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U S N E S E N Í 

která byla přijata na 6. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo  

dne 13.11.2019 od 17.00 hod. v Riedelově vile v Desné II  

Přítomní: Jaroslav Kořínek, Jiří Koukal, Jarmila Zachrová, Pavlína Hofmanová, Stanislav 

Doubek, Ing. Ivan Indráček, Patrik Chlum, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Hana Chladová, 

Martin Lauer, Ivana Suchardová 

Omluveni: Petr Šikola, Ing. Tomáš Strnad, Pavel Horký 
 
 

číslo usnesení hlasování vyřizuje termín 

1a) Zastupitelstvo města schvaluje, aby ke každému bodu 

programu byla diskuze zvlášť a samostatné hlasování. 

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

J. Kořínek ihned 

1b) Zastupitelstvo města schvaluje program 6. zasedání, které se 

koná dne 13. 11. 2019 od 17:00 hodin v Riedelově vile v 

Desné II: 

1)Zahájení  

2) Kontrola usnesení 

3) Majetkoprávní 

- prodej pozemku pč. 929/1 v k.ú. D I 

- smlouva o bezúplatném převodu poz. pč. 207/2 , pč. 207/3,  

  pč. 208/2 v k.ú. D II a pč. 149/2 a pč. 1818/1 v k.ú. D III od  

  státu na město 

- prodej nemovitosti čp. 788 s poz. v k.ú. D III - informace o  

  výsledcích e-aukce  

- žádost o koupi objektu čp. 707 a čp. 708 v k.ú. D III 

- revokace usnesení ZM č. 3.2.2 ze dne 14.11.2018, nový  

  záměr na pronájem poz. v k.ú. D III k umístění a  

  provozování lyžařského vleku  

- nabídka poz. pč. 701, pč. 1207/2, pč. 1208, pč. 1209 v k.ú.  

  D I ke koupi 

- informace o zpracování územní studie zastavitelné plochy  

  I-Z4 Desná I – Sokolská 

4) Ekonomické 

- ekonomická situace 

- rozpočtová opatření       

- návrh na vydání nových obecně závazných vyhlášek  

- vyhodnocení investičních akcí 2019 

5) Organizační 

- činnost výborů 

- smlouva o zajištění dopravní obslužnosti 

- schválení programu rozvoje města 2020-2026 

- návrh na poskytnutí mimořádné odměny 

- zrušení obecně závazné vyhlášky 

- sběrný dvůr 

- projednání podaných žádostí o změnu územního plánu  

  Desná 

- bezpečnost občanů 

6) Informace 

7) Diskuze 

8) Závěr 

 

Pro –  11 

Proti – 1 

Zdržel se – 0 

J. Kořínek ihned 
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2 Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci starosty 

o provedené kontrole usnesení z 5. zasedání 

zastupitelstva města konaného dne 18. 9. 2019. 

 

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

J. Kořínek ihned 

3.1 Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku pč. 

929/1 v k.ú. Desná I panu ***, bytem ***, za cenu 

46.250,- Kč. 

   

Pro – 8 

Proti – 2 

Zdržel se – 2 

Ing. D. Holcová ihned 

3.2 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o 

bezúplatném převodu privatizovaného majetku do 

vlastnictví obce č. 19/045/0328, kterou se od státu na 

město převádí pozemky pč. 207/2 , pč. 207/3, pč. 208/2 

v k.ú. Desná II a pozemky pč. 149/2 a pč. 1818/1 v k.ú. 

Desná III pod komunikacemi. 

 

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. D. Holcová ihned 

3.3 Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o 

výsledcích veřejné elektronické aukce na prodej 

objektu čp. 788 a souvisejících pozemků v k.ú. Desná 

III, která byla v první kole neúspěšná a schvaluje 

zveřejnění záměru pro realizaci prodeje nemovitých 

věcí ve vlastnictví města - domu č.p. 788 na pozemku 

pč. 343 včetně tohoto pozemku, části cca 135 m2 z 

pozemku pč. 349, stavby dílen na pozemku pč. 350/1 

včetně části cca 430 m2 z tohoto pozemku a přístaveb 

na pozemcích pč. 2045, pč. 2046, pč. 2047, pč. 2048 

včetně pozemků pč. 2045 a pč. 2048 vše v k.ú. Desná III, 

ve 2. kole veřejné elektronické aukce za využití služeb 

společnosti FinYes s.r.o. se sídlem Dvorská 4954/7, 466 

01 Jablonec nad Nisou, za sníženou výchozí kupní cenu 

920.000,- Kč. 

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. D. Holcová ihned 

3.4.1 Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o 

rozpočtových nákladech na demolici objektů čp. 707 a 

čp. 708 v k.ú. Desná III ve výši 5.631.351,- Kč a zároveň 

bere na vědomí nabídku společnosti Ještědská stavební 

společnost spol. s.r.o., se sídlem Selská 517, 460 01 

Liberec, na odkoupení nemovitosti za cenu 800.000,- 

Kč se záměrem na revitalizaci objektů čp. 707 a čp. 708. 

 

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. D. Holcová ihned 

3.4.2 Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru na 

prodej nemovitých věcí - domu č.p. 707 na pozemku 

p.č. 421 včetně tohoto pozemku a domu čp. 708 na 

pozemku pč. 420 včetně tohoto pozemku a dále 

pozemků pč. 423/1 a pč. 424 vše v k.ú. Desná III 

společnosti Ještědská stavební společnost spol. s.r.o., se 

sídlem Selská 517, 460 01 Liberec, IČ 18382550. 

 

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. D. Holcová ihned 
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3.5.1 Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o 

výsledku jednání se zástupci spolku SH ČMS – Sbor 

dobrovolných hasičů Černá Říčka ve věci 

dlouhodobého sezónního pronájmu pozemků v k.ú. 

Desná III za účelem výstavby a provozování lyžařského 

vleku.  

 

Pro – 11 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Nehlasoval - 1 

Ing. D. Holcová ihned 

3.5.2 Zastupitelstvo města ruší usnesení ZM č. 3.2.2 ze dne 

14.11.2018. kterým byl schválen dlouhodobý sezónní 

pronájem  pozemků města v k.ú. Desná III organizaci 

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Černá Říčka, IČ 

16389972, za účelem výstavby a provozování 

lyžařského vleku.  

 

Pro – 11 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Nehlasoval - 1 

Ing. D. Holcová ihned 

3.5.3 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 vše v k.ú. 

Desná III organizaci SDH Černá Říčka, s.r.o., se sídlem 

Polubenská 930, 468 61 Desná, IČ 27309088, za účelem 

výstavby a provozování lyžařského vleku vždy v době 

od 15. prosince příslušného roku do 15. března 

následujícího roku, a to na dobu 20 let.  

Pro – 11 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Nehlasoval - 1 

Ing. D. Holcová ihned 

3.6 Zastupitelstvo města bere na vědomí nabídku na koupi 

pozemků pč. 701, pč. 1207/2, pč. 1208, pč. 1209 v k.ú. 

Desná I za minimální cenu 500,- Kč/m2 a ukládá Ing. 

Daně Holcové vyrozumět vlastníka, že město 

v současné době za nabízenou cenu nemá o pozemky 

zájem. 

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. D. Holcová ihned 

3.7 

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o 

zpracování „Územní studie lokality I-Z4 – Sokolská 

v k.ú. Desná I“, která bude zaevidována do platné 

územní plánovací dokumentace města Desná. 

Pro – 12 

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 31.10.2019.             

Pro – 11 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Nehlasoval - 1 

Ing. M. Čermáková ihned 

4.2 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření 

č.20/2019, kterým v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

dojde ke zvýšení rozpočtových prostředků v příjmové 

části o 202.141,10 Kč a ve výdajové části o 202.141,10 

Kč.  

Pro – 11 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Nehlasoval - 1 

Ing. M. Čermáková ihned 

4.3 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 

21/2019, kterým v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

dojde k navýšení rozpočtových prostředků v příjmové 

části o 109.579,- Kč a ve výdajové části o 109.579,- Kč. 

 

Pro – 11 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Nehlasoval - 1 

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

22/2019, kterým v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

dojde k navýšení rozpočtových prostředků v příjmové 

části o 194.000,-Kč a ve výdajové části o 194.000,-Kč.   

Pro – 10 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Nehlasoval - 2 

Ing. M. Čermáková ihned 

4.5.1 Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou 

vyhlášku č. 1/2019, kterou se stanovuje systém 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování  komunálních odpadů a systém nakládání 

se stavebním odpadem na území města Desná.  

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. R. Vedralová ihned 

4.5.2 Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou 

vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou 

se zároveň zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, 

a to s účinností od 1.1.2020.    

Pro – 10 

Proti – 1 

Zdržel se – 1 

Ing. D. Holcová ihned 

4.5.3 Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou 

vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku ze psů, kterou se 

zároveň zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, a 

to s účinností od 1.1.2020.    

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. D. Holcová ihned 

4.5.4 Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou 

vyhlášku č. 4/2019 o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství, kterou se zároveň zrušuje 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2010, a to s účinností od 

1.1.2020.    

Pro – 11 

Proti – 0 

Zdržel se – 1 

Ing. D. Holcová ihned 

4.5.5 Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou 

vyhlášku č. 5/2019 o místním poplatku z pobytu, kterou 

se zároveň zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 

a Obecně závazná vyhláška č. 5/2010, a to s účinností 

od 1.1.2020.    

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. D. Holcová ihned 

4.6 Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o 

předloženém plnění plánu oprav a investičních akcích 

realizovaných v roce 2019. 

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

J. Kořínek ihned 

5.1.1 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti 

Finanční výboru Desná. 

 

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

I.Suchardová ihned 

5.1.2 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti 

výboru Pro rozvoj a cestovní ruch. 

 

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

M. Lauer ihned 

5.2 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy č. 

OLP/2930/2019 o spolupráci při zajištění dopravní 

obslužnosti Libereckého kraje na období od roku 2020 

do roku 2023 mezi městem Desná a Libereckým krajem 

a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

 

Pro – 11 

Proti – 0 

Zdržel se – 1 

JUDr. J. Müller ihned 

5.3 Zastupitelstvo města Desná schvaluje Program rozvoje 

města Desná na období 2020-2026. 

 

Pro – 9 

Proti – 0 

Zdržel se – 3 

JUDr. J. Müller ihned 
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5.4 Zastupitelstvo města Desná schvaluje mimořádnou 

odměnu uvolněnému členu zastupitelstva města Desná 

- starostovi města Jaroslavu Kořínkovi ve výši měsíční 

odměny, která mu náleží za výkon zastávaných funkcí 

na základě vyhodnocení investičních akcí na rok 2019 

v souladu s ustanovením § 76 a § 84 odst. 2, písm. o) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 

zákonů.  

Pro – 10 

Proti – 0 

Zdržel se – 1 

Nehlasoval - 1 

JUDr. J. Müller ihned 

5.5 Zastupitelstvo města Desná schvaluje vydání Obecně 

závazné vyhlášky města Desná č. 6/2019, kterou se 

zrušuje Obecně závazná vyhláška města Desná č. 

01/2009 k trvalému označování psů mikročipy a vedení 

evidence jejich chovatelů ze dne 1. ledna 2009 dle 

předloženého návrhu. 

 

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

JUDr. J. Müller ihned 

5.6 Zastupitelstvo města schvaluje zachování sběrného 

dvora na pozemku ppč. 109 v kú. Desná II. Zároveň 

pověřuje referenta životního prostředí ukončit 

společné územní a stavební řízení na „Rekonstrukci 

sběrného dvora“ zpětvzetím žádosti a zahájit realizaci 

dílčích úprav na sběrném dvoře. 

 

Pro – 9 

Proti – 2 

Zdržel se – 1 

Ing. R. Vedralová ihned 

5.7 Zastupitelstvo města bere na vědomí návrh pana ***, 

bytem *** na změnu územního plánu Desná pro plochu 

na ppčk. 868, 834/2, 836/2 a 842/2 v k.ú. Desná II a 

neschvaluje pořízení změny územního plánu. 

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

A. Nigrin ihned 

5.8 Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o 

navrhovaných opatřeních týkajících se bezpečnosti 

občanů. 

Pro – 11 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

 

Ing. I. Indráček ihned 

6 Zastupitelstvo města bere na vědomí informace MěÚ o: 

- projektu Riedelova vila 

- odstavné ploše Souš 

- kulturním domě Sklář 

- dokončení rekonstrukce střech na panelových  

  domech v DI 

- rekonstrukci veřejné osvětlení 

- vytvoření nové části města, převedení části města do  

  jiného katastrálního území 

Pro – 11 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

 

J. Kořínek ihned 

 

 

Jaroslav Kořínek                                                                                    Josef Želinský 

     starosta                                                                                                    radní 


