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 Z Á P I S 

z 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo  

dne 18. 9. 2019 v 17:00 hod v Riedelově vile v Desné II. 
 

Přítomni: Jaroslav Kořínek, Jiří Koukal, Jarmila Zachrová, Pavlína Hofmanová, Ing. Pavel Michek, 

Josef Želinský, Ing. Tomáš Strnad, Stanislav Doubek, Ing. Ivan Indráček, Patrik Chlum 

Omluveni: Petr Šikola, Pavel Horký, Hana Chladová, Martin Lauer, Ivana Suchardová 

Pozdní příchod:  
 

Schůzi zahájil a řídil starosta města Jaroslav Kořínek. Zasedání bylo svoláno a vyhlášeno ve smyslu 

§ 92 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích a jednacího řádu zastupitelstva dle §3 aktualizovaného a 

odsouhlaseného zastupitelstvem města Desná dne 7. 9. 2016. 

 

Pan starosta konstatoval, že na zasedání je přítomno 10 členů zastupitelstva města, což je 

nadpoloviční většina a zasedání ve smyslu jednacího řádu je tudíž usnášení schopné. 

 

a) Pro řízení dnešního zasedání je navržen starosta města Jaroslav Kořínek. 

Hlasování pro - 10 

 

b) Zapisovatelkou dnešního zasedání je paní Hana Hrušková, pracovnice MěÚ Desná. 

 

c) Byli navrženi ověřovatelé zápisu – Michek Pavel, Chlum Patrik 

Hlasování pro – 9, zdržel se – 1  

 

d) Byla navržena návrhová komise ve složení – Hofmanová Pavlína, Zachrová Jarmila 

Hlasování pro – 10 

 

e) Starosta sdělil, že zápis z posledního jednání zastupitelstva ze dne 17. 7. 2019 byl uložen na MěÚ 

k nahlédnutí. Pan Indráček vznesl připomínky k zápisu ze ZM, přeje si, aby byl zápis zveřejňován 

včetně diskuze. Zápisy včetně diskuze jsou k nahlédnutí na Městském úřadě a pro přehlednost se 

vyvěšují zápisy bez diskuzí, ze zákona není povinnost zápisy vyvěšovat.  

 

Proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 

 

Hlasování pro – 1, proti – 5, zdržel se - 4 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města schvaluje, aby se zápisy zveřejňovaly včetně diskuze. 

 

Usnesení nebylo přijato, dále se budou zveřejňovat zápisy bez diskuze. 

 

f) Rada města doporučuje, aby ke každému bodu programu byla diskuze zvlášť a samostatné 

hlasování.   

   

Hlasování pro - 10 

Usnesení 1a) 

Zastupitelstvo města schvaluje, aby ke každému bodu programu byla diskuze zvlášť a 

samostatné hlasování.  

 

g) Rada města na svém zasedání 4.9.2019 navrhla k projednání tento program dnešního zasedání 

zastupitelstva:    
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    1) Zahájení  

    2) Kontrola usnesení 

    3) Majetkoprávní 

      - prodej části z pozemku pč. 420 a pč. 423 v k.ú. Desná III 

      - prodej části z pozemku pč. 406/1 v k.ú. Desná I 

      - směna části z poz. města pč. 1979/1 za části z pč. 1977 a pč. 1978/1 v k.ú. D III 

      - žádost o koupi části z pozemku pč. 315/6 v k.ú. Desná II 

      - prodej pozemku pč. 1596, části z pč. 1595/1 a části z pč. 1568 v k.ú. Desná II 

      - informace k žádostem o koupi objektu bývalé vodárny v k.ú. Albrechtice v J.h. 

      - odkoupení pozemků pod komunikací v ulici Riedlova v k.ú. Desná III 

      - převod majetku TJ Desná na město Desná - darovací, budoucí darovací a  

         budoucí nájemní smlouva  

      - návrh na realizaci prodeje nemovitosti formou elektr. aukce – bývalý Svazarm 

   4) Ekonomické 

      - ekonomická situace 

      - rozpočtová opatření       

      - likvidace a sběr komunálního odpadu  

   5) Organizační 

      - činnost výborů 

      - smlouva na nákup traktoru 

      - nabídka na DPS v Desné III 

      - projekt Riedelova vila, memorandum o spolupráci 

      - dodatek ke smlouvě s DT 

      - změna ÚP č. 1 

      - rekonstrukce skokanských můstků  

   6) Informace 

   7) Diskuze 

   8) Závěr 

 
Pan starosta navrhuje, aby do dnešního programu jednání byla provedena následující změna:  

do bodu majetkoprávní přidat bod „Žádost o koupi pozemku pč. 1647 v k.ú. Desná III“ a „Žádost 

o koupi části z pozemků pč. 1808/1 a pč. 1809 v k.ú. Desná III“ a do bodu organizačních přidat 

bod „Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Zdravé mateřské školy Desná“.       

Hlasování pro – 10 

Usnesení 1b) 

Zastupitelstvo města schvaluje program 5. zasedání, které se koná dne 18. 9. 2019 od 17:00 

hodin v Riedelově vile v Desné II: 

    1) Zahájení  

    2) Kontrola usnesení 

    3) Majetkoprávní 

      - prodej části z pozemku pč. 420 a pč. 423 v k.ú. Desná III 

      - prodej části z pozemku pč. 406/1 v k.ú. Desná I 

      - směna části z poz. města pč. 1979/1 za části z pč. 1977 a pč. 1978/1 v k.ú. D III 

      - žádost o koupi části z pozemku pč. 315/6 v k.ú. Desná II 

      - prodej pozemku pč. 1596, části z pč. 1595/1 a části z pč. 1568 v k.ú. Desná II 

      - informace k žádostem o koupi objektu bývalé vodárny v k.ú. Albrechtice v J.h. 

      - odkoupení pozemků pod komunikací v ulici Riedlova v k.ú. Desná III 

      - převod majetku TJ Desná na město Desná - darovací, budoucí darovací a  

        budoucí nájemní smlouva  

      - návrh na realizaci prodeje nemovitosti formou elektr. aukce – bývalý Svazarm 
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      - žádost o koupi pozemku pč. 1647 v k.ú. Desná III 

      - žádost o koupi části z pozemků pč. 1808/1 a pč. 1809 v k.ú. Desná III 

   4) Ekonomické 

      - ekonomická situace 

      - rozpočtová opatření       

      - likvidace a sběr komunálního odpadu  

   5) Organizační 

      - činnost výborů 

      - smlouva na nákup traktoru 

      - nabídka na DPS v Desné III 

      - projekt Riedelova vila, memorandum o spolupráci 

      - dodatek ke smlouvě s DT 

      - změna ÚP č. 1 

      - rekonstrukce skokanských můstků  

      - dodatek č. 1 Zřizovací listiny Zdravé mateřské školy Desná 

   6) Informace 

   7) Diskuze 

   8) Závěr 
    

2. Kontrola usnesení  

2.1) Kontrola usnesení z 3. zasedání zastupitelstva města Desná ze dne 19.6. 2019: 

1a) schválení hlasování – standardní bod, tedy splněno 

1b) schválení programu zasedání – rovněž standardní, tedy splněn 

2) vzata na vědomí informace o provedené kontrole usnesení z 2. ZM ze dne 17.4.2019 – standardní 

bod, tedy splněn 

3.1) vzata na vědomí informace o nabídce služeb firmy FinYes – vzetím na vědomí splněno  

3.2) schválení směny pozemků – obec Kořenov – schválením splněno, směna realizována, vklad 

do KN proveden 

3.3) vzata na vědomí žádost o směnu pozemků, směna neschválena (p. P.DII) – vzetím na vědomí 

a neschválením splněno – žadatel vyrozuměn dopisem 

3.4) vzata na vědomí žádost o snížení kupní ceny pozemku DIII (p. H.) – vzetím na vědomí a 

odkladem rozhodnutí o prodeji pozemku splněno – žadatelka vyrozuměna dopisem 

3.5) vzata na vědomí informace o realizaci majetku – pozemku DIII ve vlastnictví státu - vzetím na 

vědomí splněno, již prodáno 

3.6) vzata na vědomí aktuální nabídka KSSLK – (převzetí úseku silnice ul. Údolní) – vzetím na 

vědomí a neschválením splněno, KSSLK odpovězeno 11.7. DS 

3.7) vzata na vědomí informace o přípravě dokumentu se spolkem SH ČMS – vzetím na vědomí 

splněno - podmínky náj. smlouvy stále v řešení 

3.8) schválení převodu vlakových zastávek SŽDC– schválením splněno -  SŽDC podána písemná 

nabídka 13.7., proběhlo jednání, připravuje se   

4.1) vzata na vědomí informace o ekonomické situaci a plnění rozpočtového určení daní k 31.5. 

2019 – vzetím na vědomí splněno  

4.2) schválení rozpočtového opatření č. 7/2019, týkalo se neinvestiční dotace od KÚLK pro ZŠ a 

MŠ Desná, dotace na financování voleb do EP, dotace na Sympozium 2019 – schválením splněno 

4.3) schválení rozpočtového opatření č. 8/2019, týkalo se havárie v ZMŠ – výmalba, oprava 

elektroinstalace a vodoinstalace a navýšení pojistného – pojištění novým vozidel – schválením 

splněno 

4.4) schválení rozpočtového opatření č. 9/2019, oprava rozvodových skříní VO – schválením 

splněno 
4.5) schválení rozpočtového opatření č. 10/2019, náhrady mezd v době nemoci, dohody o 

poskytnutí příspěvku z ÚP – schválením splněno  
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4.6) schválení rozpočtového opatření č. 11/2019, věcná břemena a služebnosti – schválením 

splněno 

4.7) schválení rozpočtového opatření č. 12/2019, rozdělení výtěžků ze Sympozia Desná 2019 – 

schválením splněno 

4.8.1) vzata na vědomí Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Desná za rok 2018 

– schválením splněno 

4.8.2) projednání závěrečného účtu a souhlas s celoročním hospodařením města Desná za rok 

2018 – schválením splněno 

4.9) schválení roční účetní uzávěrky a hospodářského výsledku města Desná za rok 2018 – 

schválením splněno 

5.1.1.1) vzata na vědomí zpráva o činnosti FV Desná – vzetím na vědomí splněno 

5.1.1.2) zajištění evidence příjmu odpadu na SD – schválením splněno, evidence probíhá, 

informace na dnešním zasedání 

5.1.2) vzata na vědomí informace o činnosti KV – vzetím na vědomí splněno 

5.1.3.1) vzata na vědomí informace o činnosti VRaCR – vzetím na vědomí splněno 

5.1.3.2) zajištění toalet na odstavné ploše na Souši – schválení splněno - zajištěno 

5.2) schválení mimořádné odměny starostovi města - schválením splněno 

5.3) delegování zástupců na valné hromady obchodních společností – schválením splněno 

5.4) vzata na vědomí informace o činnosti Městské policie Desná a výhledu do dalšího období – 

vzetím na vědomí splněno (řeší se přijetí členů prevence kriminality)? 

5.5) vzata na vědomí nabídka na dodávky tepelné energie - vzetím na vědomí splněno, probíhala 

jednání, dnes v organizačních bodech 

5.6) schválení cenové nabídky na rekonstrukci sálu a jeviště – schválením splněno, realizuje se, 

mělo by být hotovo do začátku října 

5.7) schválení realizace instalace svodidel pro místní komunikace – schválením splněno – 

provedeno 

5.8) schválení nahrazení posypu inertním materiálem za chemický posyp – schválením splněno, 

vyhláška z CHKO vyvěšena 

5.9.1) schválení sloučení ZMŠ se ZŠ a MŠ Desná, přechod práv a povinností, zřiz. listina – 

schválením splněno, realizace probíhá  

5.9.2) zrušení zřizovací listiny ZMŠ – schválením splněno 

6) vzaty na vědomí informace MěÚ o, výběrových řízeních, chodníku DIII, záv. účtu Mikroregionu 

Tanvaldsko, lékařích v Desné, rekonstrukci v KD Sklář, projekty na rekonstrukci RV, MH a BH, 

uvažovaném stavebním dvoře na Merklově 

 

Proběhla diskuze přítomného občana. 

 

Hlasování pro – 10 

Usnesení 2.1 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci starosty o provedené kontrole usnesení z 3. 

zasedání zastupitelstva města konaného dne 19. 6. 2019. 

 

2.2) Kontrola usnesení z 4. zasedání zastupitelstva města Desná ze dne 17.7. 2019: 

1a) schválení hlasování – standardní bod, tedy splněno 

1b) schválení programu zasedání – rovněž standardní, tedy splněn 

2.1) vzata na vědomí informace o vyhodnocení zimní údržby – vzetím na vědomí splněno  

2.2) vzata na vědomí informace o opatření ke zlepšení zimní údržby – vzetím na vědomí splněno 

2.3) schválení zakoupení traktoru Zetor – schválením splněno, dnes zrušení a schválení nového 

usnesení – změna dodavatele traktoru Zetor 

3.1) vzata na vědomí informace o rozpočtovém opatření č. 13/2019 schváleným radou, týkalo se 

neinvestiční dotace pro ZŠ a MŠ Desná – vzetím na vědomí splněno 
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3.2) schválení rozpočtového opatření č. 14/2019, týkalo se nákupu traktoru – schválením splněno 

3.3) schválení rozpočtového opatření č. 15/2019, týkalo se příspěvku pro Mikroregion Tanvaldsko, 

navýšení nákladů na oprav v ZŠ a MŠ Desná – schválením splněno 

 

Hlasování pro – 10 

Usnesení 2.2 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci starosty o provedené kontrole usnesení ze 4. 

zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. 7. 2019. 

 

3. Majetkoprávní 

3.1) Prodej části z pozemku pč.420 a pč. 423 v k.ú. Desná III 

Manželé J. a A. Ž., bytem Desná, požádali o koupi částí pozemků města pč. 420 (zastavěná plocha a 

nádvoří, 584 m2) a pč. 423 (trvalý travní porost, 166 m2) v k.ú. Desná III, kde se nachází část zahrady 

u domu čp. 808 v jejich vlastnictví. Jedná se o část pozemku v sousedství bývalého objektu DPS 

určeného k demolici-město má zájem na majetkovém vypořádání. 

Záměr zveřejněn: 10.6.-26.6.2019 

GP a kupní cena - viz příloha 

RM doporučila prodej dle shora uvedeného. 

 

Proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 

 

Hlasování pro - 10 

Usnesení 3.1 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku pč. 420/2 a pozemku pč. 423/2 v k.ú. Desná III  

nově vzniklých podle geometrického plánu číslo 845-62/2019 ze dne 24.6.2019 manželům J. a A. 

Ž., oba bytem Desná, za kupní cenu 12.250,- Kč. 

 

3.2) Prodej části z pozemku pč. 406/1 v k.ú. Desná I 

Mgr. J. M., bytem Jablonec nad Nisou, požádal o koupi části z pozemku pč.406/1 (trvalý travní 

porost, 1485 m2) v k.ú. Desná I za účelem zajištění přístupu k pozemku pč.403/5, který má ve svém 

vlastnictví. 

Město Desná v roce 2017 odkoupilo pozemek pč.406/1 od paní M. S. za cenu 74.250,- Kč, tj. 50,- 

Kč/m2. Žadatel byl vyrozuměn o stejné výši kupní ceny, kterou akceptuje. 

Záměr zveřejněn: 10.7.-26.7.2019 

GP a kupní cena - viz příloha 

RM doporučila prodej. 

 

Proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 

 

Hlasování pro - 10 

Usnesení 3.2 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku  pč. 406/3 v k.ú. Desná I nově vzniklého podle 

geometrického plánu číslo 865-285/2019 ze dne 6.8.2019 panu J. M., bytem Jablonec nad Nisou, 

za cenu 39.600,- Kč. 

 

3.3)  Směna části z pozemku města pč.1979/1 za části z pč.1977 a pč.1978/1 v k.ú. Desná III 
Rekapitulace: Manželé Ing. P. K., Ph.D. a MUDr. Z. K., oba Praha, jako vlastníci rekreačního objektu 

če. 429 na stpč. 1975 a přilehlých pozemků pč.1976, 1977, 1978/1 a pč. 1993 v k.ú. Desná III požádali 

o část pozemku města pč. 1979/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 434 m2) v k.ú. Desná 

III formou směny. Jedná se o část obecní komunikace, která prochází v těsné blízkosti objektu. 

Směnou dojde ke změně průběhu cesty.  
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Pro realizaci směny byl vypracován geometrický plán (GP) číslo 830-54/2018 ze dne 27.7.2018, 

kterým byla z pozemku města pč.1979/1 oddělena pozemková parcela označená pč. 1979/3 o výměře 

282 m2. Podle téhož GP byly z pozemků ve vlastnictví manželů K. odděleny díly:  

z pozemku pč.1977 díl „c“ o výměře 139 m2 a z pozemku pč. 1978/1 díl „d“ o výměře 23 m2, celkem 

162 m2. Rozdíl výměr 120 m2 bude ze strany manželů K. finančně dorovnán.  

Náklady na GP byly účtovány přímo žadatelům 

Zveřejnění záměru a cena – viz příloha 

Záměr zveřejněn:  původně 1.8.-16.8.2018 a aktuálně od 1.8. do 16.8.2019, vždy bez připomínek. 

RM doporučuje realizovat směnu v souladu s usnesením RM č. 300/18 ze dne 22.8.2019. 

 

Proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 

 

Hlasování pro - 10 

Usnesení 3.3 

Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků nově vzniklých podle geometrického plánu číslo 

830-54/2018 ze dne 27.7.2018, a to pozemku pč. 1979/3 v k.ú. Desná III ve vlastnictví města za 

díl „c“ z pozemku pč. 1977 a díl „d“ z pozemku pč. 1978/1 vše v k.ú. Desná III ve vlastnictví 

manželů MUDr. Z. K. a Ing. P. K. Ph.D. , oba bytem Praha, s finančním vyrovnáním ve výši 

60.000,- Kč městu za rozdíl cen směňovaných nemovitostí.  

 

3.4) Žádost o koupi části z pozemku pč. 315/6 v k.ú. Desná II 

Pan J. H., bytem Nehvizdy, žádá o koupi části (cca 530 m2) z pozemku pč. 315/6 (trvalý travní porost, 

744 m2) v k.ú. Desná II z důvodu řešení parkování. Odkazuje se na problémy s výjezdem od domu 

čp. 407 v jeho vlastnictví především v zimním období, chtěl by parkovat u silnice. V případě 

problémů s prodejem části pozemku je ochoten odkoupit pozemek celý. Dále ve své žádosti uvádí, 

že v blízkém čase chce převést svůj trvalý pobyt a předmět podnikání (autoservis) do Desné. 

Pozemek je podle ÚP v ploše ZV - veřejná zeleň 

Prodejem požadované části pozemku by se znemožnil přístup ke zbývající části pozemku. V případě, 

že město bude chtít pozemek prodat jako celek, je navrženo jednat se sousedními vlastníky (manželi 

K.) a nabídnout jim ke koupi část přiléhající k pozemku v jejich vlastnictví. 

RM doporučuje nemovitost neprodávat. 

 

Hlasování pro - 10 

Usnesení 3.4 

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku pč. 315/6 v k.ú. Desná 

II. 

 

3.5) Prodej pozemku pč. 1596, části z pč. 1595/1 a části z pč. 1568 v k.ú. Desná II 

Pan M. B., Bc., trvale bytem Praha 9, jako nový vlastník rodinného domu na pozemku pč. 1599 v ulici 

Příkrá – Pustiny, požádal o koupi sousedních pozemků města pč. 1595/1 (trvalý travní porost, 1808 

m2) - případně část cca 550 m2, pč. 1596 (ostatní plocha, 91 m2) a části cca 115 m2 z pč. 1568 

(ostatní plocha/komunikace, 4024 m2) – před domem v k.ú. Desná II za účelem scelení a kultivace 

pozemků. V žádosti uvedl, že se na pozemcích nachází náletové dřeviny, spadlé a zlomené stromy, 

stavební suť, plechy zřejmě z předchozí stavby. Část pozemku v zadní části je v příkrém nevyužitém 

svahu. Proběhlo místní šetření a odsouhlasena byla linie dělení pro oddělení částí pozemků. 

Zveřejnění záměru a cena – viz příloha 

RM navrhla kupní cenu: 111 m2 x 500,- + (354 + 91 m2) x 50,- Kč = 55.500 + 22.250 = 77.750,- Kč. 

Žadatel byl s cenami pozemků seznámen a akceptuje je.   

 

Proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 
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Hlasování pro - 10 

Usnesení 3.5 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku  pč. 1596 a dále pozemků pč. 1595/4 a pč. 1568/2 

nově vzniklých podle geometrického plánu číslo 730-79a/2019 ze dne 29.8.2019 vše v k.ú. Desná 

II panu Bc. M. B., bytem Praha 9, za cenu 77.750,- Kč. 

  

3.6) Informace k žádostem o koupi objektu bývalé vodárny v k.ú. Albrechtice v Jizerských 

horách 

Městu byly doručeny dvě žádosti od různých subjektů na koupi části případně celého objektu bývalé 

vodárny na Bílé Desné. Informace k nemovitosti: 

Objekt úpravny vody včetně souvisejících staveb a pozemků se nachází v katastru obce Albrechtice 

v Jizerských horách, zapsáno na LV 785: 

stpč. 764, jehož součástí je stavba bez čp/če (zastavěná plocha a nádvoří, 7 m2) 

stpč, 765, jehož součástí je stavba techn. vybavení s čp. 297 (zastavěná plocha a nádvoří, 442 m2) 

stpč. 766, jehož součástí je stavba bez čp/če (zastavěná plocha a nádvoří, 54 m2) 

pč. 2432/5 (ostatní plocha, 152 m2) 

pč. 2432/6 (ostatní plocha, 2618m2) 

Město Desná získalo objekt na základě Kupní smlouvy ze dne 8.11.2006 od společnosti SVS a.s. 

za účelem vybudování muzea a střediska pro turistické služby (vklad do KN 13.12.2006). V kupní 

smlouvě je ujednání o právu zpětné koupě pro SVS v případě, že nedojde k využití k uvedenému 

účelu. 

V roce 2009 byl vypracován projekt pro územní řízení pod názvem „Revitalizace vodárenského 

objektu v Desné na environmentální centrum“. Viz příloha 

 

RM doporučila vzít žádosti na vědomí a objekt v současné době neprodávat 

 

Proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 

 

Hlasování pro -10 

Usnesení 3.6 

Zastupitelstvo města bere na vědomí žádost společnosti FOBOS s.r.o., se sídlem Liberecká 

1281/150, 46601 Jablonec nad Nisou a žádost pana P. S. z Tanvaldu, o koupi objektu bývalé 

vodárny na Bílé Desné a neschvaluje zveřejnění záměru na prodej nemovitosti – pozemku pč. 

764, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemku pč. 765, jehož součástí je stavba čp. 297, 

pozemku pč. 766, jehož součástí je stavba bez čp/če, pozemků pč. 2432/5 a pč. 2432/6 vše v k.ú. 

Albrechtice v Jizerských horách. 

 

3.7) Odkoupení pozemků pod komunikací v ulici Riedlova v k.ú. Desná III 

Místní komunikace v ulici Riedlova v k.ú. Desná III se v úseku nad Sedmidomky nachází na několika 

pozemcích jiných vlastníků. Navrženo je majetkové vypořádání s vlastníky – vykoupení pozemků 

pod komunikací.  

Dotčené pozemky v k.ú. Desná III – údaje o vlastnících – viz příloha 

RM doporučila realizovat výkup uvedených pozemků podle předloženého návrhu. 

 

Proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 

 

Hlasování pro - 10 

Usnesení 3.7.1 

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku pč. 156/2, ostatní plocha o výměře 276 m2 a 

pozemku pč. 189/5 ostatní plocha o výměře 9 m2 vše v k.ú. Desná III pod komunikací od 

manželů M. F. a L. F., oba bytem Desná, za sjednanou cenu 14.250,- Kč.  
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Hlasování pro - 10 

Usnesení 3.7.2 

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku pč. 189/2 ostatní plocha o výměře 86 m2 v k.ú. 

Desná III od paní B. M., bytem Praha 6 – Řepy, za sjednanou cenu 4.300,- Kč.  

 

Hlasování pro - 10 

Usnesení 3.7.3 

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku pč. 173, ostatní plocha o výměře 60 m2 v k.ú. 

Desná III od paní I. E. a pana D.E., oba bytem Praha 7 – Bubeneč, za sjednanou cenu 3.000,- 

Kč.  

 

Hlasování pro -  10 

Usnesení 3.7.4 

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku pč. 189/3, ostatní plocha o výměře 115 m2 v k.ú. 

Desná III pod komunikací od vlastníka ustanoveného v dodatečném dědickém řízení za 

navrženou cenu 5.750,- Kč.  

 

Hlasování pro – 10 

Usnesení 3.7.5 

Zastupitelstvo města bere na vědomí požadavek paní Z. S. z Prahy a schvaluje zveřejnění 

záměru na směnu pozemku pč. 385/2 ve vlastnictví Z. S. z Prahy za část cca 40 m2 z pozemku 

pč. 369/2 v k.ú. Desná III ve vlastnictví města.   

 

3.8) Darovací smlouva, budoucí darovací a budoucí nájemní smlouva – převod od TJ Desná 

Předkládány jsou návrhy dokumentů pro převod dalšího majetku od TJ Desná, zpracované právním 

zástupcem města panem Mgr. Miroslavem Dongresem. 

Aktuálně jsou předmětem převodu budovy včetně pozemků, na kterých stojí v k.ú. Desná I: 

pč. 47/2 (zastavěná plocha a nádvoří, 402 m2), jehož součástí je stavba čp. 426, občanské vybavení, 

pč. 47/6 (zastavěná plocha a nádvoří, 136 m2), jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba 

-   převod na základě Darovací smlouvy a současné uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o nájmu. 

Nájem lze sjednat až po převodu vlastnických práv na město (po zápisu do KN)  

Dále by měly být převedeny pozemky, na kterých se nachází fotbalové hřiště, a to až po skončení 

udržitelnosti projektu na obnovu umělého povrchu hřiště, tj. nejdříve v roce 2029: 

pč. 46/3 (ostatní plocha/zeleň, 556 m2), pč.47/1 (ostatní plocha/sportoviště, 5346 m2) 

převod na základě Smlouvy o smlouvě budoucí darovací se závazkem uzavřít Dodatek k nájemní 

smlouvě (rozšíření nájemní smlouvy o tyto pozemky).  

Město Desná bude zároveň přebírat závazek finanční povinnosti – vyrovnání nesplacených půjček 

(viz. Dohoda o novaci a převzetí závazku).  

Proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 
 

p. Želinský, p. Michek a p. Doubek upozorňují, že jsou členy TJ, první dva jmenovaní jsou 

místopředsedy, ale přesto budou hlasovat. 
 

Hlasování pro - 10 

Usnesení 3.8.1 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi městem Desná a TJ Desná, z.s., 

se sídlem Údolní 426, 468 61 Desná, IČ 16389514, k převodu vlastnických práv na město 

k pozemku pč. 47/2, jehož součástí je stavba čp. 426 a pozemku pč. 47/6, jehož součástí je stavba 

bez čp/če vše v k.ú. Desná I a to za podmínky budoucího pronájmu darovaných nemovitostí. 
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Hlasování pro - 10 

Usnesení 3.8.2 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí nájemní mezi městem 

Desná a TJ Desná, z.s., se sídlem Údolní 426, 468 61 Desná, IČ 16389514, ke sjednání pronájmu 

pozemků pč. 47/2, pč. 47/6, pč. 47/7, pč. 48/1, pč. 180/1, pč.180/3, pč. 181 a pč. 182 vše v k.ú. 

Desná I za účelem provozování sportoviště na dobu 30 let. 

 

Hlasování pro – 9, zdržel se – 1  

Usnesení 3.8.3 

Zastupitelstvo města schvaluje ve vazbě na Darovací smlouvu uzavření Dohody o převzetí 

závazku z nesplacených půjček od TJ Desná, z.s., se sídlem Údolní 426, 468 61 Desná, IČ 

16389514,  který ke dni 31.12.2019 bude činit celkem 374.000,- Kč + úrok ve výši 99.092,- Kč. 

 

Hlasování pro - 10 

Usnesení 3.8.4 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí darovací a závazku 

uzavřít Dodatek k nájemní smlouvě mezi městem Desná a TJ Desná, z.s., se sídlem Údolní 426, 

468 61 Desná, IČ 16389514, k budoucímu převodu vlastnických práv na město k pozemkům pč. 

47/1 a pč. 46/3 v k.ú. Desná I a současně závazek sjednání pronájmu darovaných nemovitostí. 
 

3.9) Návrh na realizaci prodeje nemovitosti formou elektronické aukce – bývalý Svazarm 

Na základě nabídky společnosti FinYes s.r.o. je možno realizovat prodej nemovitosti - objektu 

bývalého „Svazarmu“ – formou elektronické aukce. Jedná se tyto pozemky a stavby v k.ú. Desná III: 

pč. 343 (zastavěná plocha a nádvoří, 97 m2) - součástí je stavba čp. 788 (objekt k bydlení), pč. 350/1 

resp. jeho část (zastavěná plocha a nádvoří, 885 m2) - součástí je stavba bez čp/če – garáž, pč. 2045 

(zastavěná plocha a nádvoří, 2 m2), stavba garáže (samostatný objekt, funkčně spojený s čp.788) 

stojící na pozemcích pč.2045 a pč.2046 (pozemek pč.2046 je ve vlastnictví Povodí Labe – souhlas se 

stavbou), stavba garáže na pozemcích pč.350/1, pč.2048 a pč.2047 (pozemek pč.2047 je ve 

vlastnictví Povodí Labe – souhlas se stavbou), pč. 2048 (zastavěná plocha a nádvoří, 13 m2), část 

z pč. 349 (trvalý travní porost, 349 m2)  - manipulační a přístupová.   

Znalecký posudek, záměr a cena - viz příloha 

 

Proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 

 

Hlasování pro – 9, zdržel se – 1  

Usnesení 3.9 

Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje nemovitých věcí ve vlastnictví města - domu č.p. 

788 na pozemku p.č. 343 včetně tohoto pozemku, části cca 135 m2 pozemku pč. 349, stavby dílen 

na pozemku p.č. 350/1 včetně části cca 430 m2 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, a to 

prostřednictvím elektronické aukce („eAukce“), za využití nabídky společnosti FinYes s.r.o. se 

sídlem Dvorská 4954/7, 466 01 Jablonec nad Nisou, ze dne 3.9.2019 a software pro eAukce 

PROebiz, za podmínek a požadavků výběrového řízení na prodej nemovitého majetku formou 

veřejné elektronické aukce a stanovuje výchozí kupní cenu nabízené nemovitosti ve výši 

1.840.000,- Kč.  

 

3.10) Žádost o koupi pozemku pč. 1647 v k.ú. Desná III 

Manželé V. B. a J.B., bytem Praha 5, opakovaně požádali o koupi pozemku pč.1647 (trvalý travní 

porost, 2676 m2), který sousedí s nemovitostí v jejich spoluvlastnictví (SJM), a to za účelem scelení. 
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Žadatelé uvádějí, že se o pozemek dlouhodobě starají a mají zájem na zachování jeho původního 

jizerskohorského rázu. Žadatelé sami navrhují kupní cenu nad hranicí ceníku města, tj. 80,- Kč/m2 

(214.080,- Kč). Zároveň předkládají stanovisko MěÚ Tanvald – odbor stavební úřad a životního 

prostředí, ve kterém se uvádí, že žádost není v rozporu s určením pozemků podle ÚP. 

Určení pozemku podle platného územního plánu: je v ploše nezastavitelného území, severní část – 

v ploše NSzp - zemědělská, přírodní, jižní část v ploše NSs – smíšená, sportovní.  

Aktuálně je pozemek obhospodařován pachtýřem panem J. N. v rámci Smlouvy o zemědělském 

pachtu ze dne 31.3.2014 (sjednána do 31.12.2020, je předpoklad, že pacht bude dále prodloužen – 

zájem pachtýře) 

(Pozn.: První žádost ze dne 17.10.2016 – prodej pozemku pč.1647 v DIII nebyl schválen usnesením 

ZM č. 3.5 ze dne 16.11.2016.) 

RM po projednání doporučila neschválit prodej nemovitosti. 

Proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 

 

Hlasování pro - 10 

Usnesení 3.10 

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku pč. 1647 v k.ú. Desná 

III.    
 

3.11) Žádost o koupi části z pozemků pč. 1808/1 a pč. 1809 v k.ú. Desná III 

Manželé Z. a P. M., bytem Desná, požádali o koupi části cca 4800 m2 z pozemku pč.1808/1 (trvalý 

travní porost, 7590 m2) a části cca 1200 m2 z pozemku pč.1809 (ostatní plocha/sportoviště, 1552 m2) 

vše v k.ú. Desná III. Linie dělení by mohla být ještě konkretizována při vzájemném jednání. 

O koupi uvedených pozemků žadatelé projevili zájem již v roce 2010, jak uvádějí ve své nynější 

žádosti, avšak v té době nebyl záměr na prodej schválen, a to do doby schválení nového územního 

plánu (usnesení ZM č.3.3. ze dne 31.3.2010). Žadatelé vlastní pozemky s domem v blízkosti 

dotčených pozemků. V žádosti neuvádějí účel – doplněn při osobním jednání – péče o pozemky. 

Dotčené pozemky jsou podle platného územního plánu (schválený 4/2016) v ploše NSzp – 

nezastavitelného území, zemědělské, přírodní. 

RM po projednání doporučila neschválit prodej nemovitosti. 

Proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 

 

Hlasování pro - 10 

Usnesení 3.11 

Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemků pč.1808/1 a pč.1809 

vše v k.ú. Desná III. 
 

4. Ekonomické 

4.1) Informace o finanční situaci, výnosech daní dle RUD a výnosu daně z hazardních her 

k 31.8.2019. 

Na účtech máme k 31.8.2019 volných  16.981.370,64 Kč, KK není čerpán (viz příloha). Za srpen jsou 

výnosy z daní dle RUD a výnosy z hazardních her 3.639.036,81 Kč, což je v porovnání se srpnem 

2018 vyšší o 322.122,47 Kč. 

Proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 

 

Hlasování pro – 10 

Usnesení 4.1 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o finanční situaci města, výnosech daní dle RUD 

a výnosu daně z hazardních her k 31.8.2019.             

 

4.2) Rozpočtové opatření č. 16/2019 
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Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu: 

 neinvestiční dotace ve výši 8.330,- Kč od KÚLK na pokrytí výdajů vybraných obcí 

s působností obecného stavebního úřadu spojeným s přípravou sčítání lidu, domů a bytů 

v roce 2021 

 neinvestiční dotace ve výši 19.400,-Kč (max. 60% způsobilých výdajů) z dotačního fondu LK 

na podporu jednotek požární ochrany na nákup osobních ochranných prostředků 

 neinvestiční dotace ve výši 333.900,- Kč od KÚLK pro ZŠ a MŠ Desná na projekt 

„Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 5“ a její přeposlání škole 

Návrh rozpočtového opatření spolu s důvodovou zprávou je uveden v příloze. 

Proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 

 

Hlasování pro - 10 

Usnesení 4.2 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.16/2019, kterým v souladu s § 16 zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k navýšení rozpočtových 

prostředků v příjmové části o 361.630,- Kč a ve výdajové části o 361.630,- Kč. 

 

4.3) Rozpočtové opatření č. 17/2019 

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu: 

 výdajů na opravu havarijního stavu střechy Riedelovy hrobky ve výši 28.300,-Kč včetně 

výdajů na lešení 

  výdajů na rozsáhlou a nákladnou opravu nakladače Paus ve výši 321.700,-Kč (oprava 

točny, nový adaptér mezi ramenem a lžící) včetně dopravy 

 vícenákladů vzniklých při opravách v ZŠ a MŠ Desná ve výši 30.000,-Kč Jedná se o 

elektro-práce (fa Martínek) a zednické práce (fa Petřík). 

 

Navyšované výdaje ve výši 380.000,-Kč jsou v rozpočtu pokryty z rezervy (§ 6171, položka 5901).  

Návrh rozpočtového opatření spolu s důvodovou zprávou je uveden v příloze. 

 

Proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 

Hlasování pro - 10 

Usnesení 4.3 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.17/2019, kterým v souladu s § 16 zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nedojde ke změně rozpočtových 

prostředků. 

 

4.4) Rozpočtové opatření č. 18/2019 

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu nákladů ve výši 361.000,-Kč na rekonstrukci 

budovy v Desné I, ulici Spojovací čp. 10, která má sloužit jako garáže a zázemí pro místní 

hospodářství. Jedná se o vnitřní přestavbu, pokládku dlažby a lina, opravu kanalizace, …. 

V rozpočtu na rok 2019 na tuto akci nebyly vyčleněny žádné prostředky.  

 

Navyšované výdaje budou pokryty z prostředků původně rozpočtovaných na 1. etapu výstavby 

vodovodu Finsko, která se v letošním roce realizovat nebude a na kterou byly v rozpočtu na rok 2019 

vyčleněny 4.000.000,- Kč. 

Návrh rozpočtového opatření spolu s důvodovou zprávou je uveden v příloze. 

Proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 

 

Hlasování pro - 10 

Usnesení 4.4 
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Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.18/2019, kterým v souladu s § 16 zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nedojde ke změně rozpočtových 

prostředků. 

 

4.5) Rozpočtové opatření č. 19/2019 

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu vícenákladů ve výši 303.000,- Kč na rekonstrukci 

fasády budovy MÚ firmou Aron House, s.r.o..  

V rozpočtu na rok 2019 na tuto akci nebyly vyčleněny žádné prostředky.  

 

Zdůvodnění Martina Soukupa – viz příloha. 

 

Navyšované výdaje budou pokryty z prostředků původně rozpočtovaných na 1. etapu výstavby 

vodovodu Finsko, která se v letošním roce realizovat nebude a na kterou byly v rozpočtu na rok 2019 

vyčleněny 4.000.000,-Kč. 

 

Návrh rozpočtového opatření spolu s důvodovou zprávou je uveden v příloze. 

Proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 

 

Hlasování pro - 10 

Usnesení 4.5 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.19/2019, kterým v souladu s § 16 zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nedojde ke změně rozpočtových 

prostředků. 

 

4.6) Likvidace a sběr komunálního odpadu 

1) Sběr a likvidace komunálního odpadu 

Odpadové hospodářství je velmi diskutovaným tématem. Přehledné informace k této problematice 

jsou k nalezení na webu ministerstva životního prostředí (MŽP), viz příloha.  

 

Předkládána je přehledová tabulka hlavních příjmů a nákladů na likvidaci komunálního odpadu ve 

městě (podklad od Ing. Radky Vedralové). Pro srovnání je zpracováno období 2010 - 2018.  

Z přehledu je zřejmé, že náklady na likvidaci odpadů rostou. Tento nárůst je ovlivněn jednak vyššími 

cenami, ale také zvyšujícím se množstvím odpadu. Optimalizace, kterou se OŽP (Ing. Vedralová) 

zabývá již několik let, zatím nepřinesla očekávané výsledky. 

Příjmy zdaleka nepokrývají veškeré náklady spojené s likvidací komunálního odpadu. 

Proto společnou snahou musí být hledání možností ke zlepšení třídění a tím snížení podílu směsného 

komunálního odpadu. Cestu k celkovému snížení produkce odpadu je ovšem nutno hledat někde 

jinde.  

Proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 

 

Hlasování pro -  10 

Usnesení 4.6.1 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o rostoucích nákladech na likvidaci 

komunálního odpadu.   
 

2) Informace o novele Zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích  

Aktuálně je připravována další větší novela zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích.  

Během září 2019 by mělo proběhnout opakované jednání v poslanecké sněmovně k této novele (po 

vrácení ze senátu), které by mělo rozhodnout, zda navrhované změny „projdou“ a Novela vstoupí 

v platnost od 1.1.2020. 
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Chystané změny se dotýkají všech místních poplatků zavedených na území města Desná, tzn. bude 

nutné připravit nové Obecně závazné vyhlášky města o místních poplatcích. 

Přehled platných vyhlášek v oblasti místních poplatků, viz příloha. 

Příprava nového znění OZV probíhá vždy v úzké spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje a 

ve spolupráci s detašovaným pracovištěm MV ČR v Liberci (odbor veřejné správy, dozoru a 

kontroly) 

Konečné znění vyhlášky vždy schvaluje usnesením zastupitelstvo města. Poté je OZV zveřejněna na 

úřední desce a následně nabývá účinnosti.  

 

Hlasování pro - 10 

Usnesení 4.6.2 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o chystané novele Zákona o místních poplatcích 

a nutnosti zabývat se přípravou nových obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích na 

území města Desná v souladu s legislativními změnami. 

 

3) Návrh na změnu Obecně závazné vyhlášky města „o místním poplatku za opady“ 
Z předchozího materiálu je zřejmé, že místní poplatek za „odpady“ tvoří hlavní část příjmů v rozpočtu 

pro odpadové hospodářství.  

Pro stanovení výše místního poplatku za „odpady“ se z celkových nákladů na likvidaci komunálního 

odpadu započítávají pouze tzv. uznatelné náklady.  

Tyto uznatelné náklady se pohybují dlouhodobě průměrně okolo 800,- Kč na osobu a rok. 

Místní poplatek za odpady je rovněž dlouhodobě stanoven ve výši 500,- Kč na osobu a rok. 

Příjmy z výběru místních poplatků nejsou každoročně 100% - v některých případech je nutné 

přistoupit k jejich vymáhání (platební výměry, exekuce). 

 

S ohledem na vysoké náklady na likvidaci odpadů vzešel ze strany Finančního výboru návrh na 

zvýšení místního poplatku za „odpady“ 

Stávající místní poplatek za odpady dlouhodobě nepokrývá skutečné náklady na likvidaci směsného 

odpadu z domácností. 

Z provedené kalkulace nákladů na likvidaci odpadů, v přepočtu na osobu a rok je zřejmé, že ani dříve 

provedená optimalizace (počet nádob a četnost svozu) výrazně nesnížila náklady města na likvidaci 

směsného domovního odpadu. 

 

Kalkulace předchozích let (pro porovnání), viz příloha. 

 

Na základě doporučení Finančního výboru RM navrhuje zastupitelstvu města zvýšit místní poplatek 

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů  z 500,-Kč na 700,- Kč od 1.1.2020. 

V případě, že bude navrhované zvýšení místního poplatku „za odpady“ odsouhlaseno, bude nutné 

zpracovat novou vyhlášku i případě, že novela zákona o místních poplatcích nebude schválena 

(nevstoupí v platnost od 1.1.2020) 

 

Proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 

 

Pan Indráček vznesl protinávrh, který nebyl přijat: 

Hlasování pro – 4, zdržel se - 6 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města neschvaluje návrh finančního výboru na zvýšení místního poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 

ukládá zaměstnancům města zajistit dostatečné technické prostředky pro třídění odpadů. 
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Hlasování o původním návrhu usnesení, rovněž nebylo přijato: 

Hlasování proti – 2, zdržel se - 8  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města schvaluje zvýšení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  na 700,- Kč/osobu/rok s platností 

od 1.1.2020 a pověřuje pracovníky města přípravou podkladů pro přijetí nové obecně závazné 

vyhlášky.  

 

Další protinávrh, který byl přijat: 

Hlasování pro – 8, zdržel se – 2  

Usnesení 4.6.3 

Zastupitelstvo města bere na vědomí návrh finančního výboru na zvýšení místního poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů. 

 

5. Organizační záležitosti 

5.1) Činnost výborů  

Z důvodu nepřítomnosti paní Ivany Suchardové a pana Martina Lauera, budou činnosti Finančního 

výboru a výboru Pro rozvoj a cestovní ruch projednány na dalším zasedání ZM. 

 

5.1) Zpráva o činnosti výboru Kontrolního výboru 

Pan Strnad informoval zastupitele o činnosti Kontrolního výboru. KV se sešel 16.9.2019, kde se 

kontrolovaly zápisy ze ZM a RM, plnění usnesení, stížnosti, žádosti dle 106, kontrola zápisu z besedy 

na Pustinách. Nebylo shledáno žádné pochybení. Termíny a lhůty jsou dodržovány. 

Proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 
 

Hlasování pro - 10 

Usnesení 5.1  

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Kontrolního výboru Desná.  

 

5.2) Smlouva na nákup traktoru 

5.2.1) Zrušení usnesení na nákup traktor Zetor Forterra 140 HSX od firmy N+N Košátky   

Zastupitelstvo města Desná schválili na svém jednání dne 17.7.2019 č. usnesení 2.3. nákup 

uvedeného traktoru za částku 1.724.000,- Kč bez DPH (2.086.040,- Kč s DPH). Vzhledem k tomu, 

že následně byla inzerována nabídka na možnost levnějšího nákupu od f. Agrozet České Budějovice 

navrhujeme ZM zrušit původní usnesení. 

 

Hlasování pro – 9, nehlasoval – 1  

Usnesení 5.2.1 

Zastupitelstvo města Desná ruší usnesení č. 2.3 ze dne 17.7.2019 na  nákup traktoru Zetor 

Forterra 140 HSX, za částku 1.724.000,- Kč bez DPH (2.086.040,- Kč s DPH) od firmy N+N 

Košátky, s.r.o., Kropáčova Vrutice 111, 294 79, IČO 27636844. 

 

5.2.2) Nákup traktoru Zetor Forterra 140 HSX od firmy Agrozet České Budějovice  

Dne 6.8.2019 jsme předběžně potvrdili objednávku s Agrozetu na traktor Zetor Fortera HSX 140, 

který včetně předního vývodového hřídele bude stát 1.782.330,- Kč s DPH. Oproti původní nabídce 

f. K+K Košátky se podaří ušetřit 303.710,- Kč. Takto nízká cena je dána tím, že Agrozet potřeboval 

prodat 3 kusy traktorů (2 ks námi požadovaného typu) z důvodu uzavření účetního období. Další 

informace týkající se servisu, pojištění, kupní smlouvy jsou uvedeny v příloze.  
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Hlasování pro – 9, nehlasoval – 1  

Usnesení 5.2.2 

Zastupitelstvo města Desná schvaluje zakoupení traktoru Zetor Forterra 140 HSX, za částku 

1.473.000,- Kč bez DPH (1.782.330,- Kč s DPH) od firmy Agrozet České Budějovice, se sídlem 

České Budějovice, U Sirkárny 30, 731 55, IČ 28113128, DIČ 28113128 a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy. 

 

5.3) Nabídka na odkud DPS v Desné III čp.707 a 708 

Na vedení města se obrátili zástupci stavební firmy Ještědská stavební společnost s nabídkou koupě 

objektů č.p. 707 a 708 v ul. Krkonošská v Desné III (objekt bývalé DPS). Zároveň byl předložen 

projekt na realizaci dvanácti apartmánových jednotek. Vzhledem k tomu, že město Desná plánuje 

bourání tohoto objektu a dle projektového rozpočtu na demolici je cena 6 milionů Kč. Rada města ve 

svém usnesení z jednání dne 4.9.2019 doporučila ZM schválit případný prodej této nemovitosti. 

 

Proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 

p. Michek – navrhuje pozvat žadatele na pracovní jednání zastupitelstva, zastupitelé souhlasí s 

prezentací záměru, starosta zajistí termín jednání. 

 

Hlasování pro – 10 

Usnesení 5.3 

Zastupitelstvo města Desná bere na vědomí nabídku na koupi objektů č.p. 707 a č.p. 708 ul. 

Krkonošská od firmy Ještědská stavební společnost, spol. s r.o.., se sídlem ul. Selská 517, 460 01 

Liberec XIII – Staré Pavlovice. Zároveň pověřuje zaměstnance města dalším jednáním 

směřujícím k realizaci prodeje a žadatel bude pozván na jednání se zastupiteli města. 

 

5.4) Schválení podání žádosti o poskytnutí dotace – Revitalizace Riedelovy vily – obnova 

křišťálového dědictví“, memorandum o spolupráci 

Na základě výzvy z programu výzvě programu Kultura (Revitalizace movitého a nemovitého 

kulturního dědictví) finančního mechanismu Fondů EHP a Norské fondy 2014-2021 je připravována 

dotační žádost na uvažovanou rekonstrukci Riedelovy vily – oprava střešní krytiny, rekonstrukce 

fasády a oken a také revitalizace zahrady. Počítá se i s přeměnou interiéru na návštěvnické centrum 

s trvalou expozicí. Dále město Desná s Muzeem skla bižuterie v Jablonci písemně stvrdili vzájemnou 

spolupráci „Memorandem o spolupráci“. 

 

Proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 

 

Hlasování pro - 10 

Usnesení 5.4 

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o grant na projekt „Revitalizace Riedelovy vily 

– obnova křišťálového dědictví“, a to ve výzvě programu Kultura (Revitalizace movitého a 

nemovitého kulturního dědictví) finančního mechanismu Fondů EHP a Norské fondy 2014-

2021 a zároveň schvaluje spolupráci města Desná s Muzeem skla a bižuterie v Jablonci nad 

Nisou a pověřuje starostu města podpisem Memoranda o spolupráci.  

 

5.5) Dodatek ke smlouvě s DT 

Zastupitelstvo města na svém 3. zasedání dne 19.6.2019 usnesením č. 5.5. pověřilo tajemníka MěÚ 

informovat ostatní odběratele o nabídce odběru energie od Desenské teplárenské, s.r.o. a zajistit revizi 

návrhu kupní smlouvy.  
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Desenské teplárenské s.r.o., bylo navrženo řešit změnu ceny za 1 GJ a období od 1.11.2019 do 

31.10.2029 dodatkem č. 1 stávající smlouvy ze dne 6.2.2003. Na toto řešení Desenská teplárenská 

přistoupila a navrhla dodatek stávající smlouvy s uvedeným časovým obdobím a garantovanou cenou 

za 1 GJ tepelné energie ve výši 480,- Kč bez DPH. Současná cena za 1 GJ tepelné energie je 490,50,- 

Kč bez DPH, viz přílohy. 

Rada města na svém jednání dne 4.9.2019 doporučila ZM přijetí dodatku č. 1 včetně přílohy č. 1 

(seznam odběrných míst odběratele) a č. 2 (stanovení ceny tepelné energie) stávající kupní smlouvy 

na dodávku tepelné energie ze dne 6.2.2003, která by od 1.11.2019 do 31.10.2029 stanovila cenu za 

odebranou tepelnou energii 480,- Kč bez DPH za 1 GJ. 

 

Proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 

 

Hlasování pro – 9, zdržel se – 1  

Usnesení 5.5 

Zastupitelstvo města Desná schvaluje dodatek č. 1 včetně přílohy č. 1 seznam odběrných míst 

odběratele a č. 2 stanovení ceny tepelné energie stávající kupní smlouvy na dodávku tepelné 

energie ze dne 6.2.2003, která by od 1.11.2019 do 31.10.2029 stanovila cenu za odebranou 

tepelnou energii 480,- Kč bez DPH za 1 GJ a pověřuje starostu podpisem uvedeného dodatku. 

 

5.6) Návrh na vydání Změny č. 1 Územního plánu Desná 

Městský úřad Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí, jako příslušný úřad územního 

plánování, který pořizuje v souladu s ustanovením § 6 odst.1, písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, 

Změnu č. 1 Územní plánu Desná, předkládá v souladu s § 54 odst. 1 stavebního zákona Zastupitelstvu 

města Desná Návrh na vydání Změny č. 1 ÚP Desná s jeho odůvodněním. 

Pořizovatel přezkoumal Návrh Změny č. 1 Územního plánu Desná a shledal, že je v souladu s § 53 

odst. 4 stavebního zákona a Přílohou č. 7 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických 

podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 

Součástí Odůvodnění je mimo jiné i soulad Změny č. 1 ÚP Desná s požadavky zvláštních právních 

předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, dále pak je součástí 

Odůvodnění i Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění a Vyhodnocení připomínek. 

Změna č. 1 ÚP Desná, z hlediska jejího schváleného obsahu (zkráceným postupem v souladu 

s ustanovením § 55a stavebního zákona), zejména prověřila jednotlivé dílčí návrhy na vymezení 

zastavitelných ploch III-Z34 a  III-Z2, plochy přestavby  III-P-6 a provedla redukci již vymezených 

zastavitelných ploch III-Z1 a III-Z2.  Součástí Změny č. 1 ÚP Desná je dále také i úprava stanovení 

podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.  

Pořizovatel tedy na základě výše uvedeného a podle § 54 odst. 1 stavebního zákona předkládá 

Zastupitelstvu města Desná Návrh na vydání Změny č. 1 Územního plánu Desná s jeho odůvodněním.  

Proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 

 

Hlasování pro – 9, nehlasoval – 1  

Usnesení 5.6.1 

Zastupitelstvo města konstatuje po ověření ve smyslu s ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že 

Změna č. 1 Územního plánu Desná není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně 

plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky 

dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu. 

 

Hlasování pro – 9, nehlasoval – 1  

Usnesení 5.6.2 
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Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů, o námitkách tak, jak je uvedeno v odůvodnění Opatření obecní 

povahy (kap. 16 Odůvodnění) o vydání Změny č. 1 Územního plánu Desná.    

 

Hlasování pro – 9, nehlasoval – 1  

Usnesení 5.6.3 

Zastupitelstvo města vydává ve smyslu ust. § 6 odst. 5 písm. c) a za použití ust. § 43 odst. 4 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, v souladu s ust. § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů a s ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 

podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 

opatřením obecné povahy Změnu č. 1 Územního plánu Desná.  

 

5.7) Rekonstrukce skokanských můstků  

Na město Desná se obrátil předseda Jizerského klubu lyžařů Desná, z.s. s žádostí podporu v rámci 

financování připravovaného projektu na opravu skokanských můstků v Desné. KÚ LK vyhlásil 

dotační titul, kde je možné pokrýt náklady jednotlivých sportovních klubů na opravy a rekonstrukce 

ve výši 30% investované částky, nejvýše do částky 1.000.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že Jizerský 

klub lyžařů Desná má na základě výjimky od předsedy technické komise Ing. Slavíka Svazu lyžařů 

ČR prodloužen certifikaci do 31.12.2019 a již nemůže být dále prodloužena, hrozí uzavření můstků. 

Proto musí být nezbytně provedena jejich rekonstrukce a zároveň i rekonstrukce zpevnění krajnice 

přilehlé komunikace, která je v majetku města Desná. Celkové předpokládané náklady se mohou 

dostat na základě předběžné kalkulace na celkovou částku 3.000.000,- Kč, kdy 1.000.000,- Kč by 

mohl činit příspěvek získaný na základě dotačního titulu od KÚ LK. Jizerský klub lyžařů požádal 

město Desná o předběžný příslib dofinancování této rekonstrukce z rozpočtu města Desná na rok 

2020 zastupitelstvem města Desná. Rada města na svém jednání dne 4.9.2019 doporučila ZM Desná 

schválit příslib financování rekonstrukce areálu skokanských můstků Jizerského klubu lyžařů Desná, 

z.s. v roce 2020 v rámci vyhlášeného dotačního titulu KÚ LK v maximální výši 2.000.000,- Kč 

v případě obdržení dotace.  

 

Proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 

p. Chlum upozorňuje, že je předsedou Jizerského klubu lyžařů, ale přesto bude hlasovat. 

Hlasování pro - 10 

Usnesení 5.7 

Zastupitelstvo města schvaluje příslib financování rekonstrukce areálu skokanských můstků 

Jizerského klubu lyžařů Desná, v roce 2020 v rámci vyhlášeného dotačního titulu Krajského 

úřadu libereckého kraje, v maximální výši 2.000.000,- Kč, a to v případě obdržení dotace. 

 

5.8) Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Zdravé mateřské školy Desná 

Z důvodu k připravovaných organizačních změn, které by měly nastat v souvislosti se sloučením 

Zdravé mateřské školy Desná, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, jakožto organizace 

slučované, se Základní školou a mateřskou školou Desná, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková 

organizace, jakožto organizací přejímající, s účinností k 1. 1. 2020, byl již nyní řešen způsob vydávání 

stravy ve Zdravé mateřské škole. Vzhledem k ukončení pracovního poměru kuchařky k 31.8.2019, je 

již nyní nutné provést změnu zřizovací listiny a následnou změnu v rejstříku škol a změnit školní 

jídelnu na školní jídelnu – výdejnu. K této změně je nutné usnesení zastupitelstva města a schválení 

příslušného dodatku a proto je tento bod předkládán na jeho jednání. Již nyní je strava pro děti 

připravována ve školní jídelně ZŠ a MŠ Desná a převážena do ZMŠ, kde je vydávána. Tato varianta 

se jeví v současné době jako nejvhodnější, neboť by k ní došlo nejpozději od 1.1.2020 a zároveň je 

na období od 1.10.2019 do 31.12.2019 velice problematické zajistit kuchařku, jejíž pracovní  poměr 



18 

 

by byl na dobu určitou. Vzhledem ke stanovisku Krajské hygienické stanice Libereckého kraje (viz. 

příloha) školní jídelna vyhovuje maximálně pro počet 60 dětí. Protože má dojít v následujícím období 

k přemístění dětí z MŠ v Riedlově vile do ZMŠ a počet dětí by měl být okolo 80 (po provedené 

rekonstrukci, která je nyní připravována), bude zde možné pouze vydávat stravu. 

 

Hlasování pro - 10 

Usnesení 5.8 

Zastupitelstvo města Desná schvaluje dodatek č. 1 Zřizovací listiny Zdravé mateřské školy 

Desná, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace ze dne 1.1.2003 s účinností od 

1.10.2019 týkající se změny školní jídelny na školní jídelnu – výdejnu.  

 

6. Informace MěÚ 

6.1) Informace o výběrových řízeních - údržba, opravy, servis VO ve městě Desná pro rok 2020-

2021 

S ohledem na skutečnost, že externí pracovník pan Nesvadba  zajišťující službu údržby VO ve městě 

oznámil na jaře tohoto roku vedení města ukončení svojí činnosti a navíc za hranou životnosti je 

městské plošinové vozidlo AVIA, rozhodla RM o vypsání veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) 

na zajištění údržby, oprav a servisu VO na následující dva roky s platností od 1.1.2020. VZMR byla 

vyhlášena dne 15.7.2019 v otevřené výzvě. Do termínu podání se sešly celkem čtyři nabídky. Za výše 

uvedené služby město Desná bude paušálně dle vysoutěžené nabídky měsíčně hradit částku 29.645,- 

včetně DPH, a to po dobu dvou let. Rozhodnutím RM dne 21.8.2019 byla tato zakázka uvedené firmě 

přidělena. S firmou Elektrocable byla sepsána smlouva.  

Rada města na svém zasedání schválila zajištění opravy a servis VO firmou Elektrocable již od 

1.9.2019 do 31.12.2019 (ukončení pracovního poměru p.Nesvadba k 31.8.2019)  

 

Proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 

 

Pan Želinský odchází ve 20:54 hodin. Zastupitelů je 9. 

 

6.2) Investiční záměr vodovodu Černá Říčka 

Během loňského sucha se u mnoha objektů v části Černá Říčka projevily problémy se zásobováním 

pitnou vodou.  

Pro posouzení možnosti vybudování veřejného vodovodního řadu jsme zadali zpracování studie, 

která měla navrhnout trasu vodovodu a přibližné náklady. Projektant zároveň projednal možnost 

napojení na stávající řad v majetku SVS v lokalitě Souš. 

Studie navrhla vodovod pro celé území Černé Říčky. Trasu rozdělila do několika etap s možností 

postupné realizace.  

Při jednání se provozovatelem stávajícího vodovodu bylo zjištěno, že podmínkou napojení je 

vybudování vodojemu 2 x 20 m3s předpokládanými náklady 3 145 000,- Objem vychází 

z jednodenního odběru a rezervy pro možný rozvoj lokality. Umístění vodojemu je vedle Nymburské 

chaty. 

Vodovodní řad je přednostně veden po nezpevněných cestách v majetku města, viz ukázka studie 

(bude zastupitelům vložena do trezoru).  

Součástí studie jsou i krátké úseky zásobující menší skupiny objektů. Celkem se jedná o 4165 metrů 

s celkovými náklady 24 345 200,- (včetně DPH).  Tato částka zahrnuje i projekční a inženýrskou 

činnost v částce 1 250 000,-. Počet připojených ekvivalentů je 261 osob.  

 

Proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 

 

6.3) Informace o sběrném dvoře 
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Město již delší dobu řeší situaci kolem sběrného dvora. Vzhledem k blížící se přípravě rozpočtu na 

příští rok, bylo by třeba rozhodnout o dalším umístění a podobě sběrného dvora tak, aby mohly být 

do rozpočtu zahrnuty potřebné finanční prostředky.  

Vedení města navrhuje svolání pracovního zastupitelstva, které by za účasti zástupce stavebního 

úřadu (možné stavební úpravy) a zástupce místního hospodářství (plocha zároveň slouží jako 

skladovací a manipulační pro místní hospodářství) dohodlo další postup v této věci. Materiál 

s možnými plochami pro využití umístění spolu s dalšími informacemi budou zastupitelům včas 

rozeslány emailem před pracovním jednáním. 

 

Proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 

 

6.4) PD Černá Říčka garáže 

Na základě schválené objednávky realizuje Ing. Marcel Folc z Jablonce nad Nisou zpracování 

projektové dokumentace na stavbu řadových garáží v Černé říčce. Původní požadavek ze strany 

města byl, aby dané lokalitě vzniklo cca 6 nových jednopodlažních garáží. Při řešení projektové 

dokumentace se ukázalo, že terénní prostor by umožnil výstavbu více než dvojnásobného počtu garáží 

(celkem 16), a to ve dvoupodlažní variantě v patě navážky. Tím by se daleko lépe uspokojila poptávka 

z řad tamních vlastníků nemovitostí o získání garáže.  

Upravenou cenovou nabídku. 

 

6.5) Dodatek smlouvy o pronájmu Chládek x Tintěra 

Město Desná uzavřelo dodatek nájemní smlouvy na pronájem pozemků v souvislosti s rekonstrukcí 

mostu u ZŠ, které navýšili platbu o 100.000,- Kč 

 

6.6) Nákup vozidla Dacia Logan MCV combi 

Město Desná je majitelem osobního vozidla zn. Škoda Roomster, které je v současné době využíváno 

pracovnicemi DPS zejména k rozvozu obědů a nákupům. Vozidlo by mělo projít, v podzimních 

měsících letošního roku, technickou prohlídkou. Vzhledem k současnému stavu vozidla byl 

ohodnocen rozsah oprav v autorizovaném servisu SAN Plus v Jablonci nad Nisou (viz. příloha) cca 

105.000,- Kč s DPH. Ze strany servisu byla doporučena likvidace vozidla. Proto bylo navrženo radě 

města neprovádět již další opravy na vozidle, vozidlo prodat před technickou prohlídkou (27.11.2020) 

a provést poptávkové řízení za účelem případného zakoupení nového osobního automobilu. Rada 

města následně schválila na jednání dne 3.7.2019 usnesením č. 237/19 provedení poptávkového řízení 

na zakoupení nového vozidla. 

V rámci poptávkového řízení bylo poptáno vozidlo Dacia Logan MCV (combi) ve výbavě Open. 

V současné době město vlastní vozidla Dacia, která jsou vzhledem k ceně, jejich kvalitě a užitné 

hodnotě nejvhodnějšími.  

Na základě nejnižší cenové nabídky byl RM schválen nákup vozidla u f. Auto Belda, s.r.o., Jablonec 

nad Jizerou. 

  

6.7) Instalace vchodové dveře čp. 630 

V rozpočtu na rok 2019 je částka určená k výměně zadních vchodových dveří na objektu Krkonošská 

č.p. 630 (zadní vstupy pošta, řeznictví, lékárna, výměníková stanice). V rámci výběrového řízení byla 

provedena poptávka u 3 firem. Na základě nejnižší nabídkové ceny f. PFT, spol. s r.o, U Javůrkovy 

louky 567, 506 01 Jičín, IČ 49813587, DIČ CZ49813587 za částku ve výši  120.379,57,- Kč s DPH.  

6.8) Instalace oken čp. 334, byt č. 40 

Rada města schválila výměnu dvou oken v bytové jednotce v č.p. 334 (byt č. 40) v souvislosti 

s celkovou opravou bytu. Výběrové řízení provedeno na základě nejnižší nabídkové ceny a zakázku 
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bude realizovat f. Okna Tanvald, Krkonošská 179, Šumburk nad Desnou 468 41 Tanvald, IČ 

27284107, DIČ CZ27284107 ve výši 25.129,- Kč s DPH. 

6.9) Terénní úpravy pč. 79/3 – firma Mazepa 

Firma Mazepa byla vybrána na základě nejnižší nabídkové ceny na provedení terénních úprav a 

bouracích prací v prostoru u bývalé večerky, kde by mělo do konce října dojít k postavení montované 

haly. Hala by měla sloužit k uložení komponentů strojů pro zimní údržbu. 

 

6.10) Info projektová dokumentace ordinace lékaře 

Na základě předběžných jednání s f. MEDICA SEVER, s.r.o. se sídlem Domky 109, 46010 Liberec 

XX – Ostašov má město Desná konkrétní nabídku k obsazení místa obvodního lékaře. Ordinace 

všeobecného lékaře by se nacházela v objektu Krkonošská č.p. 500. V současné době byl již zadán, 

na základě rozhodnutí RM, projekt na získání stavebního povolení. Ordinace by se měla nacházet 

v místnosti současné tělocvičny. V zimním období by zde měly probíhat stavební práce s tím, že 

uvažujeme reálný datum ukončení stavebních prací na jaře 2020.  

Proběhla diskuze přítomných zastupitelů a občanů. 

 
6.11) Nákup radlice a předního tříbodového závěsu 

Odbor místního a bytového hospodářství MěÚ Desná doporučil zakoupit pro potřeby zimní údržby 

novou radlici na stávající traktor Zetor. Jeho opravu prováděla f. N+N Košátky v Hodkovicích a bylo 

doporučeno jeho využití pro zimní údržbu. Radlice bude pořízena za částku 212.911,6,- Kč s DPH. 

Součástí instalace je i úprava uchycení radlice – přední tříbodový závěs za cenu 50.820,- Kč s DPH.  

RM na svém jednání dne 21.8.2019 schválila nákup tohoto zařízení. 

6.12) Zpracování odborných vyjádření na stanovení obvyklé ceny nájemného a oznámení 

občanům o důvodech případného zvýšení nájemného 

V souvislosti s návrhem bytové komise na zvýšení nájemného až o 20% od 1.1.2020 (viz. zápis 

z jednání bytové komise dne 12.8.2019) je nezbytně nutné zjistit, jaká je cena obvyklá nájmu v dané 

lokalitě (město Desná). Ceny pro konkrétní byt se mohou lišit, a proto doporučujeme zpracování 

odborných vyjádření u 7 vybraných typů bytů. Odborné vyjádření, na základě doporučení Tanvaldu 

a zaslané cenové nabídky, byla objednána u znalkyně v oboru Ing. Milada Kadlecová z Institutu 

regionálních informací, s.r.o., Chládkova 898/2, 616 00 Brno za celkovou cenu 16.940,- Kč s DPH. 

Odborná vyjádření stanoví obvyklou výši nájemného pro jednotlivé kategorie bytů v Desné.  

Rada města schválila na svém jednání dne 21.8.2019 objednávku na tato odborná vyjádření, která by 

měla být hotova do konce října 2019.  

V souvislosti s návrhem bytové komise na zvýšení nájemného až o 20% od 1.1.2020 bylo nutné 

v souladu se zákonnými normami informovat oznámením občany města o důvodech zvýšení 

nájemného od 1.1.2020. Text oznámení (viz. příloha) byl doporučen bytovou komisí ke schválení 

radě města, která jej schválila a k jeho zveřejnění došlo v Desenských novinách, na webových 

stránkách města Desná a na úřední desce města Desná dne 2.9.2019.     

6.13) Personální obsazení odboru MBH 

Od 1.9.2019 došlo na odboru MaBH k obsazení zástupce vedoucího odboru p. Josefem Šikolou a 

místa technika p. Lenkou Daňkovou. Bývalý technik p. Radek Seidel ukončil na vlastní žádost 

pracovní smlouvu k termínu 31.7.2019.   

 

6.14) Zpráva z městské policie Desná 

Vedoucí městské policie předložil zprávu o bezpečnosti v teritoriu města Desná, prevenci a opatření 

za období duben – srpen 2019. Více informací viz. příloha. 
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Hlasování pro – 9 

Usnesení 6 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace MěÚ o:  

- údržba, opravy, servis VO ve městě Desná pro rok 2020-2021 

- investiční záměr vodovodu Černá Říčka 

- informace o sběrném dvoře 

- PD Černá Říčka garáže 

- dodatek smlouvy o pronájmu Chládek x Tintěra 

- nákup vozidla Dacia Logan MCV combi 

- instalace vchodové dveře čp. 630 

- instalace oken čp. 334, byt č. 40 

- terénní úpravy pč. 79/3 – firma Mazepa 

- info projektová dokumentace ordinace lékaře 

- nákup radlice a předního tříbodového závěsu 

- zpracování odborných vyjádření na stanovení obvyklé ceny nájemného a  

  oznámení občanům o důvodech případného zvýšení nájemného 

- personální obsazení odboru MBH 

- zpráva z městské policie Desná 

 

7. Diskuze 

p. starosta – pozval zastupitele na akce, které se konají v sobotu 21.9. (Slavnosti města, fotbalová 

utkání) a v neděli 22.9.2019 (běh Přes desenské kopce, závody ve skoku na lyžích) 

p. Hofmanová – jak se bude řešit parkování u panelových domů v DI? 

p. starosta – řešíme tuto situaci, určitě je to v plánu až se dodělají střechy 

p. Indráček - oprava viaduktu - bude průchod pod druhým obloukem? 

p. starosta – na kontrolním dni budeme o tom jednat  

p. Michek – co se děje s lampami na sídlišti? 

p. starosta – mění se, je to další etapa plánované rekonstrukce 

p. Koukal – provizorní přechod je jen kvůli opravě viaduktu? 

p. starosta – ano 

p. J. – DI – nástavba opravy střech, kolik to bude stát a kdy to bude hotové?  

p. starosta – placeno z úvěru, cca 24 milionů čtyři střechy, do konce října plánováno, bylo to na ZM 

už probírané několikrát 

p. J. – budou se na městě realizovat technické služby? 

p. starosta – ne, pan tajemník o situaci na MH hovořil  

p. J. – chtěl by upozornit na kulturní akce, které se konají v městě Desná, bohužel nikdo ze ZM 

nechodí tyto akce podpořit 

 

Pan Chlum a pan Koukal odešli ve 21:30 hodin. Zastupitelů je 7. Protože zastupitelů již není 

nadpoloviční většina a zastupitelstvo není usnášení schopné, pan starosta končí jednání zastupitelstva 

města.  

 

 

8. Závěr 

Pan starosta poděkoval všem přítomným za účast a popřál hezký zbytek večera. 

 

Zasedání zastupitelstva ukončil v 21.38  hod. 
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Zápis ověří: Michek Pavel    …………………………………………. 

                     

                    Chlum Patrik     ………..….………..…………………… 

 

 

  Jaroslav Kořínek                                                                                      Josef Želinský 

      starosta                                                                                                        radní 

 

 


