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U S N E S E N Í 

která byla přijata na 7. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo  

dne 11.12.2019 od 16.00 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, Hana Chladová, Martin Lauer, 

Petr Šikola, Ing. Tomáš Strnad,  

 

Omluveni: Pavel Horký, Ivana Suchardová, Josef Želinský 

 
 
 

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 7. zasedání, 

které se koná dne 11. 12. 2019 od 16:00 hodin 

v Riedelově vile v Desné II: 

1) Zahájení  

2) Kontrola usnesení 

3) Majetkoprávní 

- prodej objektu čp. 788 a pozemků v k.ú. D III –  

  výsledek 2. kola e-aukce 

- prodej objektů čp. 707, čp. 708 a pozemků v k.ú. DIII 

- prodej pozemku pč.1011 v k.ú. D II 

- přeřazení staveb z části města D I do části města DIII 

- pronájem pozemků v k.ú. Desná III – lyžařský vlek 

4) Ekonomické 

- ekonomická situace 

- rozpočtová opatření       

- návrh rozpočtu roku 2020 

- rozpočtový výhled na období 2021-2025     

- návrh plánu investic na rok 2020  

5) Organizační 

- projednání podané žádosti o změnu územního plánu 

Desná 

6) Diskuze 

7) Závěr 

 

Pro –  12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

J. Kořínek ihned 

2 Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci starosty 

o provedené kontrole usnesení z 6. zasedání 

zastupitelstva města konaného dne 13. 11. 2019. 

 

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

J. Kořínek ihned 

3.1.1 Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o 

výsledcích 2. kola veřejné elektronické aukce na prodej 

nemovitosti - domu č.p. 788 a souvisejících staveb a 

pozemků v k.ú. Desná III, které bylo neúspěšné a 

nemovitost se zatím nepodařilo prodat. 

 

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. D. Holcová ihned 
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3.1.2 Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru 

v době od 16.12.2019 do 30.1.2020 pro realizaci prodeje 

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

pozemku p.č. 343 včetně tohoto pozemku, pozemku pč. 

349/5 podle geometrického plánu číslo 855-72/2019 ze 

dne 5.12.2019, stavby dílen na pozemku p.č. 350/1 podle 

geometrického plánu číslo 855-72/2019 ze dne 5.12.2019 

včetně 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 3. kole veřejné 

elektronické aukce za využití služeb společnosti FinYes 

s.r.o. se sídlem Dvorská 4954/7, 466 01 Jablonec nad 

Nisou, za kupní cenu 920.000,- Kč a stejných podmínek 

pro účast v eAukci. 

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. D. Holcová ihned 

3.2 Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o změně 

subjektu (podnikání) a pověřuje radu města 

zveřejněním nového 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. 

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. D. Holcová ihned 

3.3 Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku pč. 

1011 v k.ú. Desná II manželům *** a ***, oba ***, za 

cenu 27.150,- Kč s podmínkou bezúplatného zřízení 

služebnosti k tomuto pozemku podle geometrického 

plánu číslo 734-87/2019 ze dne 2.12.2019. 

 

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. D. Holcová ihned 

3.4 Zastupitelstvo města schvaluje přeřazení staveb v ulici 

K Elektrárně a v části ulice Výletní podle předloženého 

návrhu z části města Desná I do části města Desná III a 

ukládá panu Aleši Nigrinovi zajistit zápis změn do 

informačního systému katastru nemovitostí RÚIAN.  

 

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. D. Holcová ihned 

3.5 Zastupitelstvo města schvaluje 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 za nájemné ve výši 72.537,- Kč za každou 

sezónu, které bude valorizováno mírou meziroční 

inflace a současně uděluje souhlas s umístěním stavby 

vleku na dotčených pozemcích podle předloženého 

situačního nákresu.    

 

Pro – 11 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Nehlasoval -1 

Ing. D. Holcová ihned 
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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. 2019.             

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. M. Čermáková ihned 

4.2 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 

23/2019, kterým v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

dojde ke snížení rozpočtových prostředků v příjmové 

části o 9.739,- Kč a ve výdajové části o 9.739,- Kč. 

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

 

Ing. M. Čermáková ihned 

4.3 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 

24/2019, kterým v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

dojde k navýšení rozpočtových prostředků v příjmové 

části o 86.203,-Kč a ve výdajové části o 86.203,-Kč. 

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. M. Čermáková ihned 

4.4 

 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření 

č.25/2019, kterým v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

dojde ke zvýšení rozpočtových prostředků v příjmové 

části o 78.000,-Kč a ve výdajové části o 78.000,-Kč.  

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. M. Čermáková ihned 

4.5 Zastupitelstvo města Desná schvaluje rozpočet města 

na rok 2020 jako schodkový s celkovými příjmy třídy 1 

až 4 ve výši 72 140 611 Kč, výdaji třídy 5 a 6 ve výši 

80 057 170 Kč a financováním třídy 8 ve výši 7 916 559 

Kč a závazné ukazatele rozpočtu v členění dle 

zveřejněného materiálu Návrh rozpočtu 2020 - závazné 

ukazatele se změnou v závazných ukazatelích - výdaje 

§ 3419 +473 092 Kč, financování položka 8115 +473 092 

Kč. Schodek rozpočtu bude pokryt finančními 

prostředky minulých let a smluvně zabezpečeným 

úvěrem. 

Pro – 11 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

 

Ing. M. Čermáková ihned 

4.6 Zastupitelstvo města Desná schvaluje střednědobý 

výhled rozpočtu města na období let 2021 až 2025. 

 

Pro – 11 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. M. Čermáková ihned 

4.7 Zastupitelstvo města schvaluje navržený plán 

investičních akcích pro rok 2020. 

 

Pro – 11 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. M. Čermáková ihned 

5 Zastupitelstvo Města Desná bere na vědomí návrh paní 

***, bytem *** a pana ***, bytem *** na změnu 

územního plánu Desná pro plochu na ppčk. 1735/1 

v k.ú. Desná III a neschvaluje pořízení změny 

územního plánu.  

Pro – 11 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

 

A.Nigrin 

 

ihned 

 

Jaroslav Kořínek                                                                                        Petr Šikola 

     starosta                                                                                                místostarosta 


