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 Z Á P I S 

ze 4. zasedání zastupitelstva města, které se konalo  

dne 9. 9. 2020 v 17:00 hod v Riedelově vile v Desné II. 
 

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

Ing. Tomáš Strnad, Pavel Horký, Josef Želinský, Stanislav Doubek, Ing. Pavel Michek, Patrik Chlum 

Omluveni: Ivana Suchardová, Petr Šikola, Martin Lauer  

Pozdní příchod: Josef Želinský 

 

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 – Patrik Chlum, Mgr. Pavel Horký 

Hlasování pro – 8, zdržel se – 2  

 

d) Byla navržena návrhová komise ve složení – Ing. Pavel Michek, Jarmila Zachrová 

Hlasování pro – 10   

 

e) Starosta sdělil, že zápis z posledního jednání zastupitelstva ze dne 17. 6. 2020 byl uložen na MěÚ 

k nahlédnutí, nikdo ze zastupitelů k němu nevznesl připomínky, a proto byl vyhlášen za schválený. 

 

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 26. 8. 2020 navrhla k projednání tento program dnešního zasedání  

    1) Zahájení  

      - rezignace zastupitelky a slib nového zastupitele 

    2) Kontrola usnesení 

    3) Majetkoprávní 

       - prodej poz. pč. 1377 a 1379 v k.ú. D I 

       - prodej poz. pč. 1499/1 v k.ú. D II 

       - prodej části z poz. pč. 122/1 v k.ú. D I 

       - prodej části z poz. pč. 886/5 a 886/12 v k.ú. D II 

       - uzavření SOSB k poz. pč. 1808/1 a 1808/4 v k.ú. D III 
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       - schválení SOSB k pč. 83 a 89 v k.ú. D II 

       - prodej poz. pč. 315/6 v k.ú. D II 

       - schválení Kupní smlouvy týkající se objektu staré DPS 

       - schválení dodatku č. 1 ke SOSB – prodloužení kanalizace Tanvald – D I 

    4) Ekonomické 

      - ekonomická situace 

      - rozpočtová opatření       

    5) Organizační    

       - činnost výborů 

       - schválení Zprávy o uplatňování ÚP Desná za období 05/2016-05/2020 

         a schválení pořízení Změny č. 2 ÚP Desná            

       - stížnost občana 

     6) Informace MěÚ 

      - vyhlášená výběrová řízení 

    7) Diskuze 

    8) Závěr     

Navrhuji, aby do dnešního programu jednání byly provedeny následující změny:  

V úvodním bodu ponechat rezignaci zastupitelky, ale slib zastupitele přesunout na příští jednání 

zastupitelstva. Důvodem je překážka Dany Gajdáčové při výkonu jejího povolání. 

Do majetkoprávního bodu doplnit bod schválení způsobu případného prodeje pozemků v lokalitě 

Sokolská. V bodu informace MěÚ zrušit podbod vyhlášená výběrová řízení, protože žádná nebyla. 

Jako poslední navrhuji po úvodním bodu projednat, před kontrolou usnesení, organizační bod 

„Schválení Zprávy o uplatňování ÚP Desná za období 05/2016-05/2020 a schválení pořízení 

Změny č. 2 ÚP Desná“, který za pořizovatele předkládá paní Žillová. 

 

Pan Želinský přišel 17:05 hodin. Zastupitelů je 11. 

 

Hlasování pro – 10, Nehlasoval – 1  

Usnesení 1b) 

Zastupitelstvo města schvaluje program 4. zasedání, které se koná dne 9. 9. 2020 od 17:00 hodin  

    1) Zahájení  

      - rezignace zastupitelky 

    2) Kontrola usnesení 

    3) Majetkoprávní 

       - prodej poz. pč. 1377 a 1379 v k.ú. D I 

       - prodej poz. pč. 1499/1 v k.ú. D II 

       - prodej části z poz. pč. 122/1 v k.ú. D I 

       - prodej části z poz. pč. 886/5 a 886/12 v k.ú. D II 

       - uzavření SOSB k poz. pč. 1808/1 a 1808/4 v k.ú. D III 

       - schválení SOSB k pč. 83 a 89 v k.ú. D II 

       - prodej poz. pč. 315/6 v k.ú. D II 

       - schválení Kupní smlouvy týkající se objektu staré DPS 

       - schválení dodatku č. 1 ke SOSB – prodloužení kanalizace Tanvald – D I 

    4) Ekonomické 

      - ekonomická situace 

      - rozpočtová opatření       

    5) Organizační    

       - činnost výborů 



 

 

3 

 

       - schválení Zprávy o uplatňování ÚP Desná za období 05/2016-05/2020 

         a schválení pořízení Změny č. 2 ÚP Desná            

       - stížnost občana 

     6) Informace MěÚ 

    7) Diskuze 

    8) Závěr 

 

h) Součástí dnešního úvodního bodu zahájení je „Rezignace člena zastupitelstva“  

1/ Rezignace člena zastupitelstva paní Hany Chladové  

Dne 17.6.2020 byla doručena písemná rezignace zastupitelky města Desná paní Hany Chladové, kde 

uvedla, že z osobních důvodů rezignuje na mandát zastupitele města Desná k termínu 31.8.2020 (viz. 

příloha). Tímto dnem dochází, v souladu s § 55 odst. 2 písm. h) zákona 491/2001 Sb., Zákon o 

volbách do zastupitelstev obcí, k zániku jejího mandátu. Rada města byla informována o rezignaci na 

svém jednání dne 26. 8. 2020 a rozhodla v souladu s § 56 téhož zákona o předání písemného 

osvědčení o zvolení zastupitelkou města Desná na uvolněné místo první náhradnici paní Daně 

Gajdáčové z kandidátní listiny Sdružení starostové pro Liberecký kraj a nezávislých kandidátů, 

Sdružení pro Desnou dne 1.9.2020. Tedy dne, který následoval po zániku mandátu paní Hany 

Chladové. 

 

Hlasování pro - 11 

Usnesení 1c) 

Zastupitelstvo města Desná bere na vědomí doručení písemné rezignace zastupitelky města 

Desná paní Hany Chladové, kde uvedla, že z osobních důvodů rezignuje na mandát zastupitele 

města Desná k termínu 31. 8. 2020.  

 

Nyní mělo následovat Složení slibu člena zastupitelstva města Desná, kde dle originálu zápisu o 

výsledku komunálních voleb do zastupitelstva města Desná byla jako první náhradnice paní Dana 

Gajdáčová. Rada města dne 26.8.2020 schválila vydání písemného osvědčení. To ale nebylo předáno 

z důvodu překážky Dany Gajdáčové při výkonu jejího povolání. Proto rada města bude na svém 

jednání dne 23.9 schvalovat vydání písemného osvědčení pro dalšího náhradníka v pořadí Ing Miloše 

Hataše. Slib nového zastupitele bude na programu nejbližšího jednání zastupitelstva.  

 

2. Kontrola usnesení z 3. zasedání zastupitelstva města Desná ze dne 17. 6. 2020: 

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 6.5. 2020 – 

standardní bod, tedy splněn 

3.1) schválení rozparcelování pozemku v k.ú. DI – lokalita „Sokolská“ – běží, dnes na programu 

doplněný bod „schválení způsobu případného prodeje pozemků“ 
3.2) schválení uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti v k.ú. DII – sportovní areál – TJ Desná – 

běží, smlouva podepsána, připraveno pro vklad na katastr 

3.3) schválení uzavření smlouvy na prodej nemovitosti v k.ú. DIII – bývalá DPS – běží, dnes na 

programu, vrácen vklad z katastr  

3.4) vzata na vědomí informace o odkup části z pozemku v k.ú. DII – u otočky autobusu na Souši 

– běží, dnes na programu smlouva o smlouvě budoucí 

3.5) schválení prodeje části pozemku v k.ú. DII – manželé Z. H. bývalá Teplotechna – běží, 

žadatel připravuje GP, následně smlouva a vklad na katastr 
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3.6) vzaty na vědomí připomínky a schválení směny pozemků v k.ú. DII – Příkrá pan K. – běží, 

žadatel připravuje GP, následně smlouva a vklad na katastr 

3.7.1) schválení prodeje nově vzniklého pozemku v k.ú. DI – pan H., Finsko – běží, připraveno 

pro vklad na katastr 

3.7.2) schválení prodeje nově vzniklého pozemku v k.ú. DI – manželé S., Finsko – běží, 

připraveno pro vklad na katastr 

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

2020 – vzetím na vědomí splněno  

4.2) schválení rozpočtového opatření č. 6/2020, náhrady mezd v době nemoci, navýšení nákladů 

na odstavnou plochu na Souši, výdaje na poškozené VO, ubytovací poplatky – schválením splněno 

4.3) schválení rozpočtového opatření č. 7/2020, navýšení nákladů na ordinaci pr.lékaře, dotace z 

Euroregionu NISA, náklady na zřízení komunitní klubovny – schválením splněno 

4.4.1) vzata na vědomí informace o Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření města Desná za 

rok 2019 – schválením splněno 

4.4.2) vyjádření souhlasu zastupitelstva s celoročním hospodařením města Desná za rok 2019 bez 

výhrad – vyjádřením splněno 

4.5) schválení roční účetní závěrku města Desná za rok 2019 a ztrátový výsledek hospodaření za 

rok 2019 ve výši - 13.615.906,67 Kč – schválením splněno 

4.6) vzata na vědomí informace o poklesu daňových příjmů města Desná a souvisejícím omezení 

výdajů v roce 2020 – vzetím na vědomí splněno 

5.1.1) vzata na vědomí informace o činnosti FV – vzetím na vědomí splněno 

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

5.1.3) vzata na vědomí informace o činnosti VRaCR a uložení úkolu, projednání podnětu k 

Arboretu – vzetím na vědomí splněno, úkol běží  

5.2) schválení mimořádné odměny – starosta – splněno 

6) vzaty na vědomí informace MěÚ o – vyhlášených výběrových řízeních, lékařích v Desné, MP 

Desná, cestovním ruchu na Souši, dotaci na rekonstrukci v KD Sklář, řešení stížnosti, valné 

hromadě DT s.r.o., pozemku SŽDC – vzetím na vědomí splněno, o některých bodech dnes další 

info  
 

Hlasování pro – 11 

Usnesení 2 

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

zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. 6. 2020. 

 

3. Majetkoprávní 

3.1) Prodej pozemku pč. 1377 a 1379 v k.ú. D I 

Firma EUROTRADINGGROUP s.r.o. , IČ 28721446, se sídlem Josefská 653/6A, 40801 Rumburk, 

žádá o odkup pozemku p.č. 1377 o rozloze 334 m2 a p.č.1379 o rozloze 43 m 2 vše v k.ú. Desná I . O 

pozemek mají zájem, jelikož přímo sousedí s jejich pozemkem p.č. 1380 a vzhledem k tomu že je 

zanedbaný, chtěli by se o něj starat a pravidelně ho udržovat . RM na 12. zasedání dne 1.7.2020 

schválila zveřejnění záměru na prodej pozemku. Záměr byl vyvěšen od 17.7.2020 do 31.7.2020. 

Rada města doporučila ZM schválit prodej pozemků za cenu 50,- Kč ú m2. Celková cena bude 

18.850,- Kč . ( Výpočet 334+43=377 m2 x 50,- Kč = 18.850,- Kč ) 

 

Hlasování pro - 11 

Usnesení 3.1 
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Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku pč. 1377 o rozloze 334 m2 a pozemku pč. 1379  

rozloze 43 m2 , k.ú. Desná I, firmě EUROTRADINGGROUP s.r.o., IČ 28721446, se sídlem 

Josefská 653/6A, 40801 Rumburk, za cenu 50,- Kč/m2. Celková cena 18.850,- Kč. 

 

3.2) Prodej pozemku pč. 1499/1 v k.ú. D II 

Manželé P. a M. K., bytem Struhařov, žádají o odkup cesty, která vede vedle jejich pozemku a není 

dle nich nikým dalším využívána a oni ji pravidelně udržují. Tato záležitost se řešila již v minulosti 

a byl problém se souhlasem souseda. RM na 12. zasedání dne 1.7.2020 schválila zveřejnění záměru 

na prodej pozemku. Záměr byl vyvěšen od 27.7.2020 do 12.8.2020  (usnesení RM ze dne 1.7.2020) 

Rada města doporučila ZM schválit prodej pozemků za cenu 50,- Kč za m2. Celková cena bude 

5.250,- Kč. 

Hlasování pro - 11 

Usnesení 3.2 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku pč. 1499/1 k.ú. Desná II o výměře 105 m2, 

manželům P. K. a M. K., oba bytem Struhařov za cenu 50,- Kč/m2.  Celková cena 5.250,- Kč. 

 

3.3) Prodej části z pozemku pč. 122/1 v k.ú. D I 

Pan J. W., bytem Desná, požádal o majetkové vypořádání. Po konzultaci a po provedeném místním 

šetření s panem Nigrinem nechal vypracovat zákres oddělení části pozemku pč. 122/1 o výměře 34 

m2 , kde se nachází stávající živý plot, a to za účelem výstavby nového plotu u rodinného domu.  Po 

zaměření části pozemku bylo zjištěno, že současný plot byl dřívějším majitelem rodinného domu 

vysázen na pozemku města. Vedoucí MH-BH pan Stanislav Jiřička souhlasí s prodejem, jelikož plot 

nebude bránit údržbě komunikace. Stavební úřad také souhlasí. Pan W. nechal na vlastní náklady 

připravit GP č. 879-44/2020 ze dne 27.8.2020, kterým byla z pozemku pč. 122/1 oddělena část - 

parcela pč. 122/5 o výměře 34 m2. 

Záměr byl vyvěšen od 29.7.2020 do 14.8.2020 . 

Rada města doporučila ZM schválit prodej pozemků za cenu 50,- Kč za m2. Celková cena bude 

1.700,- Kč. 

K danému bodu proběhla diskuze zastupitelů. 

 

Hlasování pro - 11 

Usnesení 3.3 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku pč.122/5 v k.ú. Desná I nově vzniklého podle 

GP č. 879-44/2020 ze dne 27.8.2020  oddělením  z pozemku pč. 122/1 v k.ú. Desná I, panu J. W., 

bytem Desná, za cenu 50,- Kč/m2 . Celková cena 1.700,- Kč. 

 

3.4) Prodej části z pozemku pč. 886/5 a 886/12 v k.ú. D II 

Manželé M. a P. S., bytem Desná, žádají o koupi části z pozemku pč.886/8 (trvalý travní porost, 365 

m2) a části z pozemku pč.886/12  (trvalý travní porost, 485 m2) v k.ú. Desná II, kde se nachází 

přístupová cesta k domu v jejich vlastnictví. Nyní mají předmětnou část (cca 40 m2 z pč.886/8 a cca 

10 m2 z pč.886/12 v k.ú. DII) v pronájmu na základě smlouvy za roční nájemné ve výši 500,- Kč.  

Byl vypracován GP číslo 733-398/2019 ze dne 11.3.2020, kterým byly odděleny části z pozemků pč. 

886/8 a pč. 886/12 a nově vznikl pozemek pč. 886/18 o výměře 37 m2 v k.ú. Desná II, který je 

předmětem prodeje. 

Podle ÚP – SR1 = stavební pozemek.   
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Na základě odborného stanoviska ke stavbě zhotoveného Ing. Liborem Bambuškem byla postavena 

opěrná zeď, aby nedošlo k poškození vodní nádrže. Proběhla kontrola vedoucím stavebního úřadu 

panem Nigrinem. Pan S. splnil podmínky stanovené radou města pro umožnění prodeje. 

Rada města na svém 8. zasedání konaném dne 22.4.2020 doporučila zastupitelstvu města schválit 

prodej pozemku pč. 886/18  v k.ú. Desná II, manželům P. S. a M. S., oba bytem Desná, za kupní cenu 

11.100,- Kč. (á 300,- Kč/m2) 

Záměr znovu zveřejněn od 3.6. do 19.6.2019 a od 24.8. do 8.9.2020 

 

Hlasování pro - 11 

Usnesení 3.4 

Zastupitelství města schvaluje  prodej pozemku pč. 886/18  nově vzniklého podle geometrického 

plánu číslo 733-398/2019 ze dne 11.3.2020 oddělením z pozemků pč. 886/12 a pč. 886/8 vše v k.ú. 

Desná II, manželům P. S. a M. S., oba bytem Desná, za kupní cenu 11.100,- Kč. 

 

3.5) Smlouva o smlouvě budoucí k odkupu části z pozemku pč. 1808/1 a pč. 1808/4 v k.ú. D III 

Z důvodu obnovy technicky zastaralé trafostanice žádá ČEZ o odkup části pozemku o rozměrech cca 

5x6 m a o uzavření věcného břemene na umístění kabelového vedení vysokého napětí do tohoto 

pozemku. Nová transformační stanice musí být umístěna na pozemku v majetku ČEZ Distribuce, a.s. 

a z tohoto důvodu je dle ČEZ nezbytné provést odkup části pozemku 1808/1 v  k.ú. Desná III. 

Původní trafostanice stojí na pozemku Lesy ČR, tito odkup pozemku pro novou trafostanici zamítly 

a doporučili ji umístit na pozemku města Desná nebo na pozemku Statutárního města Liberec. 

Na základě místního šetření dne 24.6.2020 na místě plánované investiční stavby a po dohodě s panem 

starostou byl panem Lízancem (zástupce ČEZ) zaslán návrh smlouvy o smlouvě budoucí na pozemek 

pod trafostanicí. 

Přílohou smlouvy je plánek s rozsahem stavby – včetně dohodnutého umístění trafostanice při 

místním šetření. 

Rada města dne 26.8.2020 doporučila ZM schválit uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí a schválila 

vyvěšení záměru. Adresný záměr byl řádně vyvěšen. 

K danému bodu proběhla diskuze zastupitelů. 

 

Hlasování pro - 11 

Usnesení 3.5 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na prodej části cca 25 m2 

z pozemků pč. 1808/1 a pč. 1808/4 v k.ú. Desná III, z důvodu obnovy trafostanice společnosti 

ČEZ Distribuce a.s.,  IČ: 24729035 se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly za cenu 500,- 

Kč za m2.   

 

3.6) Smlouva o smlouvě budoucí k odkupu pozemků pč. 83 a pč. 9 v k.ú. D II 

ČEZ předložil návrhy Smlouvy o smlouvě budoucí k pozemkům pč. 83 a pč. 9 v k.ú. Desná II, které 

jsou v současné době v nájmu na základě nájemní smlouvy. Rada města dne 3.6.2020 na svém 10. 

zasedání schválila vyvěšení záměru na budoucí prodej části cca 48 m2 z pozemku pč. 9 a části cca 48 

m2 z pozemku pč. 83 v k.ú. Desná II, za jednotkovou cenu 500,- Kč/m2. 

Záměr byl vyvěšen od 12.6.2020 do 28.6.2020. 

 

K danému bodu proběhla diskuze zastupitelů. 
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Hlasování pro - 11 

Usnesení 3.6 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí mezi městem Desná a 

společností ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035 se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly 

na prodej  části cca 48 m2 z pozemků pč. 9 a části cca 48 m2 z pozemku pč. 83 v k.ú. Desná II 

pod trafostanicemi za cenu 500,- Kč za m2.   

 

3.7) Prodej pozemku pč. 315/6 v k.ú. D II 

Pan J. H., bytem Praha žádá o prodej pozemku pč. 315/6 v k.ú. DII za účelem scelení vlastnických 

vztahů a vybudování parkovací plochy pro budoucí provozovnu pneuservisu. Parkovací plochu budou 

moci dle jeho slov využívat rovněž sousedé a jejich návštěvy. Tato plocha by měla také umožňovat 

vzájemné vyhnutí vozidel projíždějících po silniční komunikaci, se kterou pozemek sousedí. Na této 

žádosti jsou i souhlasy nejbližších sousedů (L. P. a L. P.). V souvislosti s touto žádostí přišlo 

nesouhlasné stanovisko od paní V. H., bytem Desná. Na odkup části tohoto pozemku přišla i žádost 

manželů K.  

Rada města na svém 12. zasedání dne 1.7.2020 (usnesení číslo 215/20) provedla místní šetření a 

doporučila zastupitelstvu prodej neschválit. 

K danému bodu proběhla diskuze zastupitelů. 

 

Hlasování pro - 11 

Usnesení 3.7 

Zastupitelstvo města bere na vědomí žádost pana J. H., bytem Praha a neschvaluje prodej 

pozemku pč. 315/6 v k.ú. Desná II jako celku. 

 

3.8) Schválení Kupní smlouvy týkající se objektu staré DPS čp. 707 a 708 v k.ú. Desná III 

Na základě rozhodnutí Katastrálního úřadu, který zamítl návrh na vklad z důvodu nesplnění 

podmínky týkající se obsahu smlouvy, který nesplňoval náležitosti listiny pro zápis do katastru, došlo 

k úpravě kupní smlouvy ve čl. 5, odstavci 4,5 a 6.  

K danému bodu proběhla diskuze zastupitelů. 

 

Hlasování pro – 11 

Usnesení 3.8 

Zastupitelstvo města schvaluje změnu Kupní smlouvy 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. 

 

3.9) Schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí na prodloužení kanalizace Tanvald 

– Desná I 

Na základě Smlouvy o smlouvě budoucí CES 584/2010, uzavřené mezi městem Desná a společností 

SVS a.s. by mělo dojít k převodu prodlouženého úseku kanalizace v Desné I (od kostela k MŠ). 

Podmínkou bylo vyřešení věcných břemen. Celkem bylo uzavřeno 7 smluv o zřízení služebnosti ve 

prospěch SVS a.s. k pozemkům jiných vlastníků (Z. M., Z. J., H. D., Liberecký kraj, Římskokatolická 

farnost Desná, město Desná, Povodí Labe). Aktuálně je předkládán Dodatek č. 1, ke stávající smlouvě 

budoucí, kterým se nově upravuje čl. III a čl. IV. a nově se doplňuje čl. VII a VIII. 
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K danému bodu proběhla diskuze zastupitelů. 

 

Hlasování pro – 10, Zdržel se – 1 

Usnesení 3.9 

Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí 584/2010 uzavřenou 

mezi městem Desná a společností SVS a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, týkající 

se převodu části kanalizace v ulici Údolní, která je nyní v majetku města. 

 

3.10) Prodeje pozemků v lokalitě Sokolská 

Vzhledem k tomu, že na minulém jednání zastupitelstva jsme odhlasovali rozparcelování pozemku 

p.č. 709/1 v k.ú. DII. Současně s tím byli pověření pracovníci města připravit návrh možností prodeje. 

Nejprve musíme rozhodnout o tom, kterým směrem chceme jít a jestli budeme chtít to, co jsme celou 

dobu predikovali, že pozemky necháme pro naše mladé rodiny z regionu, aby nám neutíkaly pryč 

(nebo budeme chtít co nejvíce za pozemky utržit). Uchazečů máme v současné době 10.  

 

Postup navrhujeme následující: 

- nechat zpracovat znalecký posudek pozemku v dané lokalitě 

- nechat vypracovat smlouvu se zapracováním všech dohodnutých podmínek, včetně záměru 

na prodej 

- jednotlivé pozemky prodat formou výběrového řízení (obálkové metody) 

 

K danému bodu proběhla diskuze zastupitelů. 

 

Hlasování pro – 10, zdržel se – 1 

Usnesení 3.10 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej rozparcelovaných pozemků v lokalitě Sokolská a 

následně pověřuje vedení města zadáním znaleckého posudku, vypracováním návrhu smlouvy 

na prodej a záměru na prodej.  
     

4. Ekonomické 

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

k 31.8.2020 

Na účtech máme k 31.8.2020 volných 19.177.591,61 Kč (viz příloha). 

Za květen jsou výnosy z daní dle RUD a výnosy z hazardních her 7.504.711,29 Kč, což je v porovnání 

se srpnem 2019 vyšší o 3.865.674,48 Kč. 

 

Hlasování pro – 11 

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. 2020.                                                 

 

4.2) Seznámení se schváleným rozpočtovým opatřením č.8/2020 

Rada města schválila dne 26.8.2020 usnesením č. 253/20 rozpočtové opatření č.8/2020.  

Toto rozpočtové opatření bylo předloženo z důvodu: 

 obdržení jednorázového neúčelového příspěvku podle zákona č. 159/2020 Sb., o 

kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem 

koronaviru SARS CoV-2 ve výši 3.855.000,-Kč.  
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Jedná se o příspěvek ve výši 1.250,-Kč na jednoho obyvatele. Počet obyvatel k 1.1.2020 činil 

3084. Příspěvek město obdrželo dne 13.8.2020.  

O tuto částku byly poníženy rozpočtované očekávané daňové příjmy – daň z příjmů fyzických 

osob (1.285.000,-Kč), daň z příjmů právnických osob (1.285.000,-Kč) a daň z přidané 

hodnoty (1.285.000,-Kč). 

 obdržení jednorázového účelového příspěvku z MPSV na odměny zaměstnanců sociálních 

služeb (včetně zákonných odvodů) v souvislosti s výkonem povolání v období epidemie 

koronaviru ve výši 89.678,-Kč. 

Jedná se o odměnu ve výši 59,-Kč hrubého za každou odpracovanou hodinu v období 

13.3.2020 - 31.5.2020. Ve výplatním termínu za červenec 2020 byly vyplaceny odměny 

čtyřem zaměstnancům v celkové výši 67.024,-Kč a odvedeny zákonné odvody sociálního a 

zdravotního pojištění ve výši 22.654,-Kč. 

Příspěvek město obdrželo dne 27.7.2020. 

 neinvestiční dotace ve výši 20.000,- Kč od KÚLK pro ZŠ a MŠ Desná na projekt 

 „Za poznáním v teorii a praxi“ a její přeposlání škole. 

 

Schválené usnesení: 

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č.8/2020, kterým v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k navýšení rozpočtových prostředků v příjmové 

části o 109.678,- Kč a ve výdajové části o 109.678,- Kč. 

 

Tímto rada města seznamuje zastupitelstvo města se schváleným rozpočtovým opatřením. 

Schválené rozpočtové opatření je uvedeno v příloze. 

 

Příloha:  Zákon č.159/2020 Sb. – částečně 

   Metodika dotace MPSV na sociální služby 

 

Hlasování pro - 11 

Usnesení 4.2 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o rozpočtovém opatření č.8/2020 schváleném 

radou města dne 26. 8. 2020 usnesením č.253/20. 

 

4.3) Rozpočtové opatření č. 9/2020 

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu poskytnutí: 

 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 41.205,-Kč (max. 36,46 % způsobilých výdajů) z dotačního fondu 

LK na podporu jednotek požární ochrany na nákup osobních ochranných prostředků pro 

jednotku SDH (zásahové obleky, boty a rukavice, přilby, kukly, …) 

 neinvestiční dotace ze SR ve výši 93.000,-Kč na volby do zastupitelstev krajů, které se konají 

2. a 3.října 2020. 

 prodloužení uzavřené dohody o poskytnutí příspěvku z úřadu práce na veřejně prospěšné 

práce (UZ 13101) na 1 zaměstnance na místním hospodářství (§ 3639) o 3 měsíce (červenec 

- září 2020) ve výši 15.000,-Kč měsíčně. Jedná se o navýšení příspěvku o. 45.000,-Kč.  

 

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

 

Hlasování pro - 11 
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Usnesení 4.3 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.9/2020, kterým v souladu s § 16 zákona č. 

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

prostředků v příjmové části o 187.535,- Kč a ve výdajové části o 187.535,- Kč. 

 

4.4) Rozpočtové opatření č. 10/2020 

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu: 

 vícenákladů vzniklých při výstavbě chodníku v Údolní ulici a potřebného navýšení rozpočtu 

v celkové výši 260.000,-Kč (§ 2219, položka 6121, ORG 1605)  

https://mesto-desna.cz/wp-content/uploads/2020/07/Rozhodnutí-o-výběru-nejvýhodnější-nabídky-

chodník-v-ulici-Údolní.pdf viz. přiložené vysvětlení M. Soukupa. 

 RM dne 20.5.2020 usnesením č.177/20 schváleného pořízení licence na komunikační systém 

mobilní rozhlas od firmy Neogenia s.r.o. na období 12 měsíců (1.6.2020 - 31.5.2021) v měsíční výši 

1.813.79 Kč včetně DPH, tj. v celkové výši 21.766,-Kč (§ 3341, položka 5169) 

https://mesto-desna.cz/wp-content/uploads/2020/05/Usnesení-09-2020.pdf 

 uzavření smlouvy o prezentaci a poskytnutí služeb s firmou Liberecká TV s.r.o, která byla 

schválena RM dne 5.3.2020 usnesením č. 98/20. Předmětem smlouvy je zajištění prezentace města 

ve vysílání televize RTM plus Liberecko formou měsíčních magazínů z Tanvaldska za 6.050,-Kč 

měsíčně. V roce 2020 se jedná o vysílání březen – prosinec. 

RO č.5/2020 (ZM 6.5.2020) bylo pro rok 2020 schváleno navýšení rozpočtu o období 9 měsíců, kdy 

se počítalo se zpětnou platbou za měsíční vysílání, tzn. o celkovou částku 54.450,-Kč. Vzhledem 

k tomu, že jsou služby fakturovány a placeny již v příslušném měsíci bude se pro rok 2020 jednat o 

výdaje za 10 měsíců, tzn. je potřeba navýšit rozpočet o platbu za 1 měsíc, tj. o 6.050,-Kč (§ 3341, 

položka 5169) 

 vícenákladů vzniklých při rekonstrukci střechy Údolní čp.157 a potřebného navýšení rozpočtu 

v celkové výši 180.000,-Kč (§ 3612, položka 5171)  

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/rekonstrukce-strechy-desna-i-udolni-c-p-157 

viz. přiložené vysvětlení M. Soukupa. 

 nutné opravy rozpadlé římsy na hřbitovním domku Jedná se o náklady na zednické práce a 

tedy o navýšení rozpočtu ve výši 56.000,-Kč (§ 3632, položka 5171). 

 

Část navyšovaných výdajů ve výši 500.000,-Kč je pokryta z vyšších příjmů z dílčí daně z technických 

her. Schválený a již jednou upravený rozpočet je 593.000,-Kč, příjem do 31.8.2020 již cca 1.112.000,-

Kč (položka 1385). 

Část navyšovaných výdajů ve výši 23.816,-Kč je v rozpočtu pokryta z rezervy (§ 6171, položka 

5901).  

 

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

 

Hlasování pro - 11 

Usnesení 4.4 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.10/2020, kterým v souladu s § 16 zákona 

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

prostředků v příjmové části o 500.000,- Kč a ve výdajové části o 500.000,- Kč. 

 

5. Organizační 

5.1.1) Zpráva o činnosti Finančního výboru města Desná 

Vzhledem k tomu, že není přítomna předsedkyně výboru paní Ivana Suchardová, o činnosti výboru 

podal zastupitelům informaci člen výboru pan Pavel Michek.  

https://mesto-desna.cz/wp-content/uploads/2020/07/Rozhodnutí-o-výběru-nejvýhodnější-nabídky-chodník-v-ulici-Údolní.pdf
https://mesto-desna.cz/wp-content/uploads/2020/07/Rozhodnutí-o-výběru-nejvýhodnější-nabídky-chodník-v-ulici-Údolní.pdf
https://mesto-desna.cz/wp-content/uploads/2020/05/Usnesení-09-2020.pdf
https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/rekonstrukce-strechy-desna-i-udolni-c-p-157
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Hlasování pro – 11 

Usnesení 5.1.1 

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

 

5.1.2) Zpráva o činnosti výboru Kontrolního výboru 

Předseda výboru pan Tomáš Strnad informoval zastupitele o činnosti Kontrolního výboru.  

 

Hlasování pro – 11  

Usnesení 5.1.2  

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

 

Vzhledem k tomu, že není přítomen předseda výboru pan Martin Lauer a výbor se dle člena výboru 

pana Ivana Indráčka nesešel, bude Zpráva o činnosti výboru Pro rozvoj a cestovní ruch projednána 

na příštím zasedání ZM. 

 

5.2) Schválení Zprávy o uplatňování ÚP Desná za období 05/2016-05/2020 a schválení pořízení 

Změny č. 2 ÚP Desná.  

Vítám zde paní Žillovou, která nám za poskytovatele a odbor územního plánování Tanvald, uvedený 

bod představí.  

 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Desná je zpracována na základě ustanovení § 55 odst.1 zákona 

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

předpisů a novel a § 15 vyhl. č.500/2006 Sb.; o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. 

Povinností pořizovatele je tedy pravidelně nejméně jednou za 4 roky předložit zastupitelstvu obce 

zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období. Zpráva zahrnuje období uplatňování 

Územního plánu Desná od 05/2016 až 05/2020.  

Účelem Zprávy je vyhodnocení uplatňování územního plánu a to zejména z hlediska realizace 

změn v území, zdali je potřeba vymezení nových zastavitelných ploch, či je-li územní plán 

v souladu s platnými právními předpisy a nadřazenou krajskou územně plánovací 

dokumentací. Součástí této Zprávy je i požadavek/pokyn pro zpracování návrhu změny 

územního plánu, v rozsahu zadání změny.  

Podnět pro pořízení změny č. 2 ÚP Desná v rozsahu  zadání změny je součástí předmětné Zprávy – 

viz. Kap. e), byl zastupitelstvem obce schválen dne 6.2.2019, usnesením č. 5.3.1, dne 6.2.2019,  

usnesením  č. 5.3.3., dne 6.2.2019, usnesením č. 5.3.2.,  dne 13.11.2019, usnesením č. 5/7 a doplněn 

podněty/požadavky města Desná, dne 15.6.2020, č.j. MUDESNA/2020/120/SU. 

Obsah Změny č. 2 ÚP Desná vyplývá z Kap. e) Zprávy uplatňování územního plánu za období 

05/2016-05/2020.  

Tato zpráva o uplatňování územního plánu za období 05/2016-05/2020, jejíž součástí jsou pokyny 

pro zpracování návrhu na změnu územního plánu, viz kap. e), byla na základě vyjádření dotčených 

orgánů ve spolupráci s určeným zastupitelem upravena.       
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Novelou stavebního zákona je pro změny územních plánů nevyžadující zpracování variant řešení 

dána možnost pořízení změny územního plánu zkráceným postupem/způsobem (procesně je 

stanoveno již pouze veřejné projednání návrhu změny ÚP).  

Pro tento postup je však v souladu s § 55b odst. 1 stavebního zákona nutné přijmout níže uvedené 

usnesení zastupitelstva města. 

K danému bodu proběhla diskuze zastupitelů. 

 

Hlasování o navržených usneseních pro – 7, zdržel se – 1, proti – 3 

Navržená usnesení: 

Zastupitelstvo města Desná schvaluje Zprávu o uplatňování Územního plánu Desná za období 

05/2016-05/2020. 

Zastupitelstvo města Desná stanovuje, že Změna č. 2 ÚP Desná bude pořízena zkráceným postupem 

podle § 55a a násl. stavebního zákona.  

 

Usnesení nebyla přijata. 

 

5.3) Stížnost občana pana Ing. J. 

Dne 27.5.2020 podal Ing. J. stížnost (viz příloha) na porušování nařízení vlády radním panem 

Želinským a na tolerování tohoto činu starostou. Stížnost byla adresována pro ZM. Vzhledem k tomu, 

že pan J. na jednání ZM přivolal hlídku PČR, která toto řešila, požádali jsme písemně PČR o vyjádření 

(viz příloha) k tomu, jak toto bylo z její strany vyhodnoceno a řešeno. Informace o podané žádosti na 

P ČR byla písemně sdělena Ing. J. a následně i zastupitelům města Desná na jejich jednání dne 

17.6.2020. Policie ČR zaslala dne19.6.2020 odpověď na naší žádost (viz příloha), kde je 

konstatováno, že Ing. J. přivolal hlídku PČR do Riedlovy vily, aby řešila, že p. Želinský a p. 

Suchardová se pohybují při jednání zastupitelstva města bez roušky. Zasahující hlídka nezjistila, že 

by jednáním p. Želinského či p. Suchardové došlo k protiprávnímu jednání. 

Následně Ing. J. podal dne 26.6.2020 další dvě stížnosti. První pod č.j. MUDesna/1569/taj/2020, kde 

si stěžuje na nezařazení stížnosti na jednání zastupitelstva města Desná dne 17.6.2020 a druhou pod 

č.j. MUDesná/1560/taj/2020 na agresivní chování radního p. Ž. a tolerování tohoto jednání starostou 

města p. Kořínkem.        

Vzhledem ke stanovisku Policie ČR navrhuji zastupitelstvu města Desná vzít na vědomí stížnosti Ing. 

Z. J. a konstatovat, že tyto jsou neoprávněné. 

 

Hlasování pro - 11 

Usnesení 5.2 

Zastupitelstvo města Desná bere na vědomí stížnosti Ing. Z. J., bytem Desná a konstatuje, že 

tyto stížnosti jsou shledány, a to i na základě stanoviska Policie České republiky, jako 

neoprávněné.  

 

6. Informace MěÚ 

6.1) Drobné úpravy se sportovním areálu 

Vhodné klimatické podmínky jsme využili k nátěrům oplocení jednoho z hřišť v blízkosti atletické 

dráhy. Touto formou chceme v následujících letech každý rok natřít oplocení jednoho z nich. 

V nejbližším období dojde také k nátěru objektu, který využívají atleti. Nově byl také instalován 

návštěvní řád areálu, kde jsou uvedeny podmínky, za kterých zde může sportovat veřejnost. Chceme, 

aby tento prostor byl čistý a upravený a ke sportování jej využívalo co nejvíce občanů města. Opět 
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jsme požádali o dotaci na výměnu povrchu atletické dráhy, která je již několik let ve špatném stavu. 

I v příštím roce zde opět počítáme s investicemi.  

 

6.2) Fasáda na domu smutku 

Info jste již slyšeli při schvalování RO. Tedy v srpnu byly nátěrem fasády ukončeny práce na domu 

smutku, které nemohly být provedeny dříve, protože ozdobná atika po rekonstrukci střechy postupně 

téměř 2 roky vysychala. Z tohoto důvodu byla odkládána její úplná oprava. V současné době již 

objekt splňuje všechny naše požadavky a je důstojným prostorem, který může sloužit při pietních 

vzpomínkových akcích našim občanům.    

  

6.3) Lékaři v Desné 

Město Desná řeší dlouhodobě generační výměnu našich zkušených obvodních lékařů, kteří postupně 

odcházejí. Na konci srpna měla svoji dlouholetou lékařskou praxi ukončit MUDr. Anežka 

Neumannová. Její ordinaci měl převzít lékař, se kterým již byly domluveny všechny podmínky 

příchodu do Desné. Město muselo zveřejnit záměr na nový pronájem ordinace, připravilo příslušnou 

nájemní smlouvy na pronájem ordinace a na základě jeho výběru mu připravila služební byt. 

V polovině srpna mělo dojít k podpisu příslušných smluv, ale lékař přestal jak s městem, tak s paní 

doktorkou komunikovat a nereagoval ani na telefonáty, ani na e-maily. Teprve 20. srpna stroze sdělil, 

že nastoupil jako lékař v Německu. Vzhledem k této informaci, se vedení města sešlo s paní MUDr. 

Anežkou Neumannovou i s MUDr. Julií Hollmannovou. V současné době je domluveno dočasné 

řešení, které bude spočívat v tom, že MUDr. Neumannovou zastoupí po dobu její nepřítomnosti 

v druhé polovině září MUDr. Hollmannová a MUDr. Drobník, tak, aby byli schopni zajistit 

odpovídající lékařskou péči pro všechny pacienty. V současné době hledáme nového lékaře. Cílem 

je zajistit pro naše občany takovou lékařskou péči, na kterou byli dlouhá léta zvyklí s odpovídajícím 

počtem lékařů a ordinačních hodin.  

 

6.4) Rekonstrukce střech 

Bytový dům č.p. 157 v Desné I - na konci měsíce srpna došlo k ukončení rekonstrukce střechy a 

komínů (naproti Zdravé mateřské škole). Práce na střeše započaly již na začátku května. Rozsah prací 

byl větší, než se původně očekávalo, neboť část krovu vyžadovala celkovou výměnu krokví a kleštin, 

se kterými původní projekt nepočítal. Zakázku realizovala f. Mazepa, s.r.o., která nabídla 

nejvýhodnější ekonomickou nabídku. Uvedené stavební dílo průběžně kontroloval stavební dozor. 

Práce se obešla bez komplikací a akce byla dokončena v požadované kvalitě a termínu. Vznikly zde 

drobné vícenáklady způsobené výměnou části poškozeného krovu, se kterou projekt původně 

nepočítal. Navýšení bude řešeno rozpočtovým opatřením.  

střecha DPS „rekonstrukce střech“- oprava byla zahájena na začátku září. Opravu střechy realizuje 

na základě v únoru provedeného veřejného výběrového řízení firma W.H.A. systém spol.s r.o. ze 

Šumperka v částce 1.450.790,- vč. DPH. Realizace akce má skončit na konci měsíce září tohoto 

roku. Oprava probíhá podle projektové dokumentace zpracované Ing. Jiřím Benhákem. Nový plášť 

bude položen na ten stávající. Demontován bude pouze pruh pláště ve hřebeni tak, aby druhá větrací 

mezera byla spojena s půdním prostorem. V půdním prostoru bude vyměněna tepelná izolace, místo 

poškozené minerální rohože zde bude nově nastříkána pěnová izolace z měkké PIR pěny. Bude 

provedena kompletně také výměna hromosvodů.  

6.5) Výstavba chodníku do Desné I  

Na začátku srpna došlo k ukončení výstavby chodníku z centra města ke kinu směrem do Desné I. 

Jeho výstavbou se výrazně zvýší bezpečnost chodců v uvedeném úseku. Na realizaci tohoto projektu 

budeme čerpat dotaci ve výši 1.1 milionu Kč, kterou obdržíme od EU Integrovaného operačního 

programu prostřednictvím MAS Tanvald. Stavební akce byla provedena f. AVE CZ Praha, pracoviště 
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Harrachov. Tato firma odvedla kvalitní a rychlou práci, se kterou jsme spokojeni. Určitě k tomu 

přispěl i přísný stavební dozor. Při výstavbě muselo dojít i k částečným opravám kanalizačních 

vpustí, které se nacházely v konstrukci nového chodníku. Bohužel nemohlo dojít k výstavbě 

chodníku ihned po ukončení rekonstrukce komunikace v ul. Údolní, protože bychom ztratili možnost 

žádat o dotaci a město by muselo celý projekt hradit ze svého rozpočtu. Tímto rozhodnutím jsme 

ušetřili tuto částku, kterou budeme moci smysluplně využít jinde. Zvýšení nákladů na výstavbu bude 

řešeno rozpočtovým opatřením.  

 

6.6) Další etapa opravy veřejného osvětlení 

Od září se rozeběhne výměna 20 ks lamp a 200 ks svítidel další části veřejného osvětlení v úseku od 

viaduktu až do Desné III v ul. Krkonošská včetně navazujících bočních větví (např. cesta Na 

Sedmidomky, Hutní, Polubenská, Riedlova) f. Elektocable Liberec. Celková investice bude ve výši 

4.181.256,- Kč s DPH. Na realizaci budeme čerpat dotaci od Národního programu životního prostředí 

ve výši 1.8 milionu Kč z uznatelných nákladů. V první fázi proběhnou zemní práce spojené 

s výměnou lamp a následně postupná výměna svítidel. Akce by měla být ukončena do konce 

podzimu. Výměna svítidel za energeticky šetrnější by měla městu přinést do budoucna výrazné 

úspory ve spotřebě elektrické energie. 

 

6.7) Opravy komunikací 

Na Sedmidomky, u Skláře – na začátku září zahájila firma LTM Krkonoše, s.r.o. Firma začala s cca 

měsíčním zpožděním, které nám avizovala již před prázdninami, kdy byla jako kompenzace 

provizorně opravena plocha u Skláře, kde byla situace neudržitelná. Postupně budou, cca do konce 

října, všechny tři úseky opraveny. U komunikace Na Novinu bylo při realizaci zjištěno, že podloží 

stávající komunikace je v havarijním stavu (v části není vůbec). Nechali jsme zpracovat nabídku  

řešení, které bude součástí RO na příštím jednání ZM. 

Zároveň v tomto týdnu zahájilo ŘSD opravu silniční kanalizace v úseku od viaduktu u RV ke Skláři. 

Tento úsek bude řízen semafory, bude rozdělen do dvou úseku a potrvá cca do poloviny listopadu. V 

příštím roce je plánován úsek od viaduktu ke Quatru. Zároveň se bude přes zimu soutěžit druhá etapa 

od Skláře na odbočku, kde bude součástí I naše plánovaná kanalizace do Deska. Představa ŘSD je 

taková, že by mělo být take realizováno v příštím roce. O tomto ještě budeme jednat. 

 

6.8) Pronájem pošty  

Koncem letošního roku končí pronájem plochy České poště. Město má zájem uzavřít novou smlouvu.  

Vzhledem k tomu, že pošta přešla na jiný způsob doručování a město má dlouhodobý zájem část 

prostoru využít pro prodejnu pečiva, proběhlo na toto téma jednání, kde jsme našli společné řešení. 

Řešení bude znamenat stavební úpravy, které chceme realizovat přes zimu. Prodejna by mohla od 

jara sloužit občanům. 

 

6.9) Rekonstrukce objektu čp. 883 D III  

Na konci srpna byly dokončeny opravy rozvodu elektřiny včetně zednických prací a umístění 

hydrantů.  Opravy prováděla firma Desko, na základě výběrového řízení. O něm jste byli informováni 

při předešlých jednáních. 

 

6.10) Oprava skokanských můstků 

Opravy skokanských můstků pokračují v souladu s harmonogramem. V minulých dnech byla 

schválena další část dotace LK. Část opravy areálu, která se týká naší komunikace Na Malé Straně 

(včetně zábradlí) je ukončena. Patrik Chlum nás informoval o schválení dalšího příspěvku kraje cca 

600 tisíc Kč (první dotace kraje byla krácena), rekonstrukce pokračuje pokládáním hmoty, bude 
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dokončena v říjnu. Závody v zimě leden- únor, slavnostní otevření květen-červen 2021. 

 

6.11) Rekonstrukce zázemí v KD Sklář  

V této době probíhá příprava na opravu zázemí v kulturním domě Sklář. Je zažádáno o dotaci přes 

MAS Tanvald. Naše dotační žádost prošla prvním kolem schvalování.  Do konce září bychom měli 

vědět, jestli dotaci obdržíme, nebo jestli rekonstrukci budeme realizovat ze svého. Celkové náklady 

se budou blížit k milionu korun s tím, že je šance získat cca 60% z dotace. Rekonstrukce musí být 

realizována do plesu města (22.11.). V nejbližší době budeme muset rozhodnout, jestli ples 

uspořádáme. Vše bude závislé na dalším vývoji a průběhu opatření týkající se koronaviru. 

 

6.12) Činnost infocentra 

Od počátku měsíce června docházelo k postupnému nárůstu návštěvnosti městského IC v Riedlově 

vile. Svědčí o tom tržby, které činily v červnu zhruba 10.000,- Kč, v červenci 27.000,- Kč a v srpnu 

30.000,- Kč. Nárůst tržeb byl dán, jak vývojem v ČR v souvislosti s koronavirem, tak i z důvodu 

vhodně zvolených návštěvních hodin a rozšíření škály nabízených služeb pro návštěvníky Riedlovy 

vily. Tematické turistické okruhy s průvodcem po okolí Desné, večerní návštěvy Riedlovy hrobky a 

nově promítání v Riedlově vile návštěvníkům. Tyto aktivity se podařilo zajistit i přesto, že knihovnice 

je od počátku července nemocná a organizace práce za pomoci brigádnic je samozřejmě náročnější. 
 

K daným bodům proběhla diskuze zastupitelů. 

 

Hlasování pro – 11 

Usnesení 6 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace MěÚ o:  

  - úpravách ve sportovním areálu 

  - fasádě na domu smutku 

  - lékařích v Desné 

  - rekonstrukci střech 

  - výstavbě chodníku do Desné I 

  - další etapě oprav veřejného osvětlení 

  - opravách komunikací 

  - pronájmu Pošty 

  - rekonstrukci objektu čp. 883 Desné III 

  - opravě skokanských můstků 

  - rekonstrukci zázemí v KD Sklář 

  - činnosti infocentra 

 

7. Diskuze 

p.Indráček – občan mě informoval, že na stránkách města nebyli materiály na ZM, dále jestli někdo 

ze živnostníků požádal o odpuštění nájmu a zda budeme informováni o nakažených Covidem? 

p.tajemník – materiály na stránkách jsou, zatím nikdo o odpuštění nájmu nepožádal 

p.starosta – o vývoji Covidu bychom měli být informováni 

p.Hofmanová – bude si žádat o odpuštění nájmu 

p.Indráček – co plán rozvoje BH, kdy bude hotov? 

p.tajemník – bude připraven do příští ZM 

p.Indráček – v minulých ZM, za pana starosty Pietera, bylo schváleno usnesení, že výnosy z hracích 

automatů budou použity na sport a kulturu 

p.tajemník – na příští zasedání připravíme zrušení usnesení, je to zastaralé usnesení 
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p.Chlum – dotaz k provozu parkoviště na Souši, kolik peněz se vybralo? Navrhuje, zvážit zdražení a 

pro sportovní kluby, zda by nešla nějaká výjimka, že by nemuseli platit 

p.starosta – částka je asi půl milionu od roku 2019 

p.Indráček – pro místní by také mohli být nějaké slevy 

p.starosta – cenu parkování chceme řešit až po dobudování zázemí a bude předmětem jednání o 

rozpočtu 

 

8. Závěr 

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

 

Zasedání zastupitelstva ukončil v 20.08  hodin. 

 

Zápis ověří:    Patrik Chlum               …………………………………. 

                     

                       Mgr. Pavel Horký       ..….………..…………………… 

 

 

  Jaroslav Kořínek                                                                                      Josef Želinský 

      starosta                                                                                                        radní 

   

 


