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U S  N E S  E N Í 
která byla přijata na 14. zasedání rady města  

konané dne 22.9.2021 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 

304/21 Rada města bere na vědomí informaci o provedené 

kontrole usnesení z 13. zasedání rady města ze dne 

25.8.2021. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se - 0 

ihned J. Kořínek 

305/21 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 

o zřízení věcného břemene mezi městem Desná a SDH 

Černá Říčka s.r.o., se sídlem Polubenská 930, 468 61 Desná, 

IČO: 27309088 za jednorázovou náhradu ve výši 12.705,- 

Kč včetně DPH a pověřuje starostu jejím podpisem. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

     ihned M. Nosková Dis 

306/21 Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby č. IV-12-4019597/VB2 JN-DESNÁ-ČP.433, DEM. 

AYKYZ, NOVÝ KNN, SS100  mezi městem Desná a 

společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 

405 02 Děčín IV – Podmokly, spočívající v umístění 

zařízení distribuční soustavy – podzemního kabelového 

vedení NN na pozemku města pč. 37/1, v k.ú. Desná II 

podle předložené situace za sjednanou jednorázovou 

náhradu ve výši 3.351- Kč včetně DPH.   

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se - 1 

ihned M. Nosková Dis 

307/21 Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby č. IV-12-4020979/VB1 JN-Desná, Riedlova, ppč. 

789 – kNN, SS100 mezi městem Desná a společností ČEZ 

Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV 

– Podmokly, spočívající v umístění zařízení distribuční 

soustavy – podzemního kabelového vedení NN na 

pozemku města pč. 98 a pč. 105 v k.ú. Desná II podle 

předložené situace za sjednanou jednorázovou náhradu ve 

výši 2.420,- s DPH. 
 

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 1 

ihned M. Nosková Dis 

 

308/21 Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného 

břemene č. IV-12-4019045/VB/01 JN-Desná, ppč. 1516 

mezi městem Desná a společností ČEZ Distribuce, a.s. se 

sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly za 

sjednanou jednorázovou náhradu ve výši 38.841,- včetně 

DPH a pověřuje starostu města jejím podpisem.  

 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned M. Nosková Dis 

 

309/21 Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění 

stavby č. IP-12-4012096/VB/02, NOVÝ KNN mezi 

městem Desná a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem 

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 1 

ihned M. Nosková Dis 
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Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, spočívající 

v umístění zařízení distribuční soustavy – podzemního 

kabelového vedení NN na pozemku města pč. 670/1, v k.ú.  

Desná II podle předložené situace za sjednanou 

jednorázovou náhradu ve výši 4.719,- Kč včetně DPH.  

310/21 Rada města schvaluje pronájem stožáru osvětlení bývalého 

lyžařského vleku Parlament na pč. 236 za účelem umístění 

antén sloužících k přenosu bezdrátového signálu internetu 

a prostoru pro umístění hlavního jističe na pč. 1035/7 vše 

v k.ú. Desná II na dobu neurčitou za roční nájemné ve výši 

10.000,- Kč + DPH od 1.10.2021 firmě TFnet s.r.o., 

Masarykova 203, 468 22 Železný Brod, IČO: 25471996. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se - 0 

ihned JUDr. J. Müller 

 

311/21 Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor garáže 

o výměře 36 m2 pč. 27/8 v k.ú. Desná II na dobu neurčitou 

p. ***, bytem Desná, za měsíční nájemné ve výši 750,- Kč 

+ DPH od 1.10.2021.  

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned JUDr. J. Müller 

 

312/21 Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor o 

výměře 141,9 m2 v přízemí budovy čp. 630 ul. 

Krkonošská, Desná II na dobu neurčitou za účelem 

provozování řeznictví a uzenářství f. Jaroslav Tomáš – 

řeznictví a uzenářství, s.r.o., IČO: 28737458, se sídlem 

Velké Hamry 291 za roční nájemné 86.556,- Kč od 

1.10.2021.   

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se - 0 

    ihned JUDr. J. Müller 

 

313/21 Rada města bere na vědomí odepsání pohledávky 

z nájemného nebytových prostor v majetku města 

z důvodu rozhodnutím soudu o zrušení konkursu na 

majetek dlužníka, protože bylo zjištěno, že pro uspokojení 

věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se - 0 

ihned Ing. M. 

Čermáková 

 

314/21 Rada města schvaluje prodej automobilu PRAGA V3S 

žadateli za částku 44.500,- Kč. 

 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned L. Daňková 

 

315/21 Rada města schvaluje prodej automobilu Volkswagen 

7H/7J žadateli za částku 33.300,- Kč. 

 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned L. Daňková 

 

316/21 Rada města schvaluje zveřejnění záměru na prodej 

kolového nakladače UN-053 (HON) bez registrační značky 

obálkovou metodou a složení tříčlenné komise pro 

vyhodnocení nabídek ve složení: Bc. Martin Soukup, 

Stanislav Jiřička a Lenka Daňková. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned 

 

 L. Daňková 

 

 

317/21 Rada města schvaluje přidělení náhradního bytu č. 1, 

Údolní 335, Desná I panu *** Desná II na dobu určitou do 

30.11.2021                          

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se - 0 

ihned B. Mladonická 

 

318/21 Rada města schvaluje předloženou cenovou nabídku 

v celkové výši 72.600,- Kč od společnosti PROVOD 

inženýrská společnost s.r.o., V Podhájí 226/28, Ústí nad 

Labem, IČO: 25023829, a to na akci „Desná-vodovod a 

kanalizace v ulici Sokolská – zajištění inženýrské činnosti“ 

a pověřuje starostu města podpisem objednávky s výše 

uvedenou společností.   

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Bc. M. Soukup 
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Jaroslav Kořínek                                                                                                       Petr Šikola                                                                                            

    starosta                                                                                                                místostarosta 

319/21 Rada města bere na vědomí předložené cenové nabídky na 

Změnu č. 2 Územního plánu Desná a souhlasí, aby 

realizaci tohoto díla provedla společnost Atelier 

„AURUM“ s.r.o., Jiráskova 21, Pardubice, IČO: 

42937680, která předložila nejnižší cenovou nabídku 

v celkové výši 156.090,- Kč a pověřuje starostu města 

podpisem smlouvy o dílo s uvedenou společností.  

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Bc. M Soukup 

320/21 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí o zřízení služebnosti č. j. OLP/2953/2021 mezi 

Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 

IČO: 70891508 (budoucí povinný) a Městem Desná 

(budoucím oprávněným), se sídlem Krkonošská 318, 

Desná, IČO: 00262307, a to na stavbu „Desná – Finské 

domky – odkanalizování a zásobování pitnou vodou, 

k.ú. Desná I“ za celkovou cenu 4.840,- Kč.  

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Bc. M. Soukup 

321/21 Rada města bere na vědomí předložený soupis víceprací a 

méněprací v rámci provedené opravy komunikace v ulici 

Spojovací, který předložila společnost AVE CZ odpadové 

hospodářství s.r.o. – pracoviště Harrachov a doporučuje 

zastupitelstvu schválit rozpočtové opatření v částce ve výši 

180.751,- Kč, což je výsledný rozdíl mezi vícepracemi a 

méněpracemi původního rozpočtu.  

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ZM Bc. M. Soukup 

 

322/21 Rada města schvaluje kácení 2 ks jasanů o obvodu 150 a 

190 cm na pč. 229 v k.ú. Desná II panem ***, bytem 

Desná. Finanční náhrada za získané dřevo je s ohledem na 

kvalitu dřeva a přístupu stanovena na 2.000,- Kč.  

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. R. 

Vedralová 

 

323/21 Rada města bere na vědomí návrh Obecně závazné 

vyhlášky města Desná č. 2/2021 o stanovení obecního 

systému odpadového hospodářství. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. R. 

Vedralová 

 

324/21 Rada města vyslovuje souhlas zřizovatele s přijetím 

účelově určeného finančního daru od Women for women, 

o.p.s., v rámci projektu obědy pro děti pro 4 žáky ZŠ a MŠ 

Desná ve školním roce 2021/2022 v období od 1.10.2021 

do 30.6.2022 ve výši 19.950,- Kč. 

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 1 

ihned JUDr. J Müller 


