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U S N E S E N Í 

která byla přijata na 2. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo  

dne 14.4.2021 od 17.00 hod. ve Víceúčelovém objektu Krkonošská 500 v Desné II  
 

 

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

Indráček, Ing. Tomáš Strnad, Josef Želinský, Ing. Pavel Michek, Patrik Chlum, Petr Šikola, 

Miloš Hataš, Martin Lauer, Pavel Horký, Stanislav Doubek, Ivana Suchardová 

 

Omluveni:  
 
 

číslo usnesení hlasování vyřizuje termín 

1a) Zastupitelstvo města schvaluje, aby ke každému bodu 

programu byla diskuze zvlášť a samostatné hlasování. 

Pro – 15 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

J. Kořínek ihned 

1b) Zastupitelstvo města schvaluje program 2. zasedání, které se 

koná dne 14.4. 2021 od 17:00 hodin  

1)Zahájení  

2) Kontrola usnesení 

3) Majetkoprávní 

- prodej poz. pč. 1367/2 v k.ú. D II     

- prodej části poz. pč. 1036, 1035/6 a 1035/3 v k.ú. D II 

- prodej části poz. pč. 515/1, 516/2, 517 v k.ú. D III 

- prodej poz. pč. 1341/1 v k.ú. D II 

- prodej části poz. pč. 1096 v k.ú. D III 

- prodej poz. pč. 487 v k.ú. D III 

- prodej poz. pč. 592 v k.ú. D I 

- prodej domu čp. 788 včetně poz. a přístaveb v k.ú. D III 

- souhlas s bezúplatným převodem pozemku od ÚZSVM na  

  město Desná     

4) Ekonomické 

- ekonomická situace   

- rozpočtová opatření 

- schválení dotace pro TJ Desná 

- schválení dotace pro JKL Desná 

- schválení příspěvku pro Spolek Zdravotně postižených 

- schválení příspěvku na stravování 

- návrh FV na zvýšení ceny parkovného 

5) Organizační 

- činnost výborů      

- delegování zástupců na valné hromady 

- schválení smlouvy se SFŽP 

- projednání žádosti o změnu ÚP Desná  

- bezpečnostní situace v Desné 

6) Informace MěÚ 

7) Diskuze 

8) Závěr 
 

Pro – 15 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

 

J. Kořínek ihned 

2 Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci starosty 

o provedené kontrole usnesení z 1. zasedání 

zastupitelstva města konaného dne 10. 2. 2021. 

 

Pro – 15 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

 

J. Kořínek ihned 
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3.1 Zastupitelstvo města Desná schvaluje prodej pozemku 

pč. 1367/2 o výměře 379 m2 v k.ú. Desná II vzniklého 

oddělením od pozemku 1367 dle vyhotoveného GP 757-

320/2020 paní ***, bytem *** za kupní cenu 56.850,- Kč 

a zároveň bere na vědomí žádost paní ***, bytem *** a 

neschvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku pč. 

1406 v k.ú. Desné II.  

Pro – 15 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

JUDr. J. Müller ihned 

3.2 Zastupitelstvo města schvaluje prodej částí z pozemků 

pč. 1035/3, pč. 1035/6 a 1036 v k.ú. Desná II, dle nově 

vytvořeného GP 758-8/2021 tedy pozemku pč. 1035/8 

(travní porost) o výměře 154 m2 a pozemku pč. 1035/9 

(travní porost) o výměře 314 m2, panu ***, bytem ***, 

za cenu dle platného ceníku, tedy 468 m2 x 50, celkem 

za kupní cenu 23.400,- Kč, narovnání a zapsání 

skutečného stavu pozemků a cesty. 
 

Pro – 15 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

 

JUDr. J. Müller ihned 

3.3 Zastupitelstvo města Desná schvaluje prodej pozemků 

pč. 515/3 v k.ú. Desná III o výměře 182 m2 vzniklého 

oddělením z pozemku pč. 515/1, pč. 516/3 v k.ú. Desná 

o výměře 121 m2 vzniklého oddělením z pozemku pč. 

516/2 a pč. 517/2 v k.ú. Desná III o výměře 67 m2 

vzniklého oddělením z pozemku pč. 517 podle nově 

vzniklého geometrického plánu č. 873-209/2020 ze dne 

2.12.2020 paní ***, bytem ***, za kupní cenu 55.500,- 

Kč. 

Pro – 15 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

JUDr. J. Müller ihned 

3.4 Zastupitelstvo města Desná schvaluje prodej pozemku 

pč. 1341/1 v k.ú. Desná II o výměře 152 m2 paní ***, 

bytem *** za kupní cenu 22.800,- Kč. 

Pro – 15 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

JUDr. J. Müller ihned 

3.5 Zastupitelstvo města Desná schvaluje prodej pozemku 

pč. 1096/2 v k.ú. Desná III o výměře 400 m2 nově 

vzniklého podle geometrického plánu č. 882-5/2021 ze 

dne 12.1.2021 oddělením z pozemku pč. 1096 paní ***, 

bytem ***, za kupní cenu 60.000,- Kč. 

Pro – 15 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

JUDr. J. Müller ihned 

3.6 Zastupitelstvo města Desná bere na vědomí žádost 

pana ***, bytem *** a  neschvaluje zveřejnění záměru 

na prodej pozemku pč. 487 o výměře cca 796 m2 v k.ú. 

Desná III. 

Pro – 15 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

JUDr. J. Müller  ihned 

3.7 Zastupitelstvo města Desná schvaluje prodej pozemku 

pč. 592 v k.ú. Desná I o výměře 206 m2 Jizerské 

porcelánce, s.r.o., se sídlem Údolní č.p. 138, 468 61 

Desná za kupní cenu 30.900,- Kč. 

Pro – 15 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

JUDr. J. Müller ihned 

3.8 Zastupitelstvo města Desná schvaluje prodej 

nemovitosti dům č.p. 788 na pozemku p.č. 343 včetně 

pozemku, pozemek pč. 349/5, pozemek pč. 350/1, včetně 

objektu na pozemku p.č. 350/1, přístavby na pozemcích 

pč. 2045, pč. 2046, pč. 2047, pč. 2048 včetně pozemku 

pč. 2045 a pozemku pč. 2048 vše v k.ú. Desná III za 

cenu 1.250.000,-Kč, dle znaleckého posudku, panu ***, 

bytem ***. 

 

Pro – 15 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

JUDr. J. Müller ihned 
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3.9 Zastupitelstvo města Desná schvaluje bezúplatný 

převod části cca 40m2 z pozemku pč. 349/45 v k.ú. 

Desná I, která slouží jako komunikace, do vlastnictví 

města Desná a pověřuje starostu města jeho podpisem.  

 

Pro – 15 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

   JUDr. J. Müller ihned 

4.1 Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o 

finanční situaci města, výnosech daní dle RUD a výnosu 

daně z hazardních her k 31.3.2021.             

Pro – 15 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. M. Čermáková ihned 

4.2 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 

1/2021, kterým v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k 

navýšení rozpočtových prostředků v příjmové části o 

755.759,45 Kč a ve výdajové části o 755.759,45 Kč. 

Pro – 15 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. M. Čermáková ihned 

4.3 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 

2/2021, kterým v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k 

navýšení rozpočtových prostředků v příjmové části o 

1.399.730,- Kč a ve výdajové části o 1.399.730,- Kč.  

Pro – 13 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. M. Čermáková ihned 

4.4 Zastupitelstvo města Desná schvaluje dotaci na činnost 

neziskové organizace TJ Desná, z.s. se sídlem Údolní 

426, 468 61 Desná, IČO: 16389514 v roce 2021 ve výši 

350.000,- Kč a zároveň pověřuje starostu města 

podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této 

dotace pro neziskovou organizaci.   

Pro – 13 

Proti – 0 

Zdržel se – 1 

Nehlasoval - 1 

JUDr. J. Müller ihned 

4.5 Zastupitelstvo města Desná schvaluje dotaci na činnost 

neziskové organizace Jizerský klub lyžařů Desná, z.s. 

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

27007979 v roce 2021 ve výši 150.000,- Kč a zároveň 

pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí této dotace pro neziskovou 

organizaci.   

Pro – 14 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Nehlasoval - 1 

JUDr. J. Müller ihned 

4.6 Zastupitelstvo města Desná schvaluje poskytnutí 

dotace ve výši 25.000,- Kč Spolku zdravotně 

postižených, z.s., se sídlem Kořenov č.p. 906, 468 49 

Kořenov, IČO 26608596 na přímou podporu tohoto 

spolku v roce 2021 a zároveň pověřit starostu města 

podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této 

dotace pro neziskovou organizaci.   

Pro – 15 

Proti – 0 

Zdržel se –0 

 

JUDr. J. Müller ihned 

4.7 Zastupitelstvo města schvaluje poskytování peněžitého 

příspěvku na stravování uvolněnému členu 

zastupitelstva města za aktivní výkon funkce ve stejné 

výši a za stejných podmínek jaké jsou stanoveny pro 

zaměstnance města. 

Pro – 14 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Nehlasoval - 1 

 

Ing. M. Čermáková 

 

ihned 

4.8 Zastupitelstvo města Desná schvaluje, na základě 

doporučení finančního výboru zastupitelstva města 

Desná, zvýšení parkovného na Souši na částku 100,-

Kč/den pro osobní vozidla s platností od 1. července 

2021, zároveň pověřuje zaměstnance města přípravou 

pravidel provozního řádu pro parkování.  

 

Pro – 15 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

 

JUDr. J. Müller ihned 
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5.1.1 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti 

Finančního výboru. 

 

Pro – 14 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Nehlasoval - 1 

 

I.Suchardová ihned 

5.1.2 Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o 

činnosti Kontrolního výboru. 

 

Pro – 14 

Proti – 0 

Zdržel se – 1 

Ing. T. Strnad ihned 

5.1.3 Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o 

činnosti výboru Pro rozvoj a cestovní ruch. 

 

Pro – 15 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

M. Lauer ihned 

5.2 Zastupitelstvo města Desná deleguje v souladu s § 84 

odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na valné 

hromady obchodních společností s majetkovou účastí 

města a to Severočeská vodárenská společnost a.s., 

IČO: 49099469, se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, 

PSČ 415 50 a  Desenská teplárenská spol. s r.o. 

Tanvald, IČO 63144671 a se sídlem Žďár 159, PSČ 468 

41 Tanvald konaných v roce 2021 jako svého zástupce 

starostu města pana Jaroslava Kořínka a  jako 

náhradníka, místostarostu města pana Petra Šikolu. 

 

Pro – 14 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Nehlasoval - 1 

JUDr. J. Müller ihned 

5.3 Zastupitelstvo města Desná schvaluje smlouvu č. 

1200300129 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí České republiky, a to na akci 

„"PP"Rozšíření vodohospodářské infrastruktury 

Města Desná“ a pověřuje starostu města jejím 

podpisem.  

 

Pro – 15 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

 

Bc. M. Soukup ihned 

5.4.1 Zastupitelstvo města Desná bere na vědomí návrh paní 

*** na změnu Územního plánu Desná na části plochy 

ppčk. 1632/1 a 1633 v k.ú. Desná II, která je v současné 

době vedena jako Plochy smíšené nezastavěného území 

– zemědělské, přírodní (NSzp) na plochu s určením 

Smíšené obytné – rekreační 1 (SR1), a rozhodlo návrhu 

nevyhovět a změnu Územního plánu Desná 

nepořizovat.  

 

Pro – 15 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

 

N. Žillová ihned 

5.4.2 Zastupitelstvo města Desná bere na vědomí návrh *** 

a pí. ***, *** na změnu Územního plánu Desná na části 

plochy ppčk. 1216 v k.ú. Desná III, která je v současné 

době vedena jako Plochy smíšené nezastavěného území 

– zemědělské, přírodní (NSzp) na plochu s určením 

Smíšené obytné – rekreační 1 (SR1), a rozhodlo 

v současné době návrhu nevyhovět, s tím, že žádost 

bude zařazena do příští změny Územního plánu Desná.  

 

Pro – 14 

Proti – 0 

Zdržel se – 1 

 

N. Žillová ihned 
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5.5 Zastupitelstvo města Desná na základě podnětů 

občanů, ukládá pracovníkům města následující: 
- připravit náklady na navýšení počtu strážníků MP 

- prověřit možnost získání dotace na pořízení APK  

  (asistentů prevence kriminality) 

- zjistit možnost zřízení tzv. „bezdoplatkové zóny“ 

- zvýšit kontrolní činnost MP zaměřenou na vandalismus,  

  kouření, pití na veřejných prostranstvích, znečišťování,  

  případně návrhu pořízení nových OZV s těmito opatřeními 

- připravit možnost kontroly nemovitostí (vlastníků, kteří  

  ubytovávají) v návaznosti na trvalé pobyty (počet    

  ubytovaných), kolaudace prostor, hygieny, placení  

  poplatků, …  

 

Pro – 15 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

 

J. Kořínek ihned 

6 Zastupitelstvo města bere na vědomí informace MěÚ o: 

- ZŠ a MŠ Desná 

- testování zaměstnanců, COVID 

- odpady podnikatelské subjekty 

- vyřešení požadavku na změnu názvu části ulice  

   Sklářská 

- výběrovém řízení na zhotovitele atletického oválu 

- rozšíření vodohospodářské infrastruktury  

- ukončení etapy prací ve Skláři 

- nástupu nové pracovnice 

- doplnění kamerového sytému městské policie 

- lokalitě Sokolská 

- zubaři 

 

Pro – 15 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

J. Kořínek ihned 

 

   Jaroslav Kořínek        Petr Šikola 

         starosta                   místostarosta 

  


