÚ 

7) Diskuze  

8) Závěr      

 

Pro – 12  

Proti – 0 

Zdržel se – 1 

 

J. Kořínek ihned 

2 Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci starosty 

o provedené kontrole usnesení z 2. zasedání 

zastupitelstva města konaného dne 17. 4. 2019. 
 

Pro – 13 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

 

J. Kořínek ihned 
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3.1 Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o 

nabídce služeb firmy FinYes a o možnosti prodeje 

nemovitostí ve vlastnictví města formou elektronické 

aukce. 

Pro – 13 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

 

J. Kořínek ihned 

3.2 Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků města 

pč. 877 a pč. 980 v k.ú. Desná III za pozemek pč. 1819 

v k.ú. Desná III ve vlastnictví obce Kořenov, kdy 

směnou uvedených nemovitostí jsou si strany 

vyrovnány. 

Pro – 13 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

 

Ing. D. Holcová ihned 

3.3 Zastupitelstvo města bere na vědomí žádost pana *** 

z *** a neschvaluje směnu pozemku pč. 154 v k.ú. 

Desná II ve vlastnictví žadatele za část z pozemku pč. 

1035/2 v k.ú. Desná II ve vlastnictví města.       

Pro – 13 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. D. Holcová ihned 

3.4 Zastupitelstvo města bere na vědomí požadavek paní 

*** na snížení kupní ceny pozemku pč. 190 v k.ú. Desná 

III a odkládá rozhodnutí o prodeji pozemku do doby 

zaměření zdroje vody a vodovodního potrubí na 

pozemku k zápisu služebnosti do katastru nemovitostí.  

Pro – 13 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. D. Holcová ihned 

3.5 Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o 

realizaci majetku – pozemků v k.ú. Desná III ve 

vlastnictví státu s právem hospodaření pro Úřad pro 

zastupování státu ve věcech majetkových výběrovým 

řízením s následnou aukcí.  

Pro – 13 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. D. Holcová ihned 

3.6 Zastupitelstvo města bere na vědomí aktuální nabídku 

Krajské správy silnic Libereckého kraje a neschvaluje 

převzetí úseků silnice č.ev. III/29047 - Desná I ulice 

Údolní a č.ev. III/29049a - Desná II k vlakovému 

nádraží Dolní Polubný včetně příslušných pozemků 

v katastru obce Desná, protože nejsou splněny 

podmínky převodu, které byly stanoveny 

zastupitelstvem města dne 22.1.2014. 

Pro – 13 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. D. Holcová ihned 

3.7 Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o 

přípravě dokumentu k ošetření smluvního vztahu mezi 

městem a spolkem SH ČMS – Sbor dobrovolných 

hasičů Černá Říčka na sezónní pronájem pozemků 

města v k.ú. Desná III. 

Pro – 13 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. D. Holcová ihned 

3.8 Zastupitelstvo města souhlasí s převodem vlakových 

zastávek Desná Riedlova vila a Desná Pustinská Správě 

železniční dopravní cesty, státní organizaci, se sídlem 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1- Nové město. Zároveň 

pověřuje pracovníky města jednáním o podmínkách 

případného převodu.   
 

Pro – 13 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. D. Holcová ihned 

4.1 Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o 

finanční situaci města, výnosech daní dle RUD a výnosu 

daně z hazardních her k 31.5.2019.             

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Nehlasoval - 1 

Ing. M. Čermáková ihned 

4.2 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření 

č.7/2019, kterým v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

dojde k navýšení rozpočtových prostředků v příjmové 

části o 119.000,- Kč a ve výdajové části o 119.000,- Kč. 

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Nehlasoval - 1 

Ing. M. Čermáková ihned 
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4.3 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 

8/2019, kterým v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nedojde 

ke změně rozpočtových prostředků. 
 

Pro – 13 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. M. Čermáková ihned 

4.4 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 

9/2019, kterým v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nedojde 

ke změně rozpočtových prostředků. 
 

Pro – 13 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. M. Čermáková Ihned 

4.5 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 

10/2019, kterým v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

dojde k navýšení rozpočtových prostředků v příjmové 

části o 246.427,- Kč a ve výdajové části o 246.427,- Kč. 
 

Pro – 13 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. M. Čermáková ihned 

4.6 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 

11/2019, kterým v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

dojde k navýšení rozpočtových prostředků v příjmové 

části o 171.590,- Kč a ve výdajové části o 171.590,- Kč. 
 

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Nehlasoval - 1 

Ing. M. Čermáková  ihned 

4.7 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření 

č.12/2019, kterým v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

dojde k navýšení rozpočtových prostředků v příjmové 

části o 181.102,-Kč a ve výdajové části o 181.102,-Kč.  
 

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Nehlasoval - 1 

Ing. M. Čermáková ihned 

4.8.1 Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o 

výsledku přezkoumání hospodaření města Desná za 

rok 2018.   

Pro – 13 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. M. Čermáková ihned 

4.8.2 Zastupitelstvo města po projednání závěrečného účtu 

vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením města 

Desná za rok 2018 bez výhrad.  

Pro – 13 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. M. Čermáková ihned 

4.9 Zastupitelstvo města schvaluje roční účetní závěrku 

města Desná za rok 2018 a hospodářský výsledek za rok 

2018 ve výši 5.855.651,59 Kč. 

Pro – 13 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. M. Čermáková ihned 

5.1.1.1 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti 

Finanční výboru Desná. 

Pro – 13 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

I.Suchardová ihned 

5.1.1.2 Zastupitelstvo města ukládá tajemníkovi zajistit 

evidenci příjmu velkoobjemového odpadu na 

stavebním dvoře. 

Pro – 11 

Proti – 0 

Zdržel se – 2 

I.Suchardová ihned 

5.1.2 

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti 

Kontrolního výboru Desná. 

Pro – 13 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. T. Strnad ihned 

5.1.3.1 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti 

výboru Pro rozvoj a cestovní ruch. 
 

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Nehlasoval - 1 

M. Lauer ihned 

5.1.3.2 Zastupitelstvo města pověřuje tajemníka zajištěním 

toalet na odstavné plochy na Souši. 
 

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Nehlasoval - 1 

Ing. I. Indráček ihned 
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5.2 Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 76 a § 84 

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

znění pozdějších zákonů, poskytnout starostovi 

mimořádnou odměnu ve výši jedné měsíční odměny za 

mimořádné plnění rozpočtu v roce 2018, které vyplývá 

z odsouhlasené roční účetní závěrky města Desná za 

rok 2018, kde byl kladný hospodářský výsledek výši 

5.855.651,59 Kč a na základě výsledků zveřejněného 

finančního auditu provedeného nezávislou firmou bylo 

hospodaření města Desná za rok 2018 bez výhrad.   

Pro – 10 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Nehlasoval –3 

 

JUDr. J. Müller ihned 

5.3 Zastupitelstvo města deleguje v souladu s § 84 odst. 2 

písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, na valné hromady obchodních 

společností s majetkovou účastí města konaných v roce 

2019 jako  svého zástupce starostu města pana 

Jaroslava Kořínka a  jako náhradníka, místostarostu 

města pana Petra Šikolu na níže uvedené valné 

hromady společností:  

a) Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO: 

49099469, se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 

50  

b) Desenská teplárenská spol. s r.o. Tanvald, IČO 

63144671 a se sídlem Žďár 159, PSČ 468 41 Tanvald  

Pro – 11 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Nehlasoval - 2 

JUDr. J. Müller ihned 

5.4 Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o 

činnosti Městské policie Desná a výhledu do dalšího 

období. Zároveň pověřuje vedení města, ve spolupráci 

s městskou policií, připravit podklady pro přijetí 

dalšího strážníka městské policie a zjistit podmínky pro 

přijetí členů prevence kriminality. 

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Nehlasoval - 1 

Bc. M. Mach ihned 

5.5 Zastupitelstvo města Desná bere na vědomí nabídku 

Desenské teplárenské, s.r.o., 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 ukládá tajemníkovi 

informovat o nabídce ostatní odběratele a zajistit revizi 

návrhu kupní smlouvy.  

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 1 

 

JUDr. J. Müller ihned 

5.6 Zastupitelstvo města schvaluje 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 – 13 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

 

P. Šikola ihned 

5.7 Zastupitelstvo města schvaluje, realizaci instalace 

svodidel pro místní komunikace Desná I a Desná III, 

firmou SUCK SVOMONT s.r.o., Slavníkova 2357/9, 

169 00 Praha 6 Břevnov a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy.  

Pro – 13 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

 

A.Nigrin 

 

Ihned 

5.8 Zastupitelstvo města schvaluje nahrazení posypu 

inertním materiálem za chemický posyp a vyřízení 

výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO - 

zákaz chemického posypu cest - na vybraných obecních 

komunikacích ve správě města Desná. 
 

Pro – 9 

Proti – 0 

Zdržel se – 3 

 

A.Nigrin Ihned 
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5.9.1 Zastupitelstvo města schvaluje 

1) sloučení Zdravé mateřské školy Desná, okres 

Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, 

jakožto organizace slučované, se Základní 

školou a mateřskou školou Desná, okres 

Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, 

jakožto organizací přejímající, s účinností k 1. 

1. 2020, 

2) přechod veškerých práv, povinností a závazků 

Zdravé mateřské školy Desná, okres Jablonec 

nad Nisou, příspěvková organizace, na Základní 

školu a mateřskou školu Desná, okres Jablonec 

nad Nisou, příspěvková organizace, s účinností 

k 1. 1. 2020, 

3) úplné znění zřizovací listiny Základní školy a 

mateřské školy Desná, okres Jablonec nad 

Nisou, příspěvková organizace, s účinností k  1. 

1. 2020. 

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

 

JUDr. J. Müller Ihned 

5.9.2 Zastupitelstvo města ruší zřizovací listinu Zdravé 

mateřské školy Desná, okres Jablonec nad Nisou, 

příspěvková organizace, s účinností k 1. 1. 2020. 

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

 

JUDr. J. Müller Ihned 

6 Zastupitelstvo města bere na vědomí informace MěÚ o: 

- výběrových řízeních 

- chodníku v Desné III 

- závěrečném účtu Mikroregionu Tanvaldsko za rok  

  2018 

- lékařích v Desné 

- rekonstrukci KD Sklář 

- připravovaném projektu na rekonstrukci RV 

- Místním a bytovém hospodářství 

- uvažovaném stavebním dvoru na Merklově 

Pro – 11 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

 

J. Kořínek Ihned 

 

Jaroslav Kořínek                                                                                    Petr Šikola 

     starosta                                                                                            místostarosta 
 

 

 


