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Z Á P I S 

ze 4. zasedání zastupitelstva města, které se konalo  

dne 17. 7. 2019 v 17:00 hod v Riedelově vile v Desné II. 
 

Přítomni: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Jiří Koukal, Jarmila Zachrová, Pavlína Hofmanová, 

Ing. Tomáš Strnad, Stanislav Doubek, Ing. Ivan Indráček, Ivana Suchardová, Patrik Chlum,  

Omluveni: Josef Želinský, Mgr. Pavel Horký, Ing. Pavel Michek 

Pozdní příchod: Martin Lauer, Hana Chladová 

 

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 10 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 - 10 

 

b) Zapisovatelkou dnešního zasedání je paní Dana Neumannová, pracovnice MěÚ Desná. 

 

c) Byli navrženi ověřovatelé zápisu – Hofmannová Pavlína, Šikola Petr 

Hlasování pro – 9, zdržel se -  1 

 

d) Byla navržena návrhová komise ve složení – Doubek Stanislav, Chlum Patrik 

Hlasování pro – 9, zdržel se – 1 

 

e) Starosta sdělil, že zápis z posledního jednání zastupitelstva ze dne 19. 6. 2019 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 - 10 

Usnesení 1a) 

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

a samostatné hlasování.  

 

17:04 hodin přišel p. Lauer, počet zastupitelů je 11 

 

g) Rada města na svém zasedání 3.7.2019 navrhla k projednání tento program dnešního 

zasedání zastupitelstva:    

       1) Zahájení   

       2) Organizační 

         - nákup traktoru na MaBH 

         - vyhodnocení zimní údržby 2018-2019 

         - návrh koncepce na zimní údržbu v následujících letech 

       3) Závěr 

 

Starosta navrhuje upravit dnešní program zastupitelstva 
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přidat bod č. 3 ekonomické – z důvodu rozpočtového opatření č. 13, 14, 15  

Tento bod přímo souvisí s projednávanými body v organizačních záležitostech a materiály 

byly zaslány spolu s ostatními do trezoru 

 

p. Indráček – navrhuje pozměnit program – nejdříve projednat vyhodnocení zimní údržby   

a návrh koncepce na zimní údržbu a následně schválit nákup traktoru 

 

Hlasování pro - 11 

Usnesení 1 b) 

Zastupitelstvo města schvaluje program 4. zasedání, které se koná dne 17. 7. 2019 od 

17:00 hodin v Riedelově vile v Desné II: 

       1) Zahájení   

       2) Organizační 

          - vyhodnocení zimní údržby 2018-2019  

          - návrh koncepce na zimní údržbu v následujících letech 

          - nákup traktoru na MaBH 

       3) Ekonomické  

         - rozpočtová opatření  

       4) Závěr 

 

p. Indráček navrhuje přidat bod diskuze do programu zastupitelstva 

p. starosta nechává hlasovat 

 

Hlasování pro – 2, proti – 7, zdržel se – 2 

Návrh usnesení 1 c) 

Zastupitelstvo města schvaluje, aby v dnešním programu byl přidán bod diskuze 

Návrh usnesení nebyl přijat. 

 

17:07 hodin přišla p. Chladová počet zastupitelů je 12 

 

2) Organizační 

2.1) Vyhodnocení zimní údržby 2018-2019 

Vyhodnocení zimní údržby roku 2018-19, její analýza z hlediska příčin zvýšeních nákladů  

a nedostatků a opatření směřující ke zlepšení současného stavu. 

Zastupitelstvo města dne 17.4.2019 usnesením č. 5.1.1. pověřilo Finanční výbor (FV) 

vyhodnocením nákladů na zimní údržbu za uplynulé období s porovnáním s předešlými lety.  

FV se na svém jednání dne 24.6.2019 věnoval porovnání nákladů na zimní údržbu sezony 

2018/2019 s předcházejícími lety 2016/2017 a 2017/2018.  

Viz příloha. 

Zastupitelstvo města bylo na svém jednání dne 19.6.2019 informováno o zjištěných 

skutečnostech týkajících se hodnocení nákladů na zimní údržbu za uplynulé období 

s porovnáním s předešlými lety.  

Provedena analýza a příčiny zvýšení nákladů viz příloha 

 

K uvedenému bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 

 

Hlasování pro – 10, zdržel se – 2  

Usnesení 2.1 
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Zastupitelstvo města bere na vědomí vyhodnocení zimní údržby roku 2018-19, její 

analýzu z hlediska příčin zvýšených nákladů a nedostatků. 

 

2.2) Návrh koncepce na zimní údržbu v následujících letech 

a) odstranění organizačních nedostatků při zimní údržbě 

nové personální obsazení, omezení a kontrola externích dodavatelů a další opatření viz příloha 

 

b) zajištění připravenosti techniky a připravenosti zaměstnanců 

oprava stávající techniky, pořízení nové, včetně dokoupení příslušenství, pořízení nových 

skladových prostor a další opatření viz příloha. 

 

K uvedenému bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 

 

 

Hlasování pro - 12 

Usnesení 2.2 

Zastupitelstvo města bere na vědomí opatření směřující ke zlepšení současného stavu 

zimní údržby. 

 

2.3) Nákup traktor Zetor Forterra 140 HSX 

Firma N+N Košátky s.r.o., Kropáčova Vrutice 111, 294 79, která je výhradním zástupcem 

firmy Zetor, nabídla městu Desná ke koupi traktor Zetor Forterra 140 HSX. Jedná se o 

předváděcí vozidlo a má najeto 40 moto hodin. Nám bylo nabídnuto za částku 1.724.000,- Kč 

bez DPH (cena nového traktoru je 1.886.000,- Kč bez DPH, 2.086.040,- Kč s DPH), přičemž 

v ceně by již byla odpružená náprava, která stojí cca 110.000,- Kč a přední náhon pro 

možnost připojení frézy či zametače za částku 69.000,- Kč.  

Firma N+N Košátky v Hodkovicích doporučila možnost financování: 

1/ Přímý prodej, kdy město uhradí celou částku a převezme si vozidlo 

2/ Prodej formou operativního či finančního leasingu 

Více viz příloha 

 

ad 1/ V případě nákupu traktoru by bylo nutné provést rozpočtové opatření a převést finanční 

prostředky z některé investiční akce, která nemohla být realizována v tomto roce. Rozpočtové 

opatření je připraveno k projednání na dnešním jednání zastupitelstva.   

 

ad 2/ Pro případ zakoupení traktoru formou operativního leasingu, jsou nabídky financování: 

a) ČSOB Leasing, Na Pankráci 310/60, 140 00 Praha 4 – viz příloha 

b) PEAC Finance, Prosecká 851/64, 390 00 Praha 9 – viz příloha 

c) Pro případ finančního leasingu firma Erste Leasing a.s. – člena finanční skupiny České 

spořitelny, Horní náměstí 264/18, 669 02 Znojmo – viz příloha 

Z uvedených leasingových nabídek se jeví nejvýhodněji nabídka leasingu firmy Erste Leasing 

a.s. – člena finanční skupiny České spořitelny, Horní náměstí 264/18, 669 02 Znojmo. 

 

Finanční výbor po projednání navrhuje zastupitelstvu města, schválit zakoupení traktoru od 

Firmy N+N Košátky v Hodkovicích, která je výhradním zástupcem firmy Zetor za částku 

1.724.000,- Kč bez DPH (2.086.040,- Kč s DPH) viz zápis z FV. 

 

K uvedenému bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 
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Hlasování pro -  9, proti – 1, zdržel se – 2  

Usnesení 2.3 

Zastupitelstvo města schvaluje zakoupení traktoru Zetor Forterra 140 HSX, za částku 

1.724.000,- Kč bez DPH (2.086.040,- Kč s DPH) od firmy N+N Košátky, s.r.o., 

Kropáčova Vrutice 111, 294 79, IČO: 27636844. 

 

3) Ekonomické – rozpočtová opatření 

3.1) Seznámení se schváleným rozpočtovým opatřením č. 13/2019 

Rozpočtové opatření č. 13/2019 rada města schválila dne 3.7.2019 usnesením č. 221/19.  

Tímto rada města seznamuje zastupitelstvo města se schváleným rozpočtovým opatřením. 

Schválené rozpočtové opatření je uvedeno v příloze. 

 

Hlasování pro - 12 

Usnesení 3.1 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o rozpočtovém opatření č. 13/2019 

schváleném radou města dne 3.7.2019 usnesením č. 221/19.  

 

3.2) Rozpočtové opatření č. 14/2019 

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu koupě traktoru Zetor Forterra 140 HSX za 

nabídkovou cenu 2.086.000,- Kč. V rozpočtu na rok 2019 nebylo s tímto výdajem počítáno.  

Navyšované výdaje budou pokryty z prostředků původně rozpočtovaných na 1. etapu 

výstavby vodovodu Finsko, která se v letošním roce realizovat nebude a na kterou byly 

v rozpočtu na rok 2019 vyčleněny 4.000.000,- Kč. 

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

 

K uvedenému bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 

 

Hlasování pro -  11, zdržel se – 1  

Usnesení 3.2 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2019, kterým v souladu s § 16 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nedojde ke změně 

rozpočtových prostředků. 

 

3.3) Rozpočtové opatření č. 15/2019 

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu: 

   schváleného příspěvku pro Mikroregion Tanvaldsko (RM 3.7.2019 usnesení č. 249/19) 

na zakonzervování hradní zříceniny Navarov 

Navyšované výdaje budou pokryty z rezervy (§ 6171, položka 5901) 

 navýšení nákladů na opravy v ZŠ a MŠ Desná o 270.000,- Kč oproti na rok 2019 

rozpočtovaným 500.000,- Kč  

 

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

 

K uvedenému bodu proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 

 

Hlasování pro - 12 

Usnesení 3.3 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2019, kterým v souladu s § 16 

zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nedojde ke změně 

rozpočtových prostředků. 
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3. Závěr 

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

 

 

Zasedání zastupitelstva ukončil v 17:53 hod. 

 

 

 

Zápis ověří: Hofmannová Pavlína  ………………………………………. 

                     

                    Šikola Petr     ………..….………..…………………………. 

 

 

 

  Jaroslav Kořínek                                                                                         Petr Šikola 

      starosta                                                                                                   místostarosta 


