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U S  N E S  E N Í 
která byla přijata na 4. zasedání rady města  

konané dne 19.2.2020 v Riedelově vile v Desné II 

 

Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Jiří Koukal, Jarmila Zachrová, Josef Želinský, JUDr. 

Jaroslav Müller 

Omluveni:  

 

číslo  hlasování termín vyřizuje 

40/20 Rada města bere na vědomí informaci o provedené 

kontrole usnesení z 2. a 3. zasedání rady města ze dne 

20.1.2020 a 5.2.2020. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned J. Kořínek 

41/20 Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu 

nemovitosti uzavřené dne 15.7.2019 mezi městem Desná a 

paní *** 143 00 Praha 4, kterým se upravuje výměra 

pronajaté části z pozemku pč. 301/3 v k.ú. Desná II na cca 

27 m2 a výše nájemného na 540,- Kč ročně s platností od 

1.3.2020. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

 

 

ihned Ing. D. Holcová 

42/20 Rada města bere na vědomí požadavek na zaměření 

přístupové komunikace na pozemku města pč. 349/8 v k.ú. 

Desná I a souhlasí se zapracováním trasy cesty do návrhu 

geometrického plánu pro dělení pozemku.  

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se - 0 

ihned Ing. D. Holcová 

43/20 Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby č. IV-12-4017810/VB/01 mezi městem Desná a 

společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 

405 02 Děčín IV – Podmokly, spočívající v umístění 

zařízení distribuční soustavy – zemního kabelového vedení 

NN na pozemku města pč. 385/1 v k.ú. Desná III podle 

předložené situace za sjednanou jednorázovou náhradu ve 

výši 3.000,- Kč pevná sazba + 300,- Kč za každý i 

započatý běžný metr liniové stavby. K celkové částce bude 

připočtena DPH v zákonné sazbě. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. D. Holcová 

44/20 Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby č. IV-12-4018326/VB/003 mezi městem Desná a 

společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 

405 02 Děčín IV – Podmokly, spočívající v umístění 

zařízení distribuční soustavy – zemního kabelového vedení 

NN na pozemku města pč. 965 v k.ú. Desná II podle 

předložené situace za sjednanou jednorázovou náhradu ve 

výši 3.000,- Kč pevná sazba + 300,- Kč za každý i 

započatý běžný metr liniové stavby. K celkové částce bude 

připočtena DPH v zákonné sazbě. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. D. Holcová 
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45/20 Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene č. 8800094222_1/ 

BVB/P mezi městem Desná jako stranou budoucí 

povinnou a společností GasNet, s.r.o, se sídlem Klíšská 

940/96, 400 001 Ústí nad Labem jako stranou budoucí 

oprávněnou, spočívající v umístění plynárenského zařízení 

na pozemcích města pč. 27/5, pč. 27/11, pč. 60/6 a pč. 60/8 

v k.ú. Desná II podle předložené situace za sjednanou 

jednorázovou náhradu ve výši 3.000,- Kč pevná sazba + 

300,- Kč za každý i započatý běžný metr liniové stavby. 

K celkové částce bude připočtena DPH v zákonné sazbě. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. D. Holcová 

46/20 Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení 

služebnosti stezky a cesty k tíži pozemku pč. 418 v k.ú. 

Desná III v rozsahu podle  geometrického plánu číslo 862-

8/2020 ze dne 4.2.2020 mezi povinnými manželi *** 468 

61 Desná a oprávněným městem Desná ve prospěch 

každého vlastníka pozemků pč. 420/1 a pč. 421 v k.ú. 

Desná III, a to bezúplatně na dobu neurčitou.   

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se - 0 

ihned Ing. D. Holcová 

47/20 Rada města uděluje souhlas s umístěním stavby vodovodní 

přípojky na pozemcích města pč. 1456 a pč. 1817 v k.ú. 

Desná II dle předložené situace paní *** bytem 130 00 

Praha 3 a *** bytem 102 00 Praha 10, za účelem napojení 

objektu če. 205 v k.ú. Desná II na vodovodní řad, s tím, že 

věcné břemeno bude po dokončení stavby zaměřeno a 

následně uzavřena Smlouva o zřízení služebnosti-úplatná 

pro zápis do katastru nemovitostí. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. D. Holcová 

48/20 Rada města uděluje souhlas s umístěním stavby vodovodní 

přípojky na pozemcích města pč. 1456 a pč. 1817 v k.ú. 

Desná II dle předložené situace manželům ***, oba bytem  

252 25 Zbuzany, za účelem napojení objektu čp. 516 v k.ú. 

Desná II na vodovodní řad, s tím, že věcné břemeno bude 

po dokončení stavby zaměřeno a následně uzavřena 

Smlouva o zřízení služebnosti-úplatná pro zápis do 

katastru nemovitostí. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. D. Holcová 

49/20 Rada města bere na vědomí obnovenou žádost pana *** z 

Třebotova o změnu trasy současné cesty na pozemku 

města pč. 934/1 v k.ú. D II formou směny za část 

z pozemku pč. 950 v k.ú. Desná II ve vlastnictví žadatele a 

odkládá rozhodnutí zveřejnit záměr na směnu do doby 

předložení vyjádření vlastníků nemovitostí, kterým slouží 

komunikace jako přístupová.  

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. D. Holcová 

50/20 Rada města schvaluje uzavření Nájemní smlouvy č. 

NSN/3004/2020 a Dohody o vydání bezdůvodného 

obohacení mezi pronajímatelem městem Desná a 

nájemcem společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem, 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se - 0 

ihned Ing. D. Holcová 
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Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, 

na pronájem pozemku pč. 102/2 v k.ú. Desná II, na kterém 

je umístěna trafostanice ve vlastnictví nájemce, a to na 

dobu určitou do provedení majetkového vypořádání za 

nájemné 1.140,- Kč/rok s vyrovnáním nájemného za 3 

roky zpětně na základě Dohody ve výši 3.420,- Kč. 

51/20 Rada města schvaluje uzavření Nájemní smlouvy č. 

NSN/3006/2020 a Dohody o vydání bezdůvodného 

obohacení mezi pronajímatelem městem Desná a 

nájemcem společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem, 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, 

na pronájem pozemku pč. 9 v k.ú. Desná II, na kterém je 

umístěna trafostanice ve vlastnictví nájemce, a to na dobu 

určitou do provedení majetkového vypořádání za nájemné 

1.920,- Kč/rok s vyrovnáním nájemného za 3 roky zpětně 

na základě Dohody ve výši 5.760,- Kč. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. D. Holcová 

52/20 Rada města schvaluje uzavření Nájemní smlouvy č. 

NSN/3005/2020 a Dohody o vydání bezdůvodného 

obohacení mezi pronajímatelem městem Desná a 

nájemcem společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem, 

Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035, 

na pronájem pozemku pč. 83 v k.ú. Desná II, na kterém je 

umístěna trafostanice ve vlastnictví nájemce, a to na dobu 

určitou do provedení majetkového vypořádání za nájemné 

1.920,- Kč/rok s vyrovnáním nájemného za 3 roky zpětně 

na základě Dohody ve výši 5.760,- Kč. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. D. Holcová 

53/20 Rada města schvaluje zveřejnění záměru na prodej 

pozemku pč. 102/2 v k.ú. Desná II společnosti ČEZ 

Distribuce a.s., se sídlem, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 

IV-Podmokly, IČ 24729035 za cenu 500,- Kč/m2. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. D. Holcová 

54/20 Rada města schvaluje zveřejnění záměru na pronájem částí 

cca 160 m2 z pozemku pč. 293 v k.ú. Desná II za účelem 

uskladnění dřeva pro pilu na dobu určitou do 30.4.2020. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. D. Holcová 

55/20 Rada města schvaluje zveřejnění záměru na pronájem části 

cca 2250 m2 z pozemku pč. 634/1, části cca 950 m2 

z pozemku pč. 635, části cca 250 m2 z pozemku pč. 636/2, 

části cca 15 m2 z pozemku pč. 656 a části cca 750 m2 

z pozemku pč. 657/2 vše v k.ú. Desná III za účelem 

umístění psích kotců a provozování kynologického cvičiště 

na dobu určitou do 31.12.2027. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se - 0 

ihned Ing. D. Holcová 

56/20 Rada města bere na vědomí žádost pana *** z Desné o 

koupi části z pozemku pč. 130 v k.ú. Desná II a odkládá 

rozhodnutí zveřejnit záměr na prodej do doby provedení 

místního šetření. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. D. Holcová 
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57/20 Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na 

vědomí žádost pana *** z Desné o koupi části z pozemku 

pč. 709/1 v k.ú. Desná I a dále doporučuje rozhodnout o 

dalším postupu v případě zástavby lokality Desná I - 

Sokolská. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ZM Ing. D. Holcová 

58/20 Rada města bere na vědomí informaci o postupu přípravy 

na plánovanou stavbu kanalizačního řadu ve spodní části 

ulice Na Malé Straně.  

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. R. Vedralová 

59/20 Rada města schvaluje žádost pana *** z Tanvaldu na 

zpracování buku na parcele ppč. 194 v k.ú. Desná II za 

cenu 1.250,- Kč.  

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. R. Vedralová 

60/20 Rada města schvaluje bezplatný pronájem části z pozemku 

pč. 27/2 a části z pozemku pč. 29 v k.ú. Desná II spolku 

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Desná II, se sídlem 

Krkonošská 629, 468 61 Desná, pro umístění stánku 

s občerstvením v době konání Desenské pouti ve dnech 

22.5.-24.5.2020. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se - 0 

ihned Ing. R. Vedralová 

61/20 Rada města schvaluje bezplatný pronájem areálu 

atletického stadionu v k.ú. Desná I včetně přístupových 

komunikací na pozemcích města v k.ú. Desná II spolku SH 

ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Desná II, se sídlem 

Krkonošská 629, 468 61 Desná, k zajištění hasičské 

soutěže „O Jizerský pohár“ a dětské soutěže „ Memoriál 

Jana Vedrala“ konaných dne 30.5.2020. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. R. Vedralová 

62/20 Rada města schvaluje bezplatný pronájem části z pozemku 

pč. 27/2 a části z pozemku pč. 29 v k.ú. Desná II  spolku 

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Desná II, se sídlem 

Krkonošská 629, 468 61 Desná, k zajištění akce „pálení 

čarodějnic“ konané dne 30.4.2020 s podmínkou zajištění 

úklidu využívané plochy nejpozději následující den po 

skončení akce.    

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. R. Vedralová 

63/20 Rada města schvaluje předložené náklady kapely Big ´O 

´Band na pořádání společenského plesu města Desná 2020 

a navrhuje vystavení objednávky na částku  

60 tis. + DPH. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned L. Neumannová 

64/20 Rada města bere na vědomí informaci o připravovaných 

kulturních akcích na rok 2020 

 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned L. Neumannová 

65/20 Rada města jmenuje nové členy Školské rady ZŠ a MŠ 

Desná, okres Jablonec nad Nisou, příspěvkové organizace, 

zastupujících zřizovatele město Desná, p. Ivanu 

Suchardovou, p. Hanu Chladovou a Mgr. Janu 

Hrabálkovou. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se - 0 

ihned JUDr. J. Müller 
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Jaroslav Kořínek                                                                                                    Petr Šikola   

    starosta                                                                                                              místostarosta 

 

 

66/20 Rada schvaluje výběrovou komisi ve složení Jaroslav 

Müller, Stanislav Jiřička, Josef Šikola, Jiří Koukal a Martin 

Soukup za účelem nákupu nákladního vozidla pro odbor 

místního a bytového hospodářství MěÚ Desná.   

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned JUDr. J. Müller 

67/20 Rada města schvaluje Dodatek č. 3 Smlouvy o zajišťování 

veřejné sítě komunikací a poskytování veřejně dostupné 

služby elektronických komunikací uzavřené mezi městem 

Desná a Nej.cz, s.r.o. dne 25.2.2015 s účinností od 

1.4.2020 a pověřuje starostu města jeho podpisem. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned JUDr. J. Müller 

68/20 Rada města bere na vědomí nabídku spolupráce s firmou 

RTM plus s.r.o., Mrštíkova 399/2a, budova WERK, 460 07 

Liberec, IČ 02168987- pro města Tanvald a Desnou a 

pověřuje pracovníky města přípravou smlouvy. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned J. Kořínek 

69/20 Rada města bere na vědomí možnost vzniku nového 

kroužku pro děti a souhlasí s tím, že se budou scházet na 

pozemku města za Riedelovou vilou 1x týdně. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned J. Kořínek 

70/20 Rada města schvaluje pronájem nebytového prostoru 

Krkonošská čp. 530, Desná II o výměru 93,5 m2. 

 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se - 0 

ihned B. Mladonická 


