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U S  N E S  E N Í 
která byla přijata na 7. zasedání rady města  

konané dne 1.4.2020 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 

114/20 Rada města bere na vědomí informaci o provedené 

kontrole usnesení z 5. a 6. zasedání rady města ze dne 4.  

a 16.3.2020. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. D. Holcová 

115/20 Rada města bere na vědomí informaci o žádosti manželů 

*** a Ing. *** z Desné a doporučuje zastupitelstvu města 

neschválit zveřejnění záměru na pronájem a následný 

prodej částí z pozemků pč. 27/8 a pč. 27/11 v k.ú. Desná II. 

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 1 

ZM Ing. D. Holcová 

116/20 Rada města uděluje souhlas s realizací stavby vodovodní 

přípojky a kabelu NN na pozemku města pč. 1553 v k.ú. 

Desná II podle předložené situace manželům Ing. ***, 

Ph.D., bytem 147 00 Praha 4 - Braník a ***, bytem 100 00 

Praha 10 - Vršovice, s tím, že po dokončení stavby bude 

vypracován geometrický plán pro vymezení rozsahu 

věcného břemene a následně uzavřena úplatná Smlouva o 

zřízení služebnosti pro zápis do katastru nemovitostí.  

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se - 0 

ihned Ing. D. Holcová 

117/20 Rada města bere na vědomí informaci o jednání s Povodím 

Labe, státní podnik a souhlasí se zpracováním geometric-

kého plánu a podkladů pro zajištění opravy vyznačení 

obvodu budov v katastru nemovitostí u objektu čp. 834 na 

pozemku pč. 67 a objektu čp. 327 na pozemku pč. 342 vše 

v k.ú. Desná III geodetem Ing. Petrem Velcem, Okružní 

948/7, 500 03 Hradec Králové.   

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. D. Holcová 

118/20 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit 

uzavření smlouvy mezi povinným městem Desná a opráv-

něnou Vysokou školou báňskou - technickou univerzitou 

Ostrava, se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - 

Poruba, podle které se zruší věcné břemeno k celému 

pozemku pč. 1119/1 a zřídí se bezúplatně služebnost pouze 

k části pozemku  pč. 1119/1 v k.ú. Desná III podle 

geometrického plánu č. 436-194/2000 ze dne 5.2.2001. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ZM Ing. D. Holcová 

119/20 Rada města doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnese-

ní ZM číslo 3.3 ze dne 11.12.2019, kterým byl schválen 

prodej pozemku pč. 1011 v k.ú. Desná II manželům ***  

a *** z Desné za cenu 27.150,- Kč s podmínkou bezúplat-

ného zřízení služebnosti k tomuto pozemku a doporučuje 

zastupitelstvu města schválit prodej pozemku pč. 1011 

v k.ú. Desná II nově vzniklého podle geometrického plánu 

číslo 735-14/2020 ze dne 27.3.2020 manželům *** a ***, 

oba bytem  468 61 Desná, za cenu 26.310,- Kč s tím, že 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ZM Ing. D. Holcová 



2 
 

Kupní smlouva bude obsahovat ujednání o převzetí 

odpovědnosti kupujících za provedené terénní úpravy na 

pozemku viz písemnost z AOPK ze dne 13.11. 2019. 

120/20 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit 

smlouvu o pronájmu pozemků pč. 47/2 včetně stavby čp. 

426, pč. 47/6 včetně stavby garáže, pč. 47/7, pč. 48/1, pč. 

180/1, pč. 180/3 včetně stavby na pozemku 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 – 5 

Proti - 0 

Zdržel se - 0 

ZM Ing. D. Holcová 

121/20 Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na 

vědomí připomínky vlastníků nemovitostí dotčených 

změnou trasy místní komunikace na pozemku města pč. 

934/1 v k.ú. Desná II formou směny za část z pozemku pč. 

950 v k.ú. Desná II ve vlastnictví pana *** z Třebotova 

podle předložené projektové dokumentace. Na základě 

nesouhlasných stanovisek těchto vlastníků dotčených 

nemovitostí, dále rada města doporučuje zastupitelstvu 

změnu trasy místní komunikace neschválit. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ZM Ing. D. Holcová 

122/20 Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na 

vědomí informace o stanovisku právní zástupkyně 

kupujícího k podmínkám Kupní smlouvy na prodej objektu 

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

doporučuje zastupitelstvu města celou e-aukci zrušit.  

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ZM Ing. D. Holcová 

123/20 Rada města bere na vědomí informace o postupu města ve 

vztahu k řešení žádosti pana *** s tím, že náklady na GP, 

vyjádření projektanta s doporučeným postupem prací, 

včetně rizik za případné budoucí poškození nádrže vzniklé 

v souvislosti s vybudováním cesty, ponese žadatel. 

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 1 

ihned Ing. D. Holcová 

124/20 Rada města po projednání bere na vědomí průběh 

elektronické aukce „Město Desná - Prodej speciálního 

automobilu - hydraulická vysokozdvižná plošina SUB MP 

13-1 na podvozku AVIA A30 K, RZ: 5L15547“ konané 

dne 26.3.2020 a rozhoduje v souladu se zveřejněným 

záměrem ze dne 4.3.2020 a průběhem elektronické aukce o 

vítězi, a to Ing. Vendelínovi Hofmanovi, Budovatelů 466 

01 Jablonec nad Nisou, který předložil nejvyšší nabídku ve 

výši 91 000,- Kč. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se - 0 

ihned JUDr. J. Müller 

125/20 Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020, 

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

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k 

navýšení rozpočtových prostředků v příjmové části o 

3.800,- Kč a ve výdajové části o 3.800,- Kč.   

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. M. Čermáková 

126/20 Rada města bere na vědomí informaci o finanční situaci 

města, výnosech daní dle RUD a výnosu daně z hazardních 

her k 1.4.2020.     

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. M. Čermáková 

127/20 Rada města bere na vědomí žádost na pronájem 

nebytových prostor v objektu Sklář, Krkonošská čp. 163, 

Desná III, ve druhém podlaží – bar, výčep a šatna – využití 

za účelem občerstvení při společenských akcích. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned B. Mladonická 
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128/20 Rada města schvaluje možnost odložení platby nájemného 

za provozovnu kadeřnictví na adrese Krkonošská 500, 

Desná II – po dobu uzavření provozovny z důvodu 

účinnosti nařízení vlády v souvislosti s šířením koronaviru. 

Odložená platba za nájemné musí být uhrazena nejdéle do 

jednoho roku od ukončení tohoto opatření s nastavením 

splátkového kalendáře. Rada města dále schvaluje, 

možnost odložení platby za pronájem nebytových prostor i 

pro další subjekty, které byly postiženy uzavřením 

provozoven a ty jsou jejich hlavním příjmem, na základě 

jejich písemné žádosti. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned B. Mladonická 

129/20 Rada města schvaluje nabídku dřeva z pokácených stromů 

a jejich prodej zájemcům za cenu 250,- Kč za 1 m3.  

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se - 0 

ihned Ing. R. Vedralová 

130/20 Rada města schvaluje pokácení 1 ks vrby jívy o obvodu 

290 cm na pozemku ppč. 130 v k.ú. Desná II ve vlastnictví 

města. Kácení zajistí vlastník pozemku.  

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 1 

ihned Ing. R. Vedralová 

131/20 Rada města pověřuje zaměstnance města provedením 

výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na akci 

Chodník v ulici Údolní - Desná. Zároveň rada města 

schvaluje výběrovou komisi ve složení: Bc. Martin Soukup 

– předseda komise, Stanislav Jiřička, Jaroslav Kořínek. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Bc. M. Soukup 

132/20 Rada města ruší, z důvodu ochrany zdraví občanů města 

v souvislosti s šířením koronaviru, všechny společenské, 

kulturní a sportovní akce pořádané městem Desná do 

30.6.2020.  

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned JUDr. J. Müller 

133/20 Rada města schvaluje pozastavení vyhodnocení žádostí 

podaných na základě výzvy rady města, k předkládání 

žádostí o poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města 

na činnost neziskových organizací do 30.6.2020 z důvodu 

stanovení opatření vlády v souvislosti se šířením 

koronaviru. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned JUDr. J. Müller 

134/20 Rada města doporučuje starostovi města Desná, na základě 

usnesení vlády České republiky ze dne 23. března 2020 č. 

274, o přijetí krizového opatření, zrušit jednání 

zastupitelstva města dne 15.4.2020.  

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se - 0 

ihned J. Kořínek 

135/20 Rada města schvaluje finanční příspěvek ve výši 2.000,- 

Kč Diakonii Broumov, sociálnímu družstvu se sídlem 

Husova 319, Velká Ves, 550 01 Broumov, IČO 49289977.  

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned JUDr. J. Müller 

Ing. M. Čermáková 

136/20 Rada města Desná po projednání schvaluje: 

1. nákup ochranných pomůcek, zejména roušek, 

respirátorů, ochranných štítů, hygienických rukavic, 

desinfekčních prostředků apod., za účelem ochrany 

zdraví  

2. schvaluje postup vydávání pořízených ochranných 

prostředků, kdy jsou tyto prostředky vydávány a 

poskytovány bezplatně  

3. stanovuje, že faktické provádění a vydávání 

ochranných pomůcek zajistí starosta a dále pak 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned J. Kořínek 
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Jaroslav Kořínek                                                                                                Petr Šikola   

    starosta                                                                                                          místostarosta 

 

 

starostou pověření pracovníci městského úřadu a 

městské policie, kdy se počet a množství 

vydávaných ochranných roušek stanovuje na základě 

rozhodnutí starosty města až do vyčerpání 

pořízených ochranných prostředků. 

137/20 Rada města schvaluje realizaci přijatých opatření MěÚ 

Desná v souvislosti s opatřeními vlády ČR, které 

vyplynuly z šíření koronaviru 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned J. Kořínek 

 

 

138/20 Rada města bere na vědomí informace o probíhajících 

investičních akcích. 

 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned JUDr. J. Müller 

139/20 Rada města bere na vědomí informace o poskytnutí 

účelové dotace Jizerskému klubu lyžařů Desná, z.s. se 

sídlem Na Malé Straně 346, 468 61 Desná, IČO 27007979, 

na základě schváleného rozpočtu města pro rok 2020, ve 

výši 2.000.000,- Kč. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se - 0 

ihned JUDr. J. Müller 

Ing. M. Čermáková 


