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U S N E S E N Í 

která byla přijata na 4. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo  

dne 8. 9. 2021 od 17.00 hod. ve Víceúčelovém objektu Krkonošská 500 v Desné II  
 

 

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

Strnad, Josef Želinský, Ing. Pavel Michek, Patrik Chlum, Ing. Miloš Hataš, Stanislav Doubek, 

Ivana Suchardová, Martin Lauer 

 

Omluveni: Ing. Ivan Indráček, Petr Šikola, Mgr. Pavel Horký 

Pozdní příchod: Patrik Chlum, Martin Lauer 
 
 

číslo usnesení hlasování vyřizuje termín 

1a) Zastupitelstvo města schvaluje, aby ke každému bodu 

programu byla diskuze zvlášť a samostatné hlasování. 

Pro – 10 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

J. Kořínek ihned 

1b) Zastupitelstvo města schvaluje program 4. zasedání, které se 

koná dne 8.9. 2021 od 17:00 hodin  

1)Zahájení 

2) Kontrola usnesení 

3) Majetkoprávní 

- prodej nově vzniklých pozemků na základě GP č. 736,866- 

  42/2020 ze dne 22.3.2021 pč. 293/2, 301/12, 301/11 vše    

   v k.ú. Desná II a pč. 67/2, 342/2, 345/2, 336/2, 348/2, 346/2  

  a 346/3 vše v k.ú. Desná III 

- prodej pozemku pč. 1707 v k.ú. Desná II 

- prodej pozemku pč. 1214 v k.ú. Desná III 

- prodej pozemků pč. 931 v k.ú. Desná I 

- prodej části pozemku pč. 602 v k.ú. Desná I 

- prodej plynovodní přípojky k objektu čp. 10 ulice  

  Spojovací 

- prodej pozemku pč. 1794 a části z pozemku pč. 1802/1 vše  

  v k.ú. Desná III  

4) Ekonomické 

- ekonomická situace   

- rozpočtová opatření 

- schválení obecně závazné vyhlášky č. 3/2021 

5) Organizační 

- činnost výborů      

- bezpečnostní situace ve městě 

- schválení smlouvy na nákup víceúčelového nakladače 

- nákup užitkového vozu s valníkem PEUGEOT Boxer 

- schválení mimořádné investiční akce – oprava chodníku u  

  Primy   

- schválení mimořádné investiční akce – veřejné osvětlení  

  Pustiny  

- schválení mimořádné investiční akce – provozovna  

  řeznictví 

- schválení SoSB ŘSD týkající se věcných břemen a  

  schválení smlouvy s ŘSD o náhradě nákladů města Desná 

6) Informace MěÚ 

7) Diskuze 

8) Závěr 

 

Pro – 10 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

 

J. Kořínek ihned 
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2 Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci starosty 

o provedené kontrole usnesení z 3. zasedání 

zastupitelstva města konaného dne 16. 6. 2021. 

 

Pro – 10 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

J. Kořínek ihned 

3.1 Zastupitelstvo města Desná schvaluje prodej nově 

vzniklých pozemků dle GP č. 736,866-42/2020 ze dne 

22.3.2021  p.č. 293/2, p.č. 301/12, p.č. 301/11 vše v  k. ú. 

Desná II a prodej nově vzniklých pozemků dle GP č. 

736,866-42/2020 ze dne 22.3.2021 p.č. 67/2, p.č. 342/2, 

p.č. 345/2, p.č. 336/2, p.č. 348/2, p.č. 346/2, p.č. 346/3 vše 

v k.ú. Desná III dle znaleckého posudku č. 

4760/96/2021 za cenu 51.410,- Kč České republice a 

právo hospodařit pro Povodí Labe, s.p. , Víta Nejedlého 

951, 500 03  Hradec Králové. 

Pro – 11 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

M. Nosková, DiS ihned 

3.2 Zastupitelstvo města Desná schvaluje prodej pozemku 

p. č. 1707 v k.ú. Desná II dle platného ceníku, tedy 117 

x 1500,- Kč, celkem za cenu 175.500,- Kč panu ***, 

trvale bytem ***. 

Pro – 11 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

 

M. Nosková, DiS ihned 

3.3 Zastupitelstvo města Desná bere na vědomí žádost 

pana *** a paní *** a neschvaluje zveřejnění záměru 

na prodej pozemku p. č.  1214 v k. ú. Desná III. 

Pro – 11 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

M. Nosková, DiS ihned 

3.4 Zastupitelstvo města Desná bere na vědomí žádost 

manželů *** a neschvaluje zveřejnění záměru na 

prodej pozemků p. č. 931 v k.ú. Desná I. 

Pro – 10 

Proti – 0 

Zdržel se – 1 

M. Nosková, DiS ihned 

3.5 Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku 

(15 m2) z p. č. 602 v k.ú. Desná I dle platného ceníku, 

tedy 15 x 1500,- Kč, celkem za cenu 22.500,- Kč panu 

***, trvale bytem *** a paní ***, trvale bytem ***. 

Pro – 11 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

M. Nosková, DiS ihned 

3.6 Zastupitelstvo města schvaluje prodej plynovodní 

přípojky k objektu č.p. 10 v ul. Spojovací f. GasNet, 

s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad 

Labem, IČO 27295567 a pověřit starostu města 

podpisem příslušné smlouvy. 

Pro – 11 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

M. Nosková, DiS ihned 

3.7 Zastupitelstvo města bere žádost paní *** na vědomí a 

neschvaluje zveřejnění záměru na prodej p. č. 1794 a 

části z pozemku p. č. 1802/1 v k. ú. Desná III. 

Pro – 11 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

M. Nosková, DiS ihned 

4.1 Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o 

finanční situaci města, výnosech daní dle RUD a výnosu 

daně z hazardních her k 31.8.2021.     

                                                                               

Pro – 11 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. M. Čermáková ihned 

4.2 Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o 

rozpočtovém opatření č.9/2021 schváleném radou 

města dne 30.6.2021 usnesením č.241/21.  

Pro – 11 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. M. Čermáková ihned 

4.3 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 

10/2021, kterým v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

dojde k navýšení rozpočtových prostředků v příjmové 

části o 1.187.537,- Kč a ve výdajové části o 1.187.537,- 

Kč. 

 

Pro – 11 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. M. Čermáková ihned 
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4.4 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření 

č.11/2021, kterým v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

nedojde ke změně rozpočtových prostředků.  

 

Pro – 11 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. M. Čermáková ihned 

4.5 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření 

č.12/2021, kterým v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

dojde k navýšení rozpočtových prostředků ve výdajové 

části o 1.904.000,-Kč, které budou pokryty z 

uspořených finančních prostředků minulých let.  

 

Pro – 11 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

 

Ing. M. Čermáková ihned 

4.6 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření 

č.13/2021, kterým v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

dojde k navýšení rozpočtových prostředků ve výdajové 

části o 1.600.000,-Kč, které budou pokryty z 

uspořených finančních prostředků minulých let. 

 

Pro – 11 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

 

Ing. M. Čermáková ihned 

4.7 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření 

č.14/2021, kterým v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

dojde k navýšení rozpočtových prostředků ve výdajové 

části o 3.362.000,-Kč, které budou pokryty z 

uspořených finančních prostředků minulých let.  

 

Pro – 11 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

 

Ing. M. Čermáková ihned 

4.8 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření 

č.15/2021, kterým v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

dojde k navýšení rozpočtových prostředků ve výdajové 

části o 699.000,-Kč, které budou pokryty z uspořených 

finančních prostředků minulých let.  

 

Pro – 11 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. M. Čermáková 

 

ihned 

4.9 Zastupitelstvo města schvaluje vydání Obecně závazné 

vyhlášky č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství s účinností od 1.1.2022. 

 

Pro – 11 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

 

H. Hrušková ihned 

5.1.1 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti 

Finančního výboru. 

 

Pro – 11 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

I. Suchardová ihned 

5.1.2 Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o 

činnosti Kontrolního výboru. 

Pro – 11 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. T. Strnad ihned 

5.1.3 Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o 

činnosti výboru Pro rozvoj a cestovní ruch. 

Pro – 11 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

M. Lauer ihned 

5.2 Zastupitelstvo města Desná bere na vědomí opatření 

provedená na úseku zvýšení bezpečnosti v Desné. 

 

Pro – 11 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

JUDr. J. Müller ihned 
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5.3 Zastupitelstvo města schvaluje kupní smlouvu na 

nákup víceúčelového nakladače Avant 760i, s 

přídavným zařízením – radlicí na sníh, od společnosti 

Avistech s.r.o., se sídlem Netřebice 131, 382 32 Velešín, 

IČO: 26090520 za celkovou částku 1.699.211,- Kč 

vč. DPH a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. 

Pro – 11 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

 

L. Daňková ihned 

5.4 Zastupitelstvo města schvaluje nákup užitkového vozu 

s valníkem PEUGEOT Boxer, za částku 698.170,- vč. 

DPH,  od společnosti MK CARS s.r.o., se sídlem 

Ladova 3526/26, 466 05 Jablonec nad Nisou – Rýnovice, 

IČO: 47286822 a pověřuje starostu města podpisem 

kupní smlouvy. 

Pro – 11 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

 

L. Daňková ihned 

5.5 Zastupitelstvo města Desná schvaluje mimořádnou 

investiční akci „Rekonstrukce chodníku“  dle 

předložené kalkulace firmou EUROVIA CS, a.s.. 

Pro – 11 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

 

JUDr. J. Müller ihned 

5.6 Zastupitelstvo města Desná schvaluje mimořádnou 

investiční akci „Desná, Pustiny – obnova kabelového 

vedení VO“ za 634.403,- Kč s DPH. 

Pro – 11 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

M. Soukup ihned 

5.7 Zastupitelstvo města Desná schvaluje mimořádnou 

investiční akci „Rekonstrukce provozovny řeznictví a 

uzenářství v č.p. 630 ul. Krkonošská“ v navrženém 

rozsahu. 

Pro – 11 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

 

JUDr. J. Müller ihned 

5.8 Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o smlouvě 

budoucí týkající se věcných břemena a smlouvu o 

náhradě nákladů města Desná s Ředitelstvím silnic a 

dálnic ČR a pověřuje starostu města podpisem smluv. 

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

 

J. Kořínek ihned 

6 Zastupitelstvo města bere na vědomí informace MěÚ o: 

- havárii kanalizace v Desné I 

- opravě komunikace a parkovacích míst v ulici  

   Spojovací 

- výběrovém řízení rekonstrukci MŠ v Desné I 

- otevření nové prodejny Pekařství 

- rekonstrukci atletického oválu 

- opravě osvětlení v podchodu 

- opravě cesty z Desné I do Albrechtic 

- opravách v Základní škole 

- rekonstrukci bytové jednotky ve Skláři 

- finanční pomoci obci Hrušky 

Pro – 11 

Proti – 0 

Nehlasoval –1 

J. Kořínek ihned 

 

   Jaroslav Kořínek        Josef Želinský 

         starosta                            radní 

  


