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U S N E S E N Í 

která byla přijata na 1. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo  

dne 5.2.2020 od 17.00 hod. v Riedelově vile v Desné II  
 

 

Přítomní: Jaroslav Kořínek, Jiří Koukal, Jarmila Zachrová, Pavlína Hofmanová, , Ing. Ivan 

Indráček, Patrik Chlum, Ing. Pavel Michek, Hana Chladová, Martin Lauer, Petr Šikola, Ing. 

Tomáš Strnad, Pavel Horký, Ivana Suchardová, Josef Želinský 

 

Omluveni: Stanislav Doubek 

Pozdní příchod: Martin Lauer v 17:06 hodin 
 
 

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 1. zasedání, 

které se koná dne 5. 2. 2020 od 17:00 hodin v Riedelově 

vile v Desné II: 

1)Zahájení 

2) Kontrola usnesení 

3) Majetkoprávní 

 - informace o výsledku 3. kola e-aukce - prodej  

   objektu čp. 788 a poz. v k.ú. D III    

 - žádost o prodej pozemku města pč. 1677/8 v k.ú.  

   Tanvald 

 - prodej pozemků pč. 1536 a pč. 1559/2 v k.ú. Desná I 

 - směna části z pozemku města pč. 132/1 za část z pč.  

   274 vše v k.ú. Desná III 

 - záměr k dlouhodobému pronájmu sportoviště    

   v Desné I spolku TJ Desná 

 - prodej pozemků pč. 1123 a pč. 1124 v k.ú. Desná III 

4) Ekonomické 

 - ekonomická situace 

 - rozpočtová opatření       

5) Organizační 

 - činnost výborů      

 - veřejnoprávní smlouvy s TJ a Klubem lyžařů   

 - schválení dotace zdravotně postiženým 

 - schválení podání dotační žádosti atletický areál  

 - statut výborů a jednací řád 

 - žádost spolku LUNGTA 

6) Informace MěÚ 

7) Diskuze 

8) Závěr 

 

Pro –  13 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

J. Kořínek ihned 

2 Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci starosty 

o provedené kontrole usnesení ze 7. zasedání 

zastupitelstva města konaného dne 11. 12. 2019. 

 

Pro – 13 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Nehlasoval - 1 

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

výsledku 3. kola veřejné elektronické aukce na prodej 

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

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

pověřuje pracovníky města zajištěním přípravy 

podkladů pro realizaci prodeje nemovitosti vítězi e-

aukce panu ***, bytem ***, za nejvyšší 

cenovou  nabídku 1.400.000,- Kč.  

Pro – 13 

Proti – 0 

Zdržel se – 1 

Ing. D. Holcová ihned 

3.1.2 Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o 

vyplacení odměny společnosti FinYes s.r.o., se sídlem 

Dvorská 4954/7, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 

04191684 za realizaci veřejné elektronické aukce, která 

byla ve 3. kole úspěšná, a to v souladu s předloženou 

nabídkou ve výši 49.000,- Kč. 

Pro – 14 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. D. Holcová ihned 

3.2 Zastupitelstvo města bere na vědomí informace pana 

Stöhra o společnosti Renobal,s.r.o. a neschvaluje 

zveřejnění záměru na prodej celého pozemku pč.1677/8 

v k.ú. Tanvald. 

Pro – 14 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. D. Holcová ihned 

3.3 Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků pč. 

1536 a pč. 1559/2 v k.ú. Desná I manželům ***, oba 

bytem ***, za kupní cenu 51. 500,- Kč. 

Pro – 10 

Proti – 0 

Zdržel se – 4 

Ing. D. Holcová ihned 

3.4 Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků nově 

vzniklých podle geometrického plánu číslo 860-

140/2019 ze dne 9.1.2020 - pozemku  pč. 132/5 v k.ú. 

Desná III ve vlastnictví města za díl „a“ z pozemku pč. 

274 v k.ú. Desná III  ve spoluvlastnictví ***, bytem ***, 

***, bytem *** a ***, bytem ***, kdy realizovanou 

směnou jsou si smluvní strany vyrovnány. 

Pro – 13 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. D. Holcová ihned 

3.5 Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru na 

pronájem pozemku pč. 47/2 včetně stavby občanského 

vybavení č.p. 426, pozemku pč. 47/6 včetně stavby 

garáže bez  čp/če, pozemku pč. 180/3 včetně stavby a 

dále pozemků pč. 47/7, pč. 48/1, pč. 180/1 a pč. 182 vše 

v k.ú. Desná I spolku TJ Desná, z.s., se sídlem Údolní 

426, 468 61 Desná, IČ 16389514, za účelem provozování 

sportoviště na dobu 30 let. 

Pro – 13 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

 

Ing. D. Holcová ihned 

3.6 Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků pč. 

1123 a pč. 1124 vše v k.ú. Desná  III manželům ***, 

bytem *** a ***, bytem ***, za kupní cenu 252 000,- 

Kč. 

 

Pro – 14 

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 31.1.2020.                                        
 

Pro – 14 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. M. Čermáková ihned 

4.2 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 

1/2020, kterým v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k 

navýšení rozpočtových prostředků v příjmové části o 

111.800,- Kč a ve výdajové části o 111.800,- Kč. 

Pro – 14 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. M. Čermáková ihned 



3 
 

4.3 

 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 

2/2020, kterým v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k 

navýšení rozpočtových prostředků ve výdajové části o 

288.585,- Kč, které budou pokryty z uspořených 

finančních prostředků minulých let.  

 

Pro – 14 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. M. Čermáková ihned 

5.1.1 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti 

Finanční výboru Desná. 

Pro – 14 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

I.Suchardová ihned 

5.1.2 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti 

Kontrolního výboru Desná. 

Pro – 14 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Mgr. T. Strnad ihned 

5.1.3 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti 

výboru Pro rozvoj a cestovní ruch. 

 

Pro – 14 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

 M. Lauer ihned 

5.2 Zastupitelstvo města schvaluje dotace pro neziskové 

organizace a to TJ Desná, z.s., se sídlem Údolní 426, 468 

61 Desná, IČ 16389514 ve výši 350.000,- Kč a Jizerský 

klub lyžařů Desná, z.s., se sídlem Na Malé Straně 346, 

468 61 Desná, IČ 27007979 ve výši 100.000,- Kč a 

zároveň pověřuje starostu města podpisem těchto 

veřejnoprávních smluv.   

 

Pro – 13 

Proti – 0 

Zdržel se – 1 

 

JUD. J. Müller 

 

ihned 

5.3 Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve 

výši 25.000,- Kč Spolku zdravotně postižených, z.s., se 

sídlem Kořenov 906, 468 491 Kořenov, IČ 26608596 na 

přímou podporu tohoto spolku v roce 2020 a zároveň 

pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí této dotace.   

 

Pro – 14 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

JUDr. J. Müller ihned 

5.4 Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci 

z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova 

(2020) vyhlášeným MMR ČR, a to na akci 

Rekonstrukce atletické dráhy.   

 

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Nehlasoval - 2 

M. Soukup ihned 

5.5 Zastupitelstvo města Desná schvaluje Statut výboru 

pro rozvoj města a cestovního ruchu zastupitelstva 

města Desná.  

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Nehlasoval - 2 

JUDr. J. Müller ihned 

5.6 Zastupitelstvo města Desná schvaluje dodatek 

k  Jednacímu řádu výborů zastupitelstva města Desná 

ze dne 5.3.2014 spočívající v doplnění čl. III, 8., 

z důvodu vzniku Výboru pro rozvoj města a cestovního 

ruchu zastupitelstva města Desná, s platností a 

účinností dodatku od 6.2.2020. 

 

Pro – 13 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Nehlasoval - 1 

JUDr. J. Müller ihned 
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6 Zastupitelstvo města bere na vědomí informace MěÚ o: 

- městské policii 

- návštěvě hejtmana 

- veřejně prospěšné práce 

- průběhové měření 

- projekt Riedelova vila 

Pro – 13 

Proti – 0 

Zdržel se – 1 

 

J. Kořínek ihned 

 

Jaroslav Kořínek                                                                                        Petr Šikola 

     starosta                                                                                                místostarosta 


