
1 
 

U S  N E S  E N Í 

která byla přijata na 1. zasedání rady města  

konané dne 13.1.2021 na MěÚ v Desné II 

 

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

Jaroslav Müller 

Omluveni:  

 

číslo  hlasování termín vyřizuje 

1/21 Rada města bere na vědomí informaci o provedené 

kontrole usnesení z 19. zasedání rady města ze dne 

16.12.2020. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned J. Kořínek 

2/21 Rada města schvaluje zveřejnění záměru na pronájem 

pozemku pč. 229/3 a části cca 70 m2 z pozemku pč. 229/2 

vše v k.ú. Desná I za účelem umístění plechové garáže a 

zajištění přístupu ke garáži na dobu neurčitou. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se - 0 

ihned L. Adamová 

3/21 Rada města schvaluje zveřejnění záměru na pronájem 

pozemku pč. 229/4 a části cca 70 m2 z pozemku pč. 229/2 

vše v k.ú. Desná I za účelem umístění plechové garáže a 

zajištění přístupu ke garáži na dobu neurčitou. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

 ihned L. Adamová 

4/21 Rada města schvaluje zveřejnění záměru na pronájem 

pozemku pč. 229/5 a části cca 70 m2 z pozemku pč. 229/2 

vše v k.ú. Desná I za účelem umístění plechové garáže a 

zajištění přístupu ke garáži na dobu neurčitou. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se - 0 

ihned L. Adamová 

5/21 Rada města schvaluje zveřejnění záměru na pronájem 

pozemku pč. 229/6 a části cca 70 m2 z pozemku pč. 229/2 

vše v k.ú. Desná I za účelem umístění plechové garáže a 

zajištění přístupu ke garáži na dobu neurčitou. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned L. Adamová 

6/21 Rada města schvaluje zveřejnění adresného záměru na 

propachtování pozemků pč. 832, pč. 864 a pč. 886/9 vše v 

k.ú. Desná II na dobu určitou do 31.12.2025. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned L. Adamová 

7/21 Rada města schvaluje zveřejnění adresných záměrů na 

pacht pozemků pč. 153/1, 160, 161, 212, 214/3, 1035/2, 

1035/3, pacht pozemků pč. 213, 236, část z pč. 934 a 975, 

a pacht pozemků pč. 214/2, 215, 218/1, 1031/2 na dobu 

určitou do 31.12.2025. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned L. Adamová 

8/21 Rada města schvaluje zveřejnění adresného záměru na 

propachtování pozemku pč. 1812 v k.ú. Desná II na dobu 

určitou do 31.12.2025. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se - 0 

ihned L. Adamová 

9/21 Rada města schvaluje zveřejnění adresného záměru na 

propachtování pozemků pč. 1573, 1602, 1604, 1609/1, 

1642, 1643, 1647, 1666/1, 1685, 1630, 1631, 1372 v k.ú.  

Desná III na dobu určitou do 31.12.2025. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned L. Adamová 

10/21 Rada města schvaluje zveřejnění adresného záměru na 

propachtování pozemků pč. 1252/1 a pč. 1263 v k.ú.  

Desná III na dobu určitou do 31.12.2025. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se - 0 

ihned L. Adamová 
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11/21 Rada města schvaluje zveřejnění adresného záměru na 

pronájem části cca 50 m2 z pozemku pč. 263 v k.ú. Desná 

III na dobu neurčitou za účelem umístění plechové garáže. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

 ihned L. Adamová 

12/21 Rada města schvaluje zveřejnění adresného záměru na 

pronájem části cca 70 m2 z pozemku pč. 263 v k.ú. Desná 

III na dobu neurčitou za účelem umístění plechové garáže. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se - 0 

ihned L. Adamová 

13/21 Rada města schvaluje zveřejnění adresného záměru na 

pronájem části cca 5 m2 z pozemku pč. 100/3 v k.ú. Desná 

III na dobu na dobu neurčitou. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned L. Adamová 

14/21 Rada města schvaluje zveřejnění adresného záměru na 

pronájem části cca 20 m2 z pozemku pč. 485 v k.ú. Desná 

III na dobu na dobu neurčitou. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned L. Adamová 

15/21 Rada města schvaluje zveřejnění adresného záměru na 

pronájem části cca 20 m2 z pozemku pč. 924/1 v k.ú. Desná 

III na dobu na dobu neurčitou. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned L. Adamová 

16/21 Rada města schvaluje zveřejnění adresného záměru na 

pronájem části cca 40 m2z pozemku pč. 924/1 v k.ú. Desná 

III na dobu na dobu neurčitou. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se - 0 

ihned L. Adamová 

17/21 Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného 

břemene pro plynovodní přípojku pro čp. 10, ul. Spojovací, 

Desná, dle Geometrického plánu, který je přílohou 

smlouvy. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned L. Adamová 

18/21 Rada města schvaluje zveřejnění záměru na prodej části 

cca 5 m2 z pozemku  pč. 1035/3, cca 279 m2 z pozemku 

pč. 1035/6 a cca 173m2 z pozemku pč. 1036 v k.ú.  

Desná II.                              

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned L. Adamová 

19/21 Rada města schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě na 

pronájem reklamní plochy na budově čp. 883 v k.ú. Desná 

III společnosti První bobová a.s., Ctiborova 407, Kladno, 

za cenu 10.000,- Kč/rok na dobu neurčitou za účelem 

umístění reklamy. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned L. Adamová 

20/21 Rada města bere na vědomí informaci o finanční situaci 

města, výnosech daní dle RUD a výnosu daně z hazardních 

her k 31.12.2020.                                                                                    

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. M. Čermáková 

21/21 Rada města schvaluje pronájem nebytového prostoru 

garáže v katastrálním území Desná II, pč. 300/2 na dobu 

neurčitou od 1.1.2021. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se - 0 

ihned B. Mladonická 

22/21 Rada města schvaluje darovací smlouvu HSLI-2425-

10/KŘ-EKO-P-217-2020 mezi Městem Desná a 

Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje o 

bezúplatném převodu hasičské cisterny Tatra T815 CAS 

32, která bude součástí vybavení jednotky sboru 

dobrovolných hasičů Desná a pověřuje starostu jejím 

podpisem.  

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se - 0 

ihned Ing. R. Vedralová 

23/21 Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit po 

projednání žádost Spolku LUNGTA Praha o připojení 

města Desná k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. 

Pro – 3 

Proti - 1 

Zdržel se – 1 

ihned J. Kořínek 
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Jaroslav Kořínek                                                                                                      Petr Šikola                                                                                                 

     starosta                                                                                                               místostarosta                                                                                                  
 

 

24/21 Rada města schvaluje uzavření třístranné smlouvy města 

Desná a města Tanvald na prezentaci a poskytnutí služeb 

ve vysílání televize RTM plus Liberecko s Libereckou TV, 

s.r.o. se sídlem Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec, IČ: 

02168987 na období od 1.1.2021 do 31.12.2021.  

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se - 0 

ihned JUDr. J. Müller 

25/21 Rada města bere na vědomí výpověď paní Lenky 

Adamové a schvaluje složení výběrové komise na obsazení 

pracovního místa „Pracovník ekonomického odboru – 

majetková správa“ ve složení Jaroslav Kořínek, Jaroslav 

Müller, Jarmila Zachrová, Martina Čermáková a Eliška 

Bažantová.  

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se - 0 

ihned JUDr. J. Müller 

26/21 Rada města schvaluje instalaci dvou bezpečnostních 

kamer, včetně zapojení do současného bezpečnostního 

systému Městské policie za celkovou částku 24.076,58 Kč. 

Dále instalaci televizní obrazovky na služebnu Městské 

policie včetně zapojení pro účely monitoringu všech 

bezpečnostních kamer ve sledovatelné velikosti a 

správném rozlišení za celkovou částku 12.860,- Kč od 

firmy DVI Systém Martin Kaplan, se sídlem 468 22 

Železný Brod, Chlístov 31, IČ: 66645107. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned JUDr. J. Müller 

27/21 Rada města bere na vědomí informace MěÚ o: 

  - případném prodeji pozemků na Sokolské 

  - přehledu neplatičů v roce 2020 

  - výši poplatků za parkování na Souši 

  - přidělených dotacích  

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se - 0 

ihned J. Kořínek 


