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Z Á P I S 

z 6. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 

dne 8. 12. 2021 v 16:00 hod ve Víceúčelovém objektu, Krkonošská 500 v Desné II 

 

Přítomni: Jaroslav Kořínek, Jiří Koukal, Jarmila Zachrová, Ing. Tomáš Strnad, Josef Želinský, Patrik 

Chlum, Ing. Miloš Hataš, Ivana Suchardová, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Mgr. Pavel Horký, Ing. 

Pavel Michek, Pavlína Hofmanová 

Omluveni: Martin Lauer, Stanislav Doubek 

Pozdní příchod:  
 

Schůzi zahájil a řídil starosta města Jaroslav Kořínek. Zasedání bylo svoláno a vyhlášeno ve smyslu 

§ 92 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích a jednacího řádu zastupitelstva dle §3 aktualizovaného a 

odsouhlaseného zastupitelstvem města Desná dne 7. 9. 2016. 

 

Pan místostarosta konstatoval, že na zasedání je přítomno 13 členů zastupitelstva města, což je 

nadpoloviční většina a zasedání ve smyslu jednacího řádu je tudíž usnášení schopné 
 

a) Pro řízení dnešního zasedání je navržen starosta města Jaroslav Kořínek. 

Hlasování pro – 13  

 

b) Zapisovatelkou dnešního zasedání je paní Hana Hrušková, pracovnice MěÚ Desná. 

 

c) Byli navrženi ověřovatelé zápisu – Jiří Koukal, Josef Želinský 

Hlasování pro –  12, zdržel se – 1 (Koukal) 

 

d) Byla navržena návrhová komise ve složení – Ivana Suchardová, Jarmila Zachrová 

Hlasování pro – 12, zdržel se – 1 (Suchardová) 

 

e) Starosta sdělil, že zápis z posledního jednání zastupitelstva konaného dne 3. 11. 2021 byl uložen 

na MěÚ k nahlédnutí. Nikdo ze zastupitelů k němu nevznesl připomínky, a proto byl vyhlášen za 

schválený. 

 

f) Rada města doporučuje, aby ke každému bodu programu byla diskuze zvlášť a samostatné 

hlasování.   

 

Hlasování pro - 13 

Usnesení 1a) 

Zastupitelstvo města schvaluje, aby ke každému bodu programu byla diskuze zvlášť a 

samostatné hlasování.  

 

g) Rada města na svém zasedání 22. 11. 2021 navrhla k projednání tento program dnešního zasedání 

    1) Zahájení  

    2) Kontrola usnesení 

    3) Majetkoprávní 

      - prodej pozemku pč. 1060/2 v k.ú. D III 

      - směna pozemků pč. 700, 699, 704, 705, 706, 702 a 708 vše v k.ú. D III  

        za pozemky pč. 789, 788, 780, 781, 782 a 783 vše v k.ú. D III 

      - zveřejnění záměru na prodej nemovitostí čp. 31 v k.ú. D I a čp. 824 v k.ú. D III 

      - zveřejnění záměru na prodeje pozemku pč. 709/1 v k.ú. D I 

   4) Ekonomické 
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      - ekonomická situace   

      - rozpočtová opatření 

      - návrh rozpočtu roku 2022 

      - rozpočtový výhled na období 2023-2027    

      - návrh harmonogramu investičních akcí na rok 2022  

    5) Organizační 

      - schválení OZV č. 4/2021 

    6) Diskuze 

    7) Závěr 
 

Pan starosta navrhuje, aby do dnešního programu jednání byly provedeny následující změny:  

V bodu ekonomické přesunou bod „návrh harmonogramu investičních akcí na rok 2022“ před 

bod „návrh rozpočtu roku 2022“ a do majetkoprávního bobu přidat bod „smlouva o bezúplatném 

převodu č. 10615/ULB/2021„. 

 

Hlasování pro – 13 

Usnesení 1b) 

Zastupitelstvo města schvaluje program 6. zasedání, které se koná dne 8. 12. 2021 od 16:00 

hodin  

    1) Zahájení  

    2) Kontrola usnesení 

    3) Majetkoprávní 

      - prodej pozemku pč. 1060/2 v k.ú. D III 

      - směna pozemků pč. 700, 699, 704, 705, 706, 702 a 708 vše v k.ú. D III  

        za pozemky pč. 789, 788, 780, 781, 782 a 783 vše v k.ú. D III 

      - zveřejnění záměru na prodej nemovitostí čp. 31 v k.ú. D I a čp. 824 v k.ú. D III 

      - zveřejnění záměru na prodeje pozemku pč. 709/1 v k.ú. D I 

      - smlouva o bezúplatném převodu č. 10615/ULB/2021 

   4) Ekonomické 

      - ekonomická situace   

      - rozpočtová opatření  

      - návrh harmonogramu investičních akcí na rok 2022 

      - návrh rozpočtu roku 2022 

      - rozpočtový výhled na období 2023-2027    

    5) Organizační 

      - schválení OZV č. 4/2021 

    6) Diskuze 

    7) Závěr 
 

2. Kontrola usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města Desná ze dne 3. 11. 2021: 

1a) schválení hlasování – standardní bod, tedy splněno 

1b) schválení programu zasedání – rovněž standardní, tedy splněn 

2) vzata na vědomí informace o provedené kontrole usnesení ze 4. ZM ze dne 8.9.2021 – standardní 

bod, tedy splněn 

3.1) schválení prodeje části pozemku v k.ú. Desná I – Š. u hřbitova – schválením splněno, běží, 

uhrazeno, vloženo na katastr 

3.2) schválení bezúplatného směny pozemků v k.ú. Desná III – Č. Říčka Junák – schválením 

splněno, běží, podána žádost o vyjmutí ze zemědělského fondu (bezplatné) 

3.3) vzata na vědomí žádost a neschválení zveřejnění záměru na prodej části pozemku v k.ú. 

Desná II – paní L.R., U Kovárny Pustiny – vzetím na vědomí splněno, žadatelka vyrozuměna 
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3.4) vzata na vědomí žádost a neschválení zveřejnění záměru na prodej části pozemku v k.ú. DI – 

paní M., Souš – vzetím na vědomí splněno, žadatelka vyrozuměna  

3.5) vzata na vědomí žádost a neschválení zveřejnění záměru na prodej části pozemku pozemku 

v k.ú. Desná I – pan N. – vzetím na vědomí splněno, žadatel vyrozuměn  

3.6) schválení prodeje části pozemku v k.ú. Desná II – pan Č. – schválením splněno, běží, 

uhrazeno, vloženo na katastr 

4.1) vzata na vědomí informace o ekonomické situaci a plnění rozpočtového určení daní k 31.10. 

2021 – vzetím na vědomí splněno 

4.2) vzata na vědomí informace o rozpočtovém opatření č.16/2021 schválené radou města – dotace 

LK pro ZŠ a MŠ potravinová pomoc (záloha 50%) – vzetím na vědomí splněno 

4.3) schválení rozpočtového opatření č.17/2021 – příspěvek za kompenzace daň. příjmů, příspěvek 

z ÚP, dotace na PO z LK, vratka potravinová pomoc ZŠ a MŠ – schválením splněno 

4.4) schválení rozpočtového opatření č.18/2021 – navýšení výdajů kanalizace Finsko 

(kam.zkoušky), rekonstrukce řeznictví – schválením splněno 

4.5) schválení rozpočtového opatření č. 19/2021 – úhrada smluvní pokuty ÚpzS (prodej pozemku) 

– schválením splněno 

Desná – schválením splněno, zapracované připomínky 

5.1.1) vzata na vědomí informace o činnosti FV – vzetím na vědomí splněno 

5.1.2) vzata na vědomí informace o činnosti KV – vzetím na vědomí splněno 

5.1.3) vzata na vědomí informace o činnosti VRCR – schválením splněno  

5.2) vzata na vědomí opatření provedená na úseku zvýšení bezpečnosti v Desné – pravidelný bod 

programu – vzetím na vědomí splněno pravidelný bod programu 

5.3) vzata na vědomí informace o vyhodnocení investičních akcích za rok 2021 – vzetím na vědomí 

splněno 
5.4) schválení mimořádné odměny členu zastupitelstva – schválením splněno 

5.5) vzata na vědomí informace o přípravě OZV – o stanovení obecního systému odpadového 

hospodářství – vzetím na splněno, běží, dnes na programu 

5.6) schválení ukončení veřejnoprávní smlouvy – MP, Harrachov – schválením splněno, běží, 

schváleno KÚ, vyvěšeno na ÚD 

6) vzaty na vědomí informace MěÚ o atletickém ovále, poškození parkoviště na Souši, rekonstrukci 

ve Skláři, opravě provozovny řeznictví, rekonstrukci ve Skláři,  nové volební místnosti, výměně dveří 

ve víceúčelovém objektu, výměně osvětlení v podchodu, opravách v sauně, připravované 

rekonstrukce v ZŠ a MŠ Desná a společném výběrovém řízení na zhotovitele komunikace a 

kanalizace I/10 km 105,295 – 106,518 v Desné III  – vzetím na vědomí splněno 
 

Hlasování pro - 13 

Usnesení 2 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci starosty o provedené kontrole usnesení ze 5. 

zasedání zastupitelstva města konaného dne 3. 11. 2021. 

 

3. Majetkoprávní 

3.1) Žádost o koupi části či celého pozemku p. č. 1060/2 v k.ú. Desná III   

Paní J. J., trvale bytem Desná III požádala dne 11.10.2021 o koupi pozemku (nebo jeho části) p.č. 

1060/2 v k. ú. Desná III. Jedná se o též pozemek, který jsme zde už jednou řešily v rámci žádosti pana 

M. Paní J. je jeho partnerka.  Pan M. vlastní v Černé Říčce nemovitost, dům č.p. 874 na pozemku p. 

č. 1058 v k. ú. Desná III. Pan M. je povinen nově odkanalizovat rodinný dům na základě rozhodnutí 

stavebního úřadu Desná. Kanalizační potrubí k nově navrženému septiku vede rohem pozemku p. č. 

1060/2 v k.ú. Desná III, který je ve vlastnictví města Desná. Po konzultaci se stavebním úřadem byl 

septik zvolen jako nejvhodnější řešení, neboť v domě bydlí trvale 2 osoby. Pan M. tedy žádá o odkup 

části pozemku p.č. 1060/2 v k.ú. Desná III, případně je ochoten ho odkoupit celý. Dle územního plánu 
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města Desná, je celý pozemek plochou smíšeného nezastavěného území – zemědělské, přírodní. Na 

místě proběhlo místní šetření. Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku panu K. M. za cenu 150,- Kč 

za m2. Na následném jednání s panem starostou doložil pan M. fotodokumentaci a doplňující 

informace o pozemku, ze kterých vyplývá, že pozemek je podmáčen a plný náletových dřevin. 

Nakonec došlo z dohodě, že o pozemek nově požádá paní J., která zde má i trvalé bydliště. Rada 

města schválila zveřejnění záměru prodeje pozemku na svém zasedání dne 20.10.2021 pod číslem 

usnesení 347/21. Záměr byl zveřejněn od 25.10.2021 do 10.11.2021. Rada města doporučuje 

Zastupitelstvu města schválit prodej pozemku za 75,- Kč/m2, celkem tedy 128.325,- Kč.  Usnesení 

RM ze dne 15.11.2021 číslo 371/21. Cena je navržena dle stavu pozemku, jedná se o podmáčený 

pozemek plný náletových dřevin tvořících spíše džungli. 

 

Hlasování pro – 11, zdržel se – 2 (Indráček, Strnad) 

Usnesení 3.1 

Zastupitelstvo města Desná schvaluje prodej pozemku p.č. 1060/2 (trvalý travní porost) v k.ú. 

Desná III paní J. J., trvale bytem Desná III za cenu 75,- Kč/m2 celkem tedy za 128.325,- Kč. 

 

3.2) Žádost o směnu pozemků ve vlastnictví města Desná  

Pan S. požádal o směnu pozemků ve vlastnictví města Desná. Jeho rodina vlastní rekreační objekt 

v osadě Desná III a parcely 735 a 736. Zároveň pak pozemky vzdálené cca 800 metrů od nemovitosti. 

Ty by rád směnil za pozemky v majetku města sousedící v bezprostřední blízkosti jejich chalupy. 

Vyřešil by tím problém studny, která je teď na pozemku města Desná bez jakýchkoliv uspořádání 

vlastnických vztahů. Jednalo by se celkem o 6.289 m2 pozemků ve vlastnictví pana S. a o 5.515 m2 

pozemků ve vlastnictví města Desná. Dle územního plánu města Desná, je celý pozemek plochou 

smíšeného nezastavěného území – zemědělské, přírodní. Na místě proběhlo místní šetření. Rada na 

svém zasedání konaném dne 20.10.2021 schválila zveřejnění záměru na směnu pozemků pod číslem 

usnesení číslo 349/21. Záměr byl zveřejněn od 25.10.2021 do 10.11.2021. Rada města doporučuje 

zastupitelstvu města schválit bezúplatnou směnnou smlouvu na základě domluvy s panem S., který 

nežádá finanční vypořádání za rozdílnou metráž pozemků. Usnesení Rady města ze dne 15.11.2021 

číslo 372/21. 

 

Hlasování pro - 13 

Usnesení 3.2 

Zastupitelstvo města Desná schvaluje bezúplatnou směnu pozemku p. č. 700, 699, 704, 705, 706, 

702 a 708 vše v k. ú. Desná III ve vlastnictví města Desná za pozemky p. č. 789, 788, 780, 781, 

782 a 783 vše v k. ú. Desná III ve vlastnictví pana S. H., bytem Praha 6. 

 

3.3) Zveřejnění záměru na prodej nemovitostí č. p. 31 a č. p. 824 

Na základě dlouhodobě zamýšleného prodeje objektů čp. 31 v k.ú. D I včetně pozemku p. č. 391, na 

kterém bytový dům stojí a čp. 824 v k.ú. D III včetně pozemku p. č. 430, na kterém bytový dům stojí, 

byla zpracována jejich tržní ohodnocení. Na jejich základě doporučuje rada města zastupitelstvu 

města odsouhlasit zveřejnění záměru na prodej uvedených nemovitostí. Usnesení Rady města ze dne 

22.11.2021 číslo 384/21. Zároveň byli osloveni současní nájemníci s možností odkupu dle daných 

podmínek viz dopisy v příloze.  Všichni nájemníci se již vyjádřili a žádný z nich nemá zájem 

nemovitosti odkoupit.  Prodej bude realizován ve spolupráci s realitní společností, případně ve 

spolupráci s právníkem. Již nyní řešíme s místním bytovým hospodářstvím náhradní bydlení pro 

tamní nájemníky. 
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Hlasování pro – 11, zdržel se – 2 (Šikola, Suchardová) 

Usnesení 3.3 

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru na prodej objektů čp. 31 v k.ú. Desná I  

včetně pozemku p.č. 391, na kterém bytový dům stojí a čp. 824 v k.ú. Desná III včetně pozemku 

p.č. 430, na kterém bytový dům stojí. 

 

3.4) Zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 709/1 v k. ú. Desná I 

Jedná se o prodej části pozemku p. č. 709/1 v k. ú. Desná I. Pozemek 709/1 má dle katastru 

nemovitostí výměru 10.431 m2. Dle GP číslo 888-41/2020 ze dne 6.11.2020 bude předmětem 

budoucího prodeje plocha o výměře 8.631 m2. Zbylá část plochy zůstane ve vlastnictví města Desná 

a na této ploše bude vybudovaná místní komunikace a veřejné osvětlení. Na základě znaleckého 

posudku číslo 43/4287/2020 ze dne 19.10.2020 byla stanovena cena za metr čtverečný na 1.000,- Kč. 

Souhrou všech okolností nakonec vyplynuly další podmínky prodeje pro budoucího kupujícího. Jedná 

se o vybudování kanalizační a vodovodní inženýrské sítě dle projektových dokumentací. Dále pak 

vybudování místní komunikace včetně veřejného osvětlení dle projektové studie. Po vzájemné 

domluvě s JUDr. Šoljakem byl vytvořen záměr na prodej části pozemku p. č. 709/1 v k. ú. Desná I 

jehož součástí je kupní smlouva, která specifikuje veškeré podmínky prodeje včetně příloh 

projektových dokumentací, projektových studií a technického popisu sítí, kde jsou vyčísleny náklady, 

které ponese kupující ve výši 100 %. Na nákladech spojených se zpracováním projektových 

dokumentací, které nechá Město Desná zpracovat se bude budoucí kupující podílet ve výši 50 %. Po 

schválení záměru zastupitelstvem budou obesláni všichni žadatelé, kteří historicky projevili o danou 

nemovitost zájem. Budou obesláni doporučeným dopisem, ve kterém budou informováni o vyvěšení 

záměru na prodej tohoto pozemku. 

 

Hlasování pro - 13 

Usnesení 3.4 

Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru na prodej části (8.631 m2) pozemku p.č. 

709/1 v k.ú. Desná I, jehož součástí je kupní smlouva včetně veškerých příloh. 

 

3.5) Smlouva o bezúplatném převodu č. 10615/ULB/2021 

Jedná se pozemkovou parcelu ve vlastnictví státu (ÚZSVM), na které byl v roce 2019 vybudován 

investorsky městem Desná zcela nový chodník pro pěší. Jde o lokalitu v Desné III u odbočky na 

Černou Říčku a Souš, při pravé straně státní silnice I/10 ve směru na Harrachov. Protože se jedná o 

veřejně prospěšnou dopravní stavbu, je převod vlastnických práv k této nemovitosti řešen 

bezúplatnou formou.  

 

Hlasování pro - 13 

Usnesení 3.5 

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku v k. ú. Desná III parcela č. 31/18, 

ostatní plocha, silnice, rozsáhlé chráněné území, z vlastnictví státu do vlastnictví města Desná, 

včetně znění Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 

10615/ULB/2021.  

 

4. Ekonomické 

4.1) Informace o finanční situaci, výnosech daní dle RUD a výnosu daně z hazardních her 

k 30.11.2021 
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Na účtech máme k 30.11.2021 volných 26.577.894,64 Kč (viz příloha). Za listopad jsou výnosy z 

daní dle RUD a výnosy z hazardních her 4.460.362,96 Kč, což je v porovnání s listopadem 2020 o 

516.954,82 Kč více. 

 

Hlasování pro - 13 

Usnesení 4.1 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o finanční situaci města, výnosech daní dle RUD 

a výnosu daně z hazardních her k 30. 11. 2021.                                                                                    

 

4.2) Rozpočtové opatření č. 20/2021 

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu: 

 poskytnuté dotace z Ministerstva vnitra – GŘ Hasičského záchranného sboru na zajištění výdajů 

jednotek SDH obcí za rok 2021 ve výši 107.252,-Kč (UZ 14004) 

 neinvestiční dotace ve výši 20.000,- Kč od Krajského úřadu Libereckého kraje na Slavnosti 

města Desná 2021 

 neinvestiční dotace ve výši 5.000,- Kč od Krajského úřadu Libereckého kraje pro ZŠ a MŠ Desná 

na projekt „Doprava žáků na veletrh EDUCA 2021“ a její přeposlání škole 

 schválené investiční dotace ve výši 336.666,-Kč od Státního zemědělského intervenčního fondu 

na rozšíření zázemí kulturního domu Sklář. Práce i výdaje byly realizovány v roce 2020. 

 převodu rozpočtovaných finančních prostředků na platy a odměny a zákonné odvody pojistného 

na nerozpočtované vyplacené náhrady mezd v době nemoci za období srpen - listopad 2021 na : 

§ 3612 (bytové hospodářství) ve výši 2.153,-Kč 

§ 3639 (místní hospodářství) ve výši 13.201,-Kč 

§ 5311 (městská policie) ve výši 10.594,-Kč 

§ 6171 (městský úřad) ve výši 19.673,-Kč 

 Jedná se pouze o převody mezi položkami 5011, 5031, 5032 a položkou 5424 v rámci 

jednotlivých paragrafů. 

Hlasování pro – 13 

Usnesení 4.2 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.20/2021, kterým v souladu s § 16 zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k navýšení rozpočtových 

prostředků v příjmové části o 468.918,-Kč a ve výdajové části o 25.000,-Kč. 

 

4.3) Rozpočtové opatření č. 21/2021 

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu: 

 úpravy výše v roce 2021 přijatých příspěvků od obcí Albrechtice v J.h. a Kořenov za výkony 

městské policie. Jedná se o snížení rozpočtované částky na rok 2021 (položka 4121) o 35.332,-

Kč tak, aby odpovídala skutečnosti. 

 potřeby navýšení výdajů na bankovní poplatky o 12.000,-Kč oproti rozpočtu (§ 6310, položka 

5163) 

 potřeby navýšení výdajů na pojištění o 1.000,-Kč oproti rozpočtu (§ 6320, položka 5163) 

 

Snižované příjmy ve výši 35.332,-Kč a navyšované výdaje ve výši 13.000,-Kč budou pokryty z 

rezervy (§ 6171, položka 5901).  

 

Návrh rozpočtového opatření spolu s důvodovou zprávou je uveden v příloze. 
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Hlasování pro - 13 

Usnesení 4.3 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.21/2021, kterým v souladu s § 16 zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde ke snížení rozpočtových 

prostředků v příjmové části o 35.332,-Kč a ve výdajové části o 35.332,-Kč. 

 

4.4) Návrh harmonogramu investičních akcí na rok 2022  

Navržený návrh investičních akcí na rok 2022 byl předložen a projednán současně s návrhem 

rozpočtu na rok 2022 na společném jednání finančního výboru a zastupitelů dne 22.11.2021. Na 

základě jednání byly akce doplněny a následně FV doporučil zastupitelstvu města návrh včetně 

rozpočtu schválit.  Zároveň 22.11. 2021 doporučila zastupitelstvu města oba dokumenty schválit i 

RM. Návrh – viz příloha. 

 

p. Indráček – p. Martin Lauer, jelikož je nepřítomen, tak mě požádal, připomenout dvě akce a přidat 

je do investičního plánu – vybudování mostku ČŘ a mostek před Černou Desnou, dále obrazárna přes 

Dlouhý kopec (výstava klasických obrazů) je zájemce, který by tuto akci sponzoroval, ale bude 

potřeba i spoluúčast obce 

p. starosta – ohledně mostků, zde je problém z vlastnictvím pozemků, nejsou naše, ostatní návrhy do 

seznamu doplníme  

p. Strnad – rád by navrhl do investičních akci cestu od mostu od fotbalového hřišti k zastávce, bylo 

by dobré, kdyby se tam vybudovala, jelikož tam hodně lidí chodí a my tam budeme budovat 

parkoviště, tak se celý ráz změní, navrhuje nějakou směnu pozemků  

p. Michek – to by bylo dobré, bylo by propojení i s parkem u RV 

p. Indráček – chce se dotázat, proč se plánují budovat další veřejné záchodky, byli naplánované v 

suterénu RV 

p. starosta – toalety v centru jsou třeba a budou mít využití, stávající ve víceúčelovém objektu zrušíme 

p. tajemník – nesplňují hygienické podmínky, jelikož by měli mít vlastní toalety lékaři, pacienti atd.  

p. Indráček – přijde mu zbytečné je budovat 

p. tajemník – budeme se snažit využít dotaci na tento projekt 

p. Indráček – nemůžeme tu dotaci použít na toalety v RV 

p. tajemník – tyto toalety by byli daleko od centra 

 

Hlasování pro – 13 

Usnesení 4.4 

Zastupitelstvo města schvaluje návrh harmonogramu investičních akcí na rok 2022. 

 

4.5) Rozpočet roku 2022 

1. Vyvěšený rozpočet (projednaný FV a doporučený RM) 

Rozpočet je sestaven jako schodkový. Schodek je pokryt finančními prostředky z minulých let ve 

výši 8.600.000,-Kč (ze zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2021). 

K 30.11.2021 byl zůstatek na bankovních účtech 26.578.358,-Kč. 

 

Návrh rozpočtu byl projednán finančním výborem a zastupiteli dne 22.11.2021 a  

RM dne 22.11.2021 usnesením č. 385/21 doporučen zastupitelstvu města ke schválení.  

 

V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty zamýšlené „investiční“ akce na rok 2022. 

Rekapitulace návrhu rozpočtu podle tříd před změnou (vyvěšený rozpočet) :  

Třída 1 daňové příjmy 47 815 800 Kč 

Třída 2 nedaňové příjmy 22 119 372 Kč 
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Třída 3 kapitálové příjmy 14 300 000 Kč 

Třída 4 přijaté dotace 10 239 056 Kč 

 celkem příjmy   94 474 228 Kč 

Třída 5 běžné výdaje 75 291 228 Kč 

Třída 6 kapitálové výdaje 22 737 000 Kč 

 celkem výdaje 98 028 228 Kč 

Třída 8 použití uspořených finančních prostředků        8 600 000 Kč 

 splátky úvěrů      - 5 046 000 Kč 

 celkem financování      3 554 000 Kč 
 

Návrh usnesení (vyvěšený rozpočet) : 

Zastupitelstvo města Desná schvaluje rozpočet města na rok 2022 jako schodkový s celkovými příjmy 

třídy 1 až 4 ve výši 94 474 228 Kč, výdaji třídy 5 a 6 ve výši 98 028 228 Kč 

a financováním třídy 8 ve výši 3 554 000 Kč v členění na stanovené závazné ukazatele. Schodek 

rozpočtu bude pokryt uspořenými finančními prostředky minulých let. 

 

2. Rozpočet s provedenou změnou 

Dne 30.11.2021 město obdrželo od DSO Mikroregion Tanvaldsko nový předpis příspěvků na rok 

2022 navýšený o novou položku „Rozvojové projekty Mikroregionu Tanvaldsko“ ve výši 311.200,-

Kč.  

Tyto prostředky jsou pro využití na: 

 - doplacení změny projektové dokumentace pro Dům sociálních služeb 

 - zahájení příprav pro pořízení linky na likvidaci odpadů a technologie termického zpracování 

(platba statika, žádosti o dotaci a výběrového řízení, pořízení nemovitosti, technologie….) 

Celkem je tedy v rozpočtu na rok 2022 zahrnut příspěvek pro Mikroregion Tanvaldsko ve výši 

561.300,-Kč (§ 6409, položka 5329). Jedná se o navýšení o 311.200,-Kč. 

Rekapitulace návrhu rozpočtu podle tříd po změně:  

Třída 1 daňové příjmy 47 815 800 Kč 

Třída 2 nedaňové příjmy 22 119 372 Kč 

Třída 3 kapitálové příjmy 14 300 000 Kč 

Třída 4 přijaté dotace 10 239 056 Kč 

 celkem příjmy   94 474 228 Kč 

Třída 5 běžné výdaje 75 602 428 Kč 

Třída 6 kapitálové výdaje 22 737 000 Kč 

 celkem výdaje 98 339 428 Kč 

Třída 8 použití uspořených finančních prostředků        8 911 200 Kč 

 splátky úvěrů      - 5 046 000 Kč 

 celkem financování      3 865 200 Kč 
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Hlasování pro - 13 

Usnesení 4.5 

Zastupitelstvo města Desná schvaluje rozpočet města na rok 2022 jako schodkový s celkovými 

příjmy třídy 1 až 4 ve výši 94 474 228 Kč, výdaji třídy 5 a 6 ve výši 98 339 428 Kč a financováním 

třídy 8 ve výši 3 865 200 Kč v členění na stanovené závazné ukazatele. Schodek rozpočtu bude 

pokryt uspořenými finančními prostředky minulých let. 

Zároveň schvaluje změnu v závazných ukazatelích ve výdajích paragraf 6409 položka 5329 

navýšení o 311 200 Kč a ve financování položka 8115 navýšení o 311 200 Kč.  

 

4.6) Střednědobý výhled rozpočtu na období let 2023 až 2027 

Střednědobý výhled rozpočtu byl projednán finančním výborem a zastupiteli dne 22.11.2021 a radou 

města dne 22.11.2021 usnesením č. 386/21 doporučen zastupitelstvu města ke schválení 

v předloženém znění.  

p. Indráček – v roce 2024 je tam asi počítáno s dotací? 

p. Čermáková – ano je předpoklad, že se bude realizovat vodovod a kanalizace Finsko 

 

Hlasování pro - 13 

Usnesení 4.6 

Zastupitelstvo města Desná schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města na období let 2023 až 

2027. 

 

5. Organizační 

5) Schválení OZV č. 4/2021 o obecním systému odpadového hospodářství  
Předkládám Zastupitelstvu města k projednání návrh vyhlášky o obecním systému odpadového 

hospodářství. 

Na základě doporučení byla projednána změna znění vyhlášky. Původní příloha o počtu a druhu 

zvláštních nádob na veřejných stanovištích byla změněna pouze na druh zvláštní sběrné nádoby na 

konkrétním stanovišti a ve vyhlášce je uveden pouze odkaz na webové stránky města.  

 

Hlasování pro - 13 

Usnesení 5 

Zastupitelstvo města schvaluje vydání Obecně závazné vyhlášky č. 4/2021 o stanovení obecního 

systému odpadového hospodářství s účinností od 1. 1. 2022. 

 

6. Diskuze 

p. starosta – vyjádřil se ke covidové situaci a uvedl, že situace není jednoduchá, s nedisciplinovaností, 

někdy i bezohledností lidí při dodržování vládních nařízení v souvislosti s Covidem se bohužel 

setkáváme.  

p. tajemník – informoval o opatřeních ze strany města, oočkování a testování zaměstnanců, 

dodržování pravidel na jednotlivých pracovištích, vyžadování dodržování pravidel veřejností 

v objektech MěÚ i na akcích pořádaných městem, o zajišťování očkování seniorů u praktického 

lékaře, pomoc s objednáváním na očkování, zajištění nákupů, ..., nakonec o činnosti MP a asistenta 

PK na veřejnosti a jejich spolupráci s PČR 

p. starosta – kulturní akce jsme z preventivních důvodů raději zrušili 

p. Michek – proběhla diskuze emailem, tak je to asi jasné  

p. Koukal – je to v lidech 

p. Michek – vyhláška o odpadech – dát do lednových novin, co se pro občany mění 

p. Indráček – připravované vyhlášky?  



10 

 

p. tajemník – navrhované vyhlášky můžeme sloučit dohromady, v lednu budeme zasílat na 

ministerstvo k posouzení, na únorovém zasedání bychom měli schvalovat, v parku bychom 

v návaznosti na vyhlášky chtěli instalovat cedule.  

  

 

7. Závěr 

 

Pan starosta poděkoval všem přítomným za účast a popřál hezké vánoční svátky a hezký zbytek 

večera. 

 

Zasedání zastupitelstva ukončil v 17:06  hodin. 

 

Zápis ověří:   Jiří Koukal  ………………………………. 

                     

                      Josef Želinský              …………..…………………… 

 

 

 

 

     Jaroslav Kořínek                                                                                 Petr Šikola 

          starosta                                                                                          místostarosta 


