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Z Á P I S 

z 1. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 

dne 9. 2. 2022 v 17:00 hod ve Víceúčelovém objektu, Krkonošská 500 v Desné II 

 

Přítomni: Jaroslav Kořínek, Jiří Koukal, 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, Martin Lauer, Stanislav Doubek 

Omluveni: Jarmila Zachrová 

Pozdní příchod: Stanislav Doubek, Patrik Chlum 

 

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 12 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 – 12 

 

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

 

c) Byli navrženi ověřovatelé zápisu – Pavlína Hofmanová, Ivana Suchardová 

Hlasování pro –  10, zdržel se – 2 (Hofmanová, Suchardová) 

 

d) Byla navržena návrhová komise ve složení – Ing. Miloš Hataš, Mgr. Pavel Michek 

Hlasování pro – 12 

 

e) Starosta sdělil, že zápis z posledního jednání zastupitelstva konaného dne 8. 12. 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 - 12 

Usnesení 1a) 

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

samostatné hlasování.  

 

g) Rada města na svém zasedání 26. 1. 2022 navrhla k projednání tento program dnešního zasedání 

    1) Zahájení  

    2) Kontrola usnesení 

    3) Majetkoprávní 

      - prodej části pozemku pč. 591/1 v k.ú. Desná I 

      - prodej části pozemku pč. 1504 v k.ú. Desná II 

      - prodej části pozemku pč. 709/1 v k.ú. Desná I 

   4) Ekonomické 

      - ekonomická situace   

      - rozpočtová opatření 
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      - schválení dotace TJ 

      - schválení dotace JKL 

   5) Organizační 

      - činnost výborů      

      - bezpečnostní situace ve městě  

      - schválení OZV o stanovení pravidel pro pohyb psů na VP a zabezpečení čistoty VP,   

        kterou se ruší OZV č. 7/2017 

      - schválení OZV o regulaci hlučných činností 

      - schválení OZV o zákazu konzumace alkoholu na VP 

  6) Informace MěÚ 

  7) Diskuze 

  8) Závěr 

 

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

do bodu „majetkoprávních“ přidat bod „Odkup pozemku pč.28/2 v k.ú. Desná III“ 
 

Hlasování pro – 12 

Usnesení 1b) 

Zastupitelstvo města schvaluje program 1. zasedání, které se koná dne 9. 2. 2022 od 17:00 hodin  

    1) Zahájení  

    2) Kontrola usnesení 

    3) Majetkoprávní 

      - prodej části pozemku pč. 591/1 v k.ú. Desná I 

      - prodej části pozemku pč. 1504 v k.ú. Desná II 

      - prodej části pozemku pč. 709/1 v k.ú. Desná I 

      - odkup pozemku pč.28/2 v k.ú. Desná III 

   4) Ekonomické 

      - ekonomická situace   

      - rozpočtová opatření 

      - schválení dotace TJ 

      - schválení dotace JKL 

   5) Organizační 

      - činnost výborů      

      - bezpečnostní situace ve městě  

      - schválení OZV o stanovení pravidel pro pohyb psů na VP a zabezpečení čistoty VP,   

        kterou se ruší OZV č. 7/2017 

      - schválení OZV o regulaci hlučných činností 

      - schválení OZV o zákazu konzumace alkoholu na VP 

  6) Informace MěÚ 

  7) Diskuze 

  8) Závěr 

 

2. Kontrola usnesení ze 6. zasedání zastupitelstva města Desná ze dne 8. 12. 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 5. ZM ze dne 3.11.2021 – standardní 

bod, tedy splněn 
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3.1) schválení prodeje pozemku v k.ú. Desná III – J. ČŘ. – podepsáno, zaplaceno a vloženo na 

katastr, tedy splněno 

3.2) schválení bezúplatné směny pozemků v k.ú. Desná III – pan S. Na Merklově – pozastaveno, 

dědické řízení v rodině, běží 
3.3) schválení zveřejnění záměru na prodej objektů v k.ú. Desná I a v k.ú. desná III – bývalá 

knihovna čp.31 a G. – podepsaná smlouva se sprostředkovatelem (viz. RM), poptány nabídky na 

zpracování energetických štítků na objekty, běží 

3.4) schválení zveřejnění záměru na prodej části pozemku v k.ú. Desná I – Sokolská – dnes na 

programu schvalování prodeje 

3.5) schválení bezúplatného převodu pozemku v k.ú. Desná III – od státu u T., část chodníku – 

podepsáno a odesláno, běží 

4.1) vzata na vědomí informace o ekonomické situaci a plnění rozpočtového určení daní k 30.11. 

2021 – vzetím na vědomí splněno 

4.2) vzata na vědomí informace o rozpočtovém opatření č.20/2021 schválené radou města – dotace 

LK - hasiči, slavnosti, ZŠ a MŠ, dotace Sklář a nemocenské – vzetím na vědomí splněno 

4.3) schválení rozpočtového opatření č.21/2021 – příspěvek obcí na MP, bankovní poplatky, pojištění 

– schválením splněno 

4.4) schválení harmonogramu investičních akcí na rok 2022 – schválením splněno 

4.5) schválení rozpočtu města na rok 2022 – schválením splněno 

4.6) schválení střednědobého výhledu rozpočtu města na období let 2023 až 2027 – schválením 

splněno 

5) schválení vydání Obecně závazné vyhlášky č. 4/2021 – schválením splněno  

 

Hlasování pro - 12 

Usnesení 2 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci starosty o provedené kontrole usnesení ze 6. 

zasedání zastupitelstva města konaného dne 8. 12. 2021. 

 

3. Majetkoprávní 

3.1) Žádost o odkoupení pozemku p. č. 591/1 v k. ú. Desná I  

Paní L. L. podala dne 14.7.2021 žádost o odkup pozemku p. č. 591/1 v k. ú. Desná I. Paní L. je 

vlastníkem sousedního pozemku p. č. 592 a pozemku p. č. 586, na němž stojí dům. Ráda by tímto 

krokem rozšířila pozemek. Chtěla by tam udělat záhonky. Jde jí spíše o to, pocitově zahradu zvětšit 

a propojit s pozemkem p. č. 592.  Pozemek 591/1 je pozemek kolem garáží, které jsou ve vlastnictví 

soukromích osob a paní L. není vlastníkem ani jedné z garáží. Dalo by se uvažovat o rozdělení 

pozemku a část paní L. odprodat. Jednalo by se zhruba o 30 m2. Na místě proběhlo místní šetření.  

Záměr na prodej části pozemku p. č. 591/1 v k. ú. Desná I byl zveřejněn na úřední desce od 

19.10.2021 do 4.11.2021. Usnesení RM č. 332/21 ze dne 6.10.2021. Jedná se o ostatní plochu/jiná 

plocha dle GP, který si nechala paní L. udělat se jedná o plochu 19 m2. Navrhujeme zastupitelstvu 

města Desná schválit prodej pozemku. Vzhledem k tomu, že se k pozemku nedá autem dostat, 

navrhujeme sazbu na dolní hranici rozmezí stavebního pozemku, tedy 19 m2 x 1500,- Kč celkem 

28.500,- Kč, usnesení RM č. 392/21. 

 

p. Lauer – kolik místa bude za garážemi? 

p. Nosková – cca 2m, aby byl přístup 

p. Lauer – proč dávat za nižší hranici, myslí si, že by se mělo držet na horní hranici 

p. starosta – navrhl hlasovat tedy o horní hranici dle ceníku 
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Hlasování pro – 11, zdržel se – 1 (Koukal) 

Usnesení 3.1 

Zastupitelstvo města Desná schvaluje prodej části (19 m2) pozemku p.č. 591/1 v k.ú. Desná I dle 

platného ceníku za cenu 1500,- Kč/m2 celkem tedy za 28 500,- Kč paní L. L., bytem PRAHA 4. 

 

3.2) Žádost o prodej části pozemku p. č. 1504 v k. ú. Dená II  

Pan J. Š. podal dne 3.5.2021 žádost o koupi části  cca 1600 m2 z pozemku p. č. 1504 o celkové výměře 

8178 m2 (trvalý travní porost) v k. ú. Desná II. Pan Š. má pozemek od roku 2019 v pronájmu a 

dlouhodobě ho udržuje. Na místě proběhlo místní šetření. Žádaná část pozemku je ohraničena 

vysázenými smrčky. Záměr na prodej části pozemku p. č. 1504 v k. ú. Desná II byl zveřejněn na 

úřední desce od 26.5.2021 do 11.6.2021. Usnesení RM č. 181/21 ze dne 19.5.2021. Jedná se o trvalý 

travní porost, dle územního plánu se jedná o plochu nezastavitelnou, dle GP který si nechal pan Š. 

udělat se jedná o plochu 1549 m2. Navrhujeme zastupitelstvu města Desná schválit prodej pozemku. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o nestavební pozemek, navrhujeme sazbu na spodní hranici rozmezí 

ceníku za prodej louky, tedy 1549 m2 x 100,- Kč celkem 154.900,- Kč, usnesení RM č. 393/21. 

 

Hlasování pro - 12 

Usnesení 3.2 

Zastupitelstvo města Desná schvaluje prodej části (1549 m2) pozemku p. č. 1504 v k. ú. Desná 

II dle platného ceníku za cenu  100,- Kč/m2, celkem tedy za cenu 154.900,- Kč panu J. Š., bytem  

Desná. 

 
3.3) Prodej části z pozemku pč. 709/1 v k.ú. Desná I  

Město Desná zveřejnilo ve dnech 22.12.2021 až 10.1.2022, na základě usnesení zastupitelstva města 

Desná č. 3.4 ze dne 8.12.2021, záměr prodat nemovitost v k.ú. Desná I – část z pozemku pč.  709/1 

(trvalý travní porost o výměře 8.631 m2), podle geometrického plánu 888-41/2020 ze dne 6.11.2020, 

kdy smluvní podmínky byly dány kupní smlouvou, která byla nedílnou součástí tohoto záměru. 

V uvedeném termínu na město Desná přišly dvě nabídky: 

1/ Žádost o odkoupení pozemku ze dne 27.12.2021 od OM Development s.r.o, se sídlem Jižní 348, 

Bradlec 293 06, IČ: 11683589.  

Žadatel uvedl, že akceptuje všechny uvedené podmínky prodeje, které byly zveřejněny v záměru 

(viz. příloha). 

2/ Nabídku na odkoupení obecního pozemku ze dne 10.1.2022 od HDB Development Group, a.s., 

se sídlem Československé armády 861/13, 290 01 Poděbrady, IČ: 09938257. 

Žadatel uvedl, že společnost zvažuje na zmiňovaném pozemku vybudování 5 rekreačních objektů 

zapadajících do stávající zástavby podle již vypracované studie za podmínek stanovenými AOPK 

ČR, chce diskutovat i o možnosti vypracování nové studie na zástavbu lokality a nabízí odkupní 

cenu 1.000,- Kč/m2, jak bylo uvedeno v kupní smlouvě přiložené k uveřejněnému záměru (viz. 

příloha). 

Z hodnocení žádosti od OM Development, s.r.o, a nabídky od HDB Development Group, a.s., 

vyplynulo, že OM Development, s.r.o, v plném rozsahu deklarovala podmínky prodeje uvedené 

nemovitosti, kdežto HDB Development Group, a.s., toto ve své nabídce neuvedla a naopak uvedla, 

že má zájem diskutovat o možnosti vypracování nové studie na zástavbu lokality.  

Na základě výše uvedeného navrhujeme zastupitelstvu města Desná schválit prodej části z pozemku 

pč.  709/1 (trvalý travní porost o výměře 8.631 m2) v k.ú. Desná I, podle geometrického plánu 888-

41/2020 za částku 1.000,- Kč/m2 OM Development, s.r.o, se sídlem Jižní 348, Bradlec 293 06, IČ: 

11683589, a pověřit starostu města Desná podpisem kupní smlouvy zahrnující smlouvu plánovací, 

usnesení RM č.3/22Vyhodnocení a návrh usnesení byl odsouhlasen osloveným advokátem.  
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 p.starosta – firma měla prezentaci před zasedáním ZM 

 

Hlasování pro – 11, zdržel se – 1 (Horký) 

Usnesení 3.3 

Zastupitelstvo města Desná schvaluje prodej části (8.631 m2) pozemku p.č. 709/1 v k.ú. Desná I 

firmě OM Development, s.r.o, se sídlem Jižní 348, Bradlec 293 06, IČ: 11683589 za cenu dle 

znaleckého posudku 1.000,- Kč/m2 celkem tedy za cenu 8.631.000,- Kč. Zároveň zastupitelstvo 

města Desná pověřuje starostu města Desná podpisem příslušné kupní smlouvy zahrnující 

smlouvu plánovací, která byla nedílnou součástí záměru na prodej.  

 

3.4) Odkup pozemku pč. 28/2 v k.ú. Desná III, jehož součástí je stavba 

Na základě dlouhodobého zájmu města a odkoupení pozemku pč. 28/2, jehož součástí je stavba v k.ú. 

Desná III Vám předkládáme k odsouhlasení odkoupení výše uvedeného objektu. Odkoupení 

opakovaně schválilo zastupitelstvo města v návrhu harmonogramu akcí pro rok 2022. V současné 

době máme objekt od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v pronájmu. Cena ročního 

pronájmu je pro rok 2022 stanovena na částku 150.385,- Kč. Na základě naší žádosti jsme nyní 

obdrželi od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových nabídka na přímý prodej městu za 

kupní cenu 1 321 630,- Kč. Uvedená cena je včetně DPH, byla stanovena znaleckým posudkem a 

komise pro nakládání s majetkem státu doporučila městu Desná přímý prodej.  

Vzhledem k tomu, že jsme v rozpočtu odsouhlasili částkou 1.200.000,- Kč, je třeba schválit 

s případným odkupem i rozpočtové opatření na zbývající částku. 

Nabídku na odkoupení, cenu nájemného a mapku s objektem máte v příloze. 

Hlasování pro – 11, zdržel se – 1 (Michek) 

Usnesení 3.4 

Zastupitelstvo města Desná schvaluje odkoupení pozemku pč.28/2 jehož součástí je stavba 

v k.ú. DIII od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo Nábřeží 390/42, 

128 00 Nové Město, Praha 2, za stanovenou celkovou kupní cenu 1 321 630,- Kč a pověřuje 

starostu města podpisem smlouvy. 

 

Pan starosta předat slovo panu místostarostovi 

 

Pan Doubek přišel 17:25 hodin, zastupitelů je 13. 

 

4. Ekonomické 

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

k 31.12.2021 a k 31.1.2022 

Na účtech bylo k 31.12.2021 volných  25.334.201,27 Kč (viz příloha). Za prosinec jsou výnosy z daní 

dle RUD a výnosy z hazardních her 6.517.883,27 Kč, což je v porovnání s prosincem 2020 vyšší o 

730.992,59 Kč. 

Na účtech máme k 31.1.2022 volných 26.348.437,74 Kč (viz příloha). Za leden jsou výnosy z daní 

dle RUD a výnosy z hazardních her 3.528.946,58 Kč, což je v porovnání s lednem 2021 o 221.016,42 

Kč méně. 
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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 31. 12. 2021 a k 31. 1. 2022.                                                                                    

 

Pan místostarosta předává slovo panu starostovi. 

 

4.2) Seznámení se schváleným rozpočtovým opatřením č. 22/2021 

Rada města schválila dne 20.12.2021 usnesením č. 403/21 rozpočtové opatření č. 22/2021.  

Toto rozpočtové opatření bylo předloženo z důvodu úhrady výdajů Mikroregionu Tanvaldsko ve výši 

51.838,22 Kč souvisejících s provozem protipovodňového systému ve městě.  

Navyšované výdaje jsou v rozpočtu pokryty z rezervy (§ 6171, položka 5901).  

Tímto rada města seznamuje zastupitelstvo města se schváleným rozpočtovým opatřením. 

Schválené rozpočtové opatření je uvedeno v příloze. 

 

Hlasování pro - 13 

Usnesení 4.2 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o rozpočtovém opatření č. 22/2021 schváleném 

radou města dne 20.12.2021 usnesením č. 403/21. 

 

4.3) Rozpočtové opatření č. 1/2022 

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu: 

 opravy výše příspěvků na rok 2022 poskytovaných spolkům TJ Desná a JKL Desná na základě 

veřejnoprávní smlouvy. V rozpočtu na rok 2022 bylo schváleno pro TJ Desná 370.300,-Kč a pro 

JKL Desná 199.400,-Kč. Podle Plánu rozvoje sportu na roky 2021 a 2027 má být pro tyto dva 

spolky poskytnut roční příspěvek ve výši 1,2 % z výnosů RUD za předchozí rok a to v poměru 

65% pro TJ Desná a 35% pro JKL Desná. 

Za rok 2021 výnosy daní podle RUD činily 49.258.957,-Kč. Příspěvek na rok 2022 pro TJ Desná 

má tedy činit 384.300,-Kč a pro JKL Desná 206.900,-Kč.  

Je třeba navýšit rozpočet o 21.500,-Kč.  

 schválené koupě nemovité věci - parcely č. 28/2 jejíž součástí je budova občanského vybavení bez 

čp. na k.ú. Desná III (objekt u čerpací stanice) od Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových. Kupní cena uvedeného nemovitosti činí 1.321.630,-Kč.  

Vzhledem k tomu, že v rozpočtu na rok 2022 bylo na tuto koupi vyčleněno 1.200.000,-Kč, je 

potřeba navýšit rozpočet o 122.000,-Kč (§ 3639, položka 6130). 

 navýšení členského příspěvku Sdružení místních samospráv ČR na rok 2022 o 1.000,-Kč (§ 6409, 

položka 5179). Členský příspěvek SMS ČR se skládá z fixní částky na každou obec (zásada 

rovnosti) a dále proměnlivé části příspěvku (2 Kč na každého občana obce).  

Oproti předchozím rokům došlo na rok 2022 k navýšení fixní části členského příspěvku z 2.500,-

Kč na 3.500,-Kč. 

 

Navyšované výdaje ve výši 144.500,-Kč jsou v rozpočtu pokryty z uspořených finančních prostředků 

minulých let. K 31.12.2021 činil zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech 26.008.237,-

Kč. Při tvorbě rozpočtu na rok 2022 byl použit zůstatek pouze ve výši 8.911.200,-Kč. 

 

Návrh rozpočtového opatření spolu s důvodovou zprávou je uveden v příloze. 

 

Hlasování pro – 12, nehlasoval – 1 (Horký) 

Usnesení 4.3 
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Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022, kterým v souladu s § 16 zákona 

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

prostředků ve výdajové části o 144.500,- Kč, které budou pokryty z uspořených finančních 

prostředků minulých let. 

 

4.4) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Desná, z.s. z rozpočtu města Desná   

Zastupitelé města Desná schválili dne 1.6.2021 Plán rozvoje sportu v městě Desná na roky 2021 až 

2027, jehož součástí jsou i zásady pro poskytnutí peněžní podpory v oblasti Sportovní činnosti ve 

sportovních organizacích. Provozní dotace pro TJ Desná (fotbalový a atletický oddíl) byla stanovena 

ve výši 65% z výše 1,2 % RUD v předcházejícím roce. Ta činí pro rok 2022 částku 384.300,- Kč. Při 

projednávání rozpočtu na rok 2022 již schválili finanční částku pro případnou dotaci TJ Desná na rok 

2022 ve výši 370.300,- Kč. Vzhledem k tomu, že celkový příjem města z RUD byl známý až po 

schválení rozpočtu, dojde k navýšení finanční částky o 14.000,- Kč rozpočtovým opatřením    

 

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

Usnesení 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 2022, v souladu s Plánem rozvoje sportu 

v městě Desná, ve výši 384.300,- Kč a zároveň pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí této dotace pro neziskovou organizaci.   

 

4.5) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Jizerskému klubu lyžařů, z.s. z rozpočtu města 

Desná   

Zastupitelé města Desná schválili dne 1.6.2021 Plán rozvoje sportu v městě Desná na roky 2021 až 

2027, jehož součástí jsou i zásady pro poskytnutí peněžní podpory v oblasti Sportovní činnosti ve 

sportovních organizacích. Provozní dotace pro Jizerský klub lyžařů Desná byla stanovena ve výši 

35% z výše 1,2 % RUD v předcházejícím roce. Ta činí pro rok 2022 částku 206.900,- Kč. Při 

projednávání rozpočtu na rok 2022 již schválili finanční částku pro případnou dotaci Jizerský klub 

lyžařů Desná na rok 2022 ve výši 199.400,- Kč. Vzhledem k tomu, že celkový příjem města z RUD 

byl známý až po schválení rozpočtu, dojde k navýšení finanční částky o 7.500,- Kč rozpočtovým 

opatřením    

 

Hlasování pro – 13 

Usnesení 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 2022, 

v souladu s Plánem rozvoje sportu v městě Desná, ve výši 206.900,- Kč a zároveň pověřuje 

starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí této dotace pro neziskovou 

organizaci.   

 

5. Organizační 

5.1) Činnosti výborů 

5.1.1) Zpráva o činnosti Finančního výboru Desná 

Pan Michek informoval zastupitele o činnosti FV. Projednávali plán činnosti na rok 2022. 

 

Hlasování pro – 13 

Usnesení 5.1.1 

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Finančního výboru. 

5.1.2) Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Desná 
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Pan Strnad informoval zastupitele o činnosti KV. Sešli se 10. ledna (byla provedena kontrola činnosti 

ZŠ, MŠ, - plnění, nebyli zjištěny žádné nedostatky, kontrola plnění dle zákona 106, vše splněno, 

kontrola plnění besed s občany) 

 

Hlasování pro – 13 

Usnesení 5.1.2 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o činnosti Kontrolního výboru.  

 

5.1.3) Zpráva o činnosti výboru Rozvoje a cestovního ruchu Desná 

Pan Lauer informoval zastupitele o činnosti VRaCR. Májí v plánu se sejít v měsíci únoru. 

 

Hlasování pro – 13 

Usnesení 5.1.3 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o činnosti výboru Pro rozvoj a cestovní ruch. 

 

5.2) Bezpečnostní situace ve městě  

V současné době se podařilo s ÚP prodloužit smlouvu na APK. Předběžně je domluveno, že smlouva 

bude prodloužena i nadále. MP slouží pravidelně o víkendech vždy od 8 do 17:30.  

Na základě pověření ZM je dnes na programu schvalování OZV, které s bezpečnostní situací ve městě 

úzce souvisí. 

 

p.Lauer – rád by se informoval, zda se nějak řeší problematika závodění v Černé Říčce 

p.starosta – řešíme to ve spolupráci s PČR v Tanvaldu a v Harrachově. Podařilo se „závodníky“ 

jednou chytit při odjezdu ze Souše, dostali pokuty, PČR tam také využívá radar na měření rychlosti, 

kde byla také jednou úspěšná. Funguje spolupráce s naší městskou policií. Bohužel tito řidiči jsou 

dobře organizováni a mají vysílačky, kdy si mezi sebou posílají upozornění, čímž je těžké je chytit. 

Zjistím aktuální  situaci. Postupně plánujeme instalaci kamer na Souš a zvážíme i instalaci jinde.  

p.J. – chtěl by upozornit a již několikrát zasílal email na město, že senioři jsou zde v ohrožení a 

nemůžou ani pořádně vyjít z domu, jelikož antirouškaři je ohrožují, co s tím město bude dělat. 

p.Koukal – sděluje, že p. J. neustále tvrdí, že senioři se v naší obci mají špatně, ale žádný jiný senior 

si nestěžoval a to je s nimi v kontaktu   

p.Indrářek – rád by se vyjádřil k připomínkám, nevím kam p. J. chodí do obchodu, ale když do 

obchodu přijde on, jsou všichni v rouškách nebo respirátorech a pokud ne, tak si je nasadí, je zbytečné 

dělat nějaké další opatření, když se všude budou opatření rušit, bohužel policie nemá časový prostor 

neustále řešit osoby, kteří nemají roušku 

p.J. – sdělil, že je to nejhorší zastupitelstvo a starosta, které zažil a že nemůže ani reagovat na 

připomínky a odešel  

 

Pan Chlum přišel v 17:55. Zastupitelů je 14.  

 

Hlasování pro - 14 

Usnesení 5.2 

Zastupitelstvo města Desná bere na vědomí opatření provedená na úseku zvýšení bezpečnosti 

v Desné. 

 

5.3) OZV o stanovení pravidel pro pohyb psů na VP a zabezpečení čistoty VP 

Ing. Červinka poslal návrh na úpravu OZV č. 7/2017 s tím, že by chtěl rozšířit intravilán stanovený 

touto OZV o ul. K Elektrárně. V intravilánu města jsou přísnější pravidla pro majitele psů (musí mít 

psa na vodítku). Současná úprava OZV vyhlášky říká, že mimo intravilán je majitel psa povinen na 
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veřejných místech mít psa pod neustálým dohledem, kontrolou a přímým vlivem. Pokud to není 

schopen zajistit, pak musí mít psa na vodítku. Bohužel se stále častěji setkáváme s tím, že psi jsou na 

volno a jejich majitelé je nemají ani pod kontrolou, dohledem či přímým vlivem. Vzhledem k tomu, 

že počet ataků psů na osoby, či psy jiných majitelů se zvyšuje, pak je na místě se zamyslet nad 

rozšířením intravilánu i o další ulice našeho města a zpřísnit tak stávající podmínky. RM na svém 

jednání dne 20.12.2022 rozhodla o přípravě podkladů pro úpravu stávající OZV č. 7/2017, o stanovení 

pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství a o zabezpečení čistoty veřejných prostranství. 

Z důvodu zákonnosti musí dojít ke zrušení současné OZV č. 7/2017, o stanovení pravidel pro pohyb 

psů na veřejném prostranství a o zabezpečení čistoty veřejných prostranství a následnému schválení 

nové OZV č. /2022, o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství a o zabezpečení 

čistoty veřejných prostranství, přičemž je důležité vyhlásit obě ve stejný den, aby jejich účinnost byla 

shodná. Znění textu obou OZV bylo projednáno s Odborem veřejné správy, dozoru a kontroly MV 

ČR, které v právním posouzení návrhů uvedlo, že tyto nejsou v rozporu se zákonem. Z hlediska 

posouzení zákonnosti nejsou v rozporu se zákonem. 

 

p.Šikola – souhlasí s rozšířením o ulici k Elektrárně a rád by rozšířil ještě o ulici Riedlova, Hutní, 

Zásnubní, Na Sedmidomky, Pustinská 

p.Lauer – nic proti vyhlášce nemá, jen si není jist, zda je dobré vymezovat ulicemi, pokud ano i on 

má problémy na Staré cestě  

p.Indráček – psi, se ale potřebují i volně proběhnout, když se označí všechny ulice, tak kde ty psi 

budou běhat, nechtěl by být psem v Desné 

p.starosta – myslí si, že vždy za psa zodpovídá majitel psa  

p.Michek – by doporučil, aby se schvalování odložilo a všichni zaslali panu tajemníkovi své 

připomínky a poznatky 

 

Hlasování pro – 14 

Usnesení 5.3 

Zastupitelstvo města Desná bere na vědomí přípravu OZV č. /2022, o stanovení pravidel pro 

pohyb psů na veřejném prostranství a o zabezpečení čistoty veřejných prostranství. 

 

5.4) Schválení OZV o regulaci hlučných činností 

Zastupitelstvo města Desná dlouhodobě řeší bezpečnost občanů našeho města. Jedním z konkrétní 

opatření je i regulace hlučných činností na veřejných prostranstvích. To umožní MP řešit tyto případy. 

Znění textu OZV bylo projednáno s Odborem veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR, které 

v právním posouzení návrhů uvedlo, že tyto nejsou v rozporu se zákonem. Z hlediska posouzení 

zákonnosti nejsou v rozporu se zákonem. 

 

p.Lauer – zase je to vymezování, není stanovena hlučnost atd. 

p.starosta – dostali jsme od zastupitelstva, v návaznosti na bezpečnost ve městě, připravit vyhlášky, 

aby měla MP podporu při řešení přestupků. Takto to tedy pan tajemník připravil a je na nás jestli to 

chceme řešit. Máme spoustu práce, které je třeba se věnovat. Rádi bychom tedy věděli, jestli to 

chceme nebo ne. 

p.Indráček – ano, zastupitelstvo zaúkolovalo pana tajemníka aby připravil OZV, aby policie měla 

nějakou oporu při stanovení pokut 

p. Šikola – je pro to udělat vyhlášky co nejjednodušší 

p.Michek – souhlasí 

 

Hlasování pro – 13, zdržel se – 1 (Lauer) 

Usnesení 5.4 

Zastupitelstvo města Desná schvaluje OZV č. /2022, o regulaci hlučných činností.   

5.5) Schválení OZV o zákazu konzumace alkoholu na VP  
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Zastupitelstvo města Desná dlouhodobě řeší bezpečnost občanů našeho města. Jedním z konkrétní 

opatření je i konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích. To umožní MP řešit tyto případy. 

Znění textu OZV bylo projednáno s Odborem veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR, které 

v právním posouzení návrhů uvedlo, že tyto nejsou v rozporu se zákonem. Z hlediska posouzení 

zákonnosti nejsou v rozporu se zákonem. 

 

Hlasování pro – 13, zdržel se – 1 (Lauer) 

Usnesení 5.5 

Zastupitelstvo města Desná schvaluje OZV č. /2022, o zákazu konzumace alkoholu na 

veřejném prostranství.   

6. Informace MěÚ 

6.1) Rekonstrukce MŠ v Desné I 

Rekonstrukce probíhá dle plánovaného harmonogramu. Termín dokončení byl posunut o cca měsíc, 

tzn. do 30. 4. z důvodu lepších klimatických podmínek pro opravu fasády. Úpravy probíhají 

v součinnosti s potřebami školky (některé drobné změny dispozic, …). Po rekonstrukci budeme řešit 

i parkování pro učitelky a rodiče. V současné době je s parkováním problém v tom, že u školky 

parkují rekreanti a chalupáři. 

 

6.2) Parkování Souš 

Na odstavné ploše jsme za leden vybrali cca 200 tisíc Kč. Bylo vydáno cca 30 povolenek pro místní 

občany. Víkendy kontroluje MP. Plánovaná výstavba zázemí je ve fázi stavebního povolení, je 

připravený nový návrh na odkanalizování, kde běží stavební řízení. Zároveň čekáme na vyhlášení 

dotačního vhodného titulu z IROPu. Budeme také řešit otočku autobusu, kde stále chybí dodatková 

značka pro povolené stání. V jednání je i případné přemístění kontejnerového stání. Výstavba nové 

trafostanice je plánovaná na rok 2024 a je počítáno s místy na dobíjení elektromobilů.   

 

Hlasování pro – 14 

Usnesení 6 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace MěÚ o: 

- rekonstrukci MŠ v Desné I 

- parkování Souš 

 

7. Diskuze 

p. Šikola – prosí pana tajemníka o projednání s místním hospodářstvím úklid sněhu na parkovišti u 

DPS 

 

8. Závěr 

 

Pan starosta poděkoval všem přítomným za účast a popřál hezký zbytek večera. 

 

Zasedání zastupitelstva ukončil v 19:02 hodin. 

 

Zápis ověří:   Pavlína Hofmanová  ………………………………. 

                     

                      Ivana Suchardová                    …………..…………………… 

 

 

     Jaroslav Kořínek                                                                                 Petr Šikola 

          starosta                                                                                          místostarosta 


