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U S N E S E N Í 

která byla přijata na 3. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo  

dne 17.6.2020 od 17.00 hod. v Riedelově vile v Desné II  
 

 

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

Indráček, Hana Chladová, Martin Lauer, Petr Šikola, Ing. Tomáš Strnad, Pavel Horký, Ivana 

Suchardová, Josef Želinský, Stanislav Doubek, Ing. Pavel Michek 

 

Omluveni: Patrik Chlum 

 
 
 

číslo usnesení hlasování vyřizuje termín 

1a) Zastupitelstvo města schvaluje, aby ke každému bodu 

programu byla diskuze zvlášť a samostatné hlasování. 

Pro – 14 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

J. Kořínek ihned 

1b) Zastupitelstvo města schvaluje program 3. zasedání, které se koná 

dne 17. 6. 2020 od 17:00 hodin  

1)Zahájení 

2) Kontrola usnesení 

3) Majetkoprávní 

- projednání budoucího prodeje pozemků - územní studie  

  Sokolská      

- dlouhodobý pronájem sportoviště v k.ú. D I 

- prodej objektů čp. 707 a čp. 708 včetně pozemků v k.ú. D II 

- žádost ČEZ o odkup pozemku pč. 1808/1 v k.ú. D III   

- prodej části z pozemku pč. 301/1 a 301/3 v k.ú. D II 

- změna trasy komunikace formou směny pč. 934/1 za část poz.  

  pč. 950 v k.ú. D II 

- prodeje části pozemků z pozemku pč. 349/8 

4) Ekonomické 

- ekonomická situace 

- rozpočtová opatření       

- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019 

- závěrečný účet města Desná za rok 2019 

- účetní závěrka za rok 2019 

- připravovaná opatření v návaznosti na snížení daňových příjmů 

5) Organizační 

- činnost výborů      

- návrh na poskytnutí mimořádné odměny          

6) Informace MěÚ 

- vyhlášená výběrová řízení 

7) Diskuze 

8) Závěr 

 

Pro – 14 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

J. Kořínek ihned 

2 Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci starosty 

o provedené kontrole usnesení z 2. zasedání 

zastupitelstva města konaného dne 6. 5. 2020. 

 

Pro – 14 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

J. Kořínek ihned 

3.1 Zastupitelstvo města schvaluje rozparcelování 

pozemků pč. 709/1 v k.ú. Desná I a následně pověřuje 

vedení města připravit návrh možnosti prodeje nově 

vzniklých pozemků v této lokalitě. 

 

Pro – 12 

Proti – 1 

Zdržel se – 1 

L. Adamová ihned 
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3.2 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o 

nájmu nemovitosti mezi městem Desná a spolkem TJ 

Desná, z.s., se sídlem Údolní 426, 468 61 Desná, IČ 

16389514, kterou se sjednává pronájem sportoviště 

sestávajícího z objektu občanského vybavení č.p. 426 

na pozemku pč. 47/2, objektu bez čp/če - garáž na 

pozemku pč. 47/6, stavby na pozemku pč. 180/3 a dále 

pozemků pč. 47/7, pč. 48/1, pč. 180/1 a pč. 182 vše v k.ú. 

Desná I , na dobu určitou do 31.12.2050 za nájemné 

2.000,- Kč/rok, které bude každoročně valorizováno o 

průměrnou roční míru inflace vyhlášenou Českým 

statistickým úřadem. Zároveň zastupitelstvo města 

schvaluje dodatek č.1 této smlouvy.  

Pro – 10 

Proti – 3 

Zdržel se – 1 

L. Adamová ihned 

3.3 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Kupní 

smlouvy s výhradou zpětné koupě mezi městem Desná 

a společnosti Apartmány Desná s.r.o., se sídlem 

Červenice 26, 463 44 Pěnčín, IČ 08770603, na prodej 

nemovitých věcí - domu čp. 707 na pozemku pč. 421 

včetně tohoto pozemku, 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,  za kupní cenu 800.000,- Kč 

s podmínkou realizace revitalizace objektu. 

Pro – 14 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

L. Adamová  ihned 

3.4 Zastupitelstvo města bere na vědomí žádost ČEZ 

Distribuce na odkup pozemku pč. 1808/1 v k.ú. Desná 

III a pověřuje vedení města dalším jednáním.  

Pro – 14 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

L. Adamová ihned 

3.5 Zastupitelstvo města schvaluje prodej části cca 145 m2 

z pozemku pč. 301/1 a cca 5 m2 z pozemku pč. 301/3 vše 

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

částku 300 Kč za m2. 

Pro – 14 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

 

L. Adamová ihned 

3.6 Zastupitelstvo města bere 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 ***. Po zvážení stanovisek 

vlastníků dotčených nemovitostí zastupitelstvo města 

schvaluje směnu pozemků pro změnu trasy místní 

komunikace podle předloženého návrhu. 

Pro – 11 

Proti – 1 

Zdržel se – 2 

 

L. Adamová ihned 

3.7.1 Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku pč. 

349/89 nově vzniklého oddělením z pozemku pč. 349/8 

vše v k.ú. Desná I podle geometrického plánu číslo 

523/2020-504 ze dne 11.5.2020 panu ***, bytem ***, za 

cenu  300,- Kč za m2. 

Pro – 14 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

L. Adamová ihned 

3.7.2 Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku 349/88 

nově vzniklého oddělením z pozemku pč. 349/8 vše v 

k.ú. Desná I podle geometrického plánu číslo  523/2020-

504 ze dne 11.5.2020 manželům ***, bytem *** za cenu 

300,- Kč za m2. 
 

Pro – 13 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Nehlasoval - 1 

L. Adamová 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 31. 5. 2020.                                                 

 

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Nehlasoval - 2 

Ing. M. Čermáková ihned 

4.2 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 

6/2020, kterým v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k 

navýšení rozpočtových prostředků v příjmové části o 

337.604,- Kč a ve výdajové části o 337.604,- Kč. 

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Nehlasoval - 2 

Ing. M. Čermáková ihned 

4.3 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 

7/2020, kterým v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde ke 

snížení rozpočtových prostředků v příjmové části o 

5.574,34 Kč a ve výdajové části o 5.574,34 Kč. 

 

Pro – 13 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Nehlasoval - 1 

Ing. M. Čermáková ihned 

4.4.1 Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o 

výsledku přezkoumání hospodaření města Desná za 

rok 2019.   

 

Pro – 14 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. M. Čermáková ihned 

4.4.2 Zastupitelstvo města po projednání závěrečného účtu 

vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením města 

Desná za rok 2019 bez výhrad. 

 

Pro – 14 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. M. Čermáková ihned 

4.5 Zastupitelstvo města schvaluje roční účetní závěrku 

města Desná za rok 2019 a ztrátový výsledek 

hospodaření za rok 2019 ve výši - 13.615.906,67 Kč. 
 

Pro – 14 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. M. Čermáková 

 

ihned 

4.6 Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o 

poklesu daňových příjmů města Desná a souvisejícím 

omezení výdajů v roce 2020. 

 

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 – 13 

Proti – 0 

Zdržel se – 1 

I.Suchardová ihned 

5.1.2 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti 

Kontrolního výboru Desná. 

Pro – 14 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. T. Strnad ihned 

5.1.3 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti 

výboru Pro rozvoj a cestovní ruch. Zároveň ukládá 

výboru k projednání podnět týkající se Arboreta 

v Desné III. 

 

Pro – 14 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

M. Lauer ihned 

5.2 Zastupitelstvo města Desná schvaluje mimořádnou 

odměnu uvolněnému členu zastupitelstva města - 

starostovi města Jaroslavu Kořínkovi ve výši měsíční 

odměny, která mu náleží za mimořádné nasazení při 

řešení koronavirové krize v Desné.  

 

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 1 

Nehlasoval - 1 

JUDr. J. Müller 

 

ihned 
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6 Zastupitelstvo města bere na vědomí informace MěÚ o: 

   - vyhlášených výběrových řízení 

   - lékařích v Desné 

   - MP Desná 

   - cestovním ruchu na Souši 

   - dotaci na rekonstrukci v kulturním domě Sklář  

   - řešení stížnosti  

   - valné hromadě DT s.r.o. 

   - pozemku SŽDC 

 

Pro – 14 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

 

J. Kořínek ihned 

 

Jaroslav Kořínek                                                                                        Petr Šikola 

     starosta                                                                                                místostarosta 


