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U S  N E S  E N Í 

která byla přijata na 4. zasedání rady města  

konané dne 10.3.2021 na MěÚ v Desné II 

 

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

Jaroslav Müller, Ph.D. 

Omluveni:  

 

číslo 

 

 

 

hlasování termín vyřizuje 

88/21 Rada města bere na vědomí informaci o provedené kontrole 

usnesení z 3. zasedání rady města ze dne 24.2.2021. 

 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned J. Kořínek 

89/21 Rada města schvaluje pronájem pozemku pč. 229/3 o 27m2 

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 za roční nájemné ve výši 2.910,- 

Kč p. ***, bytem ***.   

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se - 0 

ihned J. Müller, Ph.D. 

90/21 Rada města schvaluje pronájem pozemku pč. 229/4 o 27 m2 

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 za roční nájemné ve výši 2.910,- 

Kč p. ***, bytem ***.   

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

  ihned J. Müller, Ph.D. 

91/21 Rada města schvaluje pronájem pozemku pč. 229/5 o 28 m2 

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 za roční nájemné ve výši 2.940,- 

Kč p. ***, bytem ***.   

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se - 0 

ihned J. Müller, Ph.D. 

92/21 Rada města schvaluje 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 za roční nájemné ve výši 2.940,- Kč p. ***, 

bytem ***. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned J. Müller, Ph.D. 

93/21 Rada města schvaluje pacht pozemků pč. 832 o 1.638 m2, 

pč. 864 o 3.366 m2 a pč. 886/9 o 3.116 m2 vše v k.ú. Desná 

II pro zemědělské účely na dobu do 31.12.2025 za roční 

nájemné 500,- Kč p. ***, bytem ***.  

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned J. Müller, Ph.D. 

94/21 Rada města schvaluje pacht pozemků pč. 153/1 o 5.154 m2, 

pč. 160 o 3.302 m2, pč. 161 o 1.105 m2, pč. 212 o 1.986 m2, 

pč. 214/3 o 1.122 m2, pč. 1035/2 o 4.440 m2, pč. 1035/3  

o 2.431 m2, pč. 213 o 636 m2, pč. 236 o 9.630 m2, část z pč. 

934 o 2.707 m2, pč. 975 o 338 m2,  pč. 214/2 o 4.411 m2, 

pč. 215 o 5.628 m2, pč. 218/1 o 14.073 m2 a pč. 1031/2 o 

1.487 m2 o celkové ploše 58.410 m2 pro zemědělské účely 

na dobu do 31.12.2025 za roční nájemné 2.336,- Kč p. ***, 

bytem ***. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned J. Müller, Ph.D. 
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95/21 Rada města schvaluje pacht pozemku pč. 1812 o 1026 m2 v 

k.ú. Desná II pro zemědělské účely na dobu do 31.12.2025 

za roční nájemné 300,- Kč p. ***, bytem ***.  

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se - 0 

ihned J. Müller, Ph.D. 

96/21 Rada města schvaluje pacht pozemků pč. 1573 o 4.026 m2, 

1602 o 4.148 m2, 1604 o 738 m2, 1609/1 o 12.120 m2, 1642 

o 2.643 m2, 1643 o 1.887 m2, 1647 o 2676 m2, 1666/1 o 

7.761 m2, 1685 o 2.715 m2, 1630 o 4.864 m2, 1631 o 1.956 

m2, 1372 o 2.326 m2 v k.ú. Desná III o celkové ploše 47.851 

m2 pro zemědělské účely na dobu do 31.12.2025 za roční 

nájemné 1.914,- Kč p. ***, bytem ***. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned J. Müller, Ph.D. 

97/21 Rada města schvaluje pacht pozemků pč. 1252/1 o 2.808 m 

2 a pč. 1263 o 225m2 v k.ú. Desná III o celkové ploše 3.033 

m2 pro zemědělské účely na dobu do 31.12.2025 za roční 

nájemné 300,- Kč p. ***, bytem ***. 

Pro – 5  

Proti - 0 

Zdržel se - 0 

ihned J. Müller, Ph.D. 

98/21 Rada města schvaluje pronájem části pozemku cca 50 m 2 

z pozemku pč. 263 v k.ú. Desná III za účelem umístění 

plechové garáže na dobu neurčitou za roční nájemné ve výši 

1.500,- Kč p. ***, bytem ***.   

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

   ihned J. Müller, Ph.D. 

99/21 Rada města schvaluje pronájem části pozemku cca 70 m 2 

z pozemku pč. 263 v k.ú. Desná III za účelem umístění 

plechové garáže na dobu neurčitou za roční nájemné ve výši 

2.100,- Kč p. ***, bytem ***.   

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se - 0 

ihned J. Müller, Ph.D. 

100/21 Rada města schvaluje pronájem části cca 5 m2 z pozemku 

pč. 100/3 v k.ú. Desná III za účelem umístění přístřešku na 

dobu neurčitou za roční nájemné ve výši 150,- Kč p. ***, 

bytem ***.   

Pro – 5  

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned     J. Müller, Ph.D. 

101/21 Rada města schvaluje pronájem části cca 20 m2 z pozemku 

pč. 485 v k.ú. Desná III na dobu neurčitou za roční nájemné 

ve výši 600,- Kč p. ***, bytem ***.   

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned J. Müller, Ph.D. 

102/21 Rada města schvaluje pronájem části cca 10 m2 z pozemku 

pč. 924/1 v k.ú. Desná III na dobu neurčitou za roční 

nájemné ve výši 300,- Kč p. ***, bytem ***. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned J. Müller, Ph.D. 

 

103/21 Rada města schvaluje pronájem části cca 40 m2 z pozemku 

pč. 924/1 v k.ú. Desná III na dobu neurčitou za roční 

nájemné ve výši 1.200,- Kč společnosti EYE 2000, s.r.o, 

Polubenská 614, 468 61 Desná.  

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se - 0 

ihned J. Müller, Ph.D. 

104/21 Rada města bere na vědomí žádost p. ***, bytem ***, o 

koupi pozemku pč. 487 v k.ú. Desná III o výměře 796 m2 

za účelem výstavby rodinného domu a doporučuje 

zastupitelstvu města neschválit tento prodej.   

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ZM J. Müller, Ph.D. 

105/21 Rada města bere na vědomí žádost p. ***, bytem *** podal 

žádost o koupi pozemku parcelní číslo RD – 07 o výměře 

2547 m2 za účelem výstavby rodinného domu s rekreačním 

využitím. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned J. Müller, Ph.D. 

106/21 Rada města schvaluje zveřejnění záměru na propachtování 

části cca 5.000 m2 z pozemku pč. 545 v k.ú. Desná I pro 

zemědělské účely na dobu určitou do 31.12.2025.   
 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned J. Müller, Ph.D. 
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107/21 Rada města schvaluje zveřejnění adresného záměru na 

prodej pozemků pč. 483 o 90 m2, pč. 484/1 o 13 m2 a pč. 

485/1 o 8 m2, vše v k.ú. Desná III manželům ***, bytem 

***. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned J. Müller, Ph.D. 

108/21 Rada města schvaluje zveřejnění adresného záměru na 

prodej pozemku pč. 1080 v k.ú. Desná III o výměře 83 m2 

společnosti Tradiční dům, s.r.o., IČO 28739469 se sídlem 

Vzdušná 63/11, 460 01 Liberec. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se - 0 

ihned J. Müller, Ph.D. 

109/21 Rada města bere na vědomí informaci o finanční situaci 

města, výnosech daní dle RUD a výnosu daně z hazardních  

her k 28.2.2021.                                                                                    

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se - 0 

ihned Ing. M. Čermáková 

110/21 Rada města schvaluje v souladu s ustanovením vyhlášky č. 

220/2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek 

některých vybraných účetních jednotek, v platném znění, 

účetní závěrku za účetní období roku 2020 příspěvkové 

organizace Základní škola a mateřská škola Desná. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. M. Čermáková 

111/21 Rada města bere na vědomí hospodaření příspěvkové 

organizace Základní škola a mateřská škola Desná za rok 

2020, schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové 

organizace za rok 2020 ve výši 142.212,46 Kč a v souladu 

se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, v platném znění schvaluje jeho 

převedení do rezervního fondu organizace ve výši 

122.851,14 Kč a do fondu odměn organizace ve výši 

19.361,32 Kč. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se - 0 

ihned Ing. M. Čermáková 

112/21 Rada města schvaluje výběr nejvhodnější nabídky ve 

veřejné zakázce na dodávku s názvem „VZMR – 

„Rekonstrukce atletické dráhy ve sportovním areálu města 

Desná – opakované řízení“, která byla zadána mimo režim 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

v platném znění tak, jak ji doporučila hodnotící komise na 

svém jednání  dne 24.2.2021, kdy nejvhodnější nabídku, 

s nejnižší nabídkovou cenou (1.540.930,33,- Kč bez DPH) 

předložila společnost VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY 

s.r.o, Skladová 2438/6, Plzeň, IČ: 27967638 a pověřuje 

starostu města vydáním rozhodnutí o výběru nejvhodnější 

nabídky a podpisem smlouvy o dílo.  

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se - 0 

ihned Bc. M. Soukup 

113/21 Rada města schvaluje výběr nejvhodnější nabídky ve 

veřejné zakázce na dodávku s názvem „Výměna výtahu – 

Údolní 334 – Desná I – opakované řízení“, která byla zadána 

mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek v platném znění tak, jak ji doporučila hodnotící 

komise na svém jednání  dne 5.3.2021, kdy ekonomicky 

nejvhodnější nabídku, s nabídkovou cenou (847.000,- Kč 

bez DPH), předložila společnost REKO Výtahy – Luboš 

Jelínek, Růžová 30, Jablonec nad Nisou, IČ: 88304051, a  

pověřuje starostu města vydáním rozhodnutí o výběru 

nejvhodnější nabídky a podpisem smlouvy o dílo. 

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se - 1 

ihned Bc. M. Soukup 
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Jaroslav Kořínek                                                                                                      Petr Šikola                                                                                            

     starosta                                                                                                               místostarosta                                                                                                  

114/21 Rada města souhlasí s předloženým souhlasem 

s poskytnutím nevyhrazených parkovacích stání na pč. 

1808/4 v k.ú. Desná III společnosti Chata na Souši s.r.o., 

Krakovská 1256/24, Praha 1, IČO:07429185 a pověřuje 

starostu města jeho podpisem.      

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se - 1 

ihned Bc. M. Soukup 

115/21 Rada města schvaluje připojení se k výzvě Hodina Země 

2021 v sobotu 27.3.2021 od 20:30 do 21:30 hodin. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned J. Kořínek 

116/21 Rada města schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o 

poskytování odlehčovací služby pro obyvatele města Desná 

a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se - 0 

ihned A. Gergelyová, Dis. 

117/21 Rada města doporučuje zastupitelstvu města delegovat 

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 – 5 

Proti - 0 

Zdržel se - 0 

ZM J. Müller, Ph.D. 

118/21 Rada města neschvaluje změnu názvu ulice Sklářská, na 

základě nesouhlasu části trvale žijících osob v části ulice 

Sklářská, kde mělo dojít ke změně jejího názvu. 

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se - 1 

ihned J. Müller, Ph.D. 

119/21 Rada města rozhodla o zrušení Velké Desenské pouti a 

Sympozia 2021 a zároveň bere na vědomí informace o 

přípravě dalších kulturních akcí na letní sezonu a o činnosti 

městského informačního centra. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se - 0 

ihned L. Neumannová 

120/21 Rada města bere na vědomí informace MěÚ o: 

 - nezískání dotační podpory z Norských fondů 

 - novém soutěžním stroji pro hasiče v D III 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned J. Kořínek 


