
1 
 

U S  N E S  E N Í 

která byla přijata na 4. zasedání rady města  

konané dne 23.3.2022 na MěÚ v Desné II 

 

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

omluven: Jaroslav Müller, Ph.D. 

číslo  hlasování termín vyřizuje 

49/22 Rada města bere na vědomí informaci o provedené 

kontrole usnesení z 3. zasedání rady města ze dne 

9.3.2022. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se - 0 

ihned J. Kořínek  

50/22 Rada města schvaluje zveřejnění adresného záměru na 

pronájem části cca 45 m2 z pozemku pč. 100/3 vše 

v k.ú. Desná III paní ***, bytem 468 49 Kořenov. 

 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se - 0 

  ihned Bc. M. Nosková 

51/22 Rada města schvaluje pronájem cca 500 m2 z pozemku 

pč. 301/10 a pč. 293/1 v k.ú. Desná II 1. jizerskohorské 

stavební společnosti, s.r.o, IČO 49904884, se sídlem 

Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou pro 

účely umístění stavební buňky, mobilního WC, staveb-

ních strojů a stavebního materiálu  na dobu určitou od 

28.3.2022 do 31.10.2022 za cenu 1,Kč/1m2/1 den.  

 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

  ihned Bc. M. Nosková 

52/22 Rada města schvaluje zveřejnění adresného záměru na 

pronájem části z pozemku cca 15 m2 pč. 100/3 v k.ú. 

Desná III paní ***, bytem 468 61 Desná. 

 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se - 0 

ihned Bc. M. Nosková 

53/22 Rada města bere na vědomí žádost na prodej části 

z pozemku pč. 1802/1  v k.ú. Desná III a pověřuje 

pracovníka úřadu dalším jednáním ve věci. 

 

Pro – 3 

Proti - 1 

Zdržel se – 1 

ihned Bc. M. Nosková 

54/22 Rada města schvaluje zřízení staveniště na části 

pozemku pč. 1526/1 v k.ú. Desná I o ploše cca 500 m2 

firmě Povodí Labe s.p., se sídlem Víta Nejedlého 951/8,  

500 03 Hradec Králové a pověřuje zaměstnance města 

Desná dalším jednáním. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Bc. M. Nosková 

 

55/22 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit 

budoucí realizaci odkupu pozemku pč. 103 v k.ú.  

Desná II od Státního pozemkového úřadu. 

 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se - 0 

ZM Bc. M. Nosková 

 

56/22 Rada města bere žádost pana *** na vědomí a pověřuje 

zaměstnance dalším jednáním. 

 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Bc. M. Nosková 

 

57/22 Rada města bere na vědomí žádost pana *** 

a doporučuje zastupitelstvu nezveřejnit záměr na prodej 

pozemku pč. 1677/8 v k.ú. Tanvald. 

 

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 1 

ZM Bc. M. Nosková 
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58/22 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 

2021 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská 

škola Desná. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se - 0 

ihned Ing. M. Čermáková 

 

59/22 Rada města bere na vědomí hospodaření příspěvkové 

organizace Základní škola a mateřská škola Desná za 

rok 2021, schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové 

organizace za rok 2021 ve výši 11.770,74 Kč a 

v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, v platném znění 

schvaluje jeho převedení v plné výši do rezervního 

fondu organizace. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. M. Čermáková 

 

 

60/22 Rada města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku 

společnosti Hospic sv. Zdislavy, o.p.s, Pod Perštýnem 

321/1, Liberec, IČO: 28700210 ve výši 10.000,- Kč na 

podporu její činnosti v roce 2022.  

 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. M. Čermáková 

 

61/22 Rada města bere na vědomí žádost o finanční příspěvek 

organizace Linka Bezpečí, z.s. Praha, IČO: 61383198 na 

provoz dětské krizové linky a rozhodla se příspěvek 

neposkytnout.  

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. M. Čermáková 

 

62/22 Rada města schvaluje vyřazení rozbitého a nefunkčního 

drobného dlouhodobého majetku dle předloženého 

návrhu na vyřazení a souhlasí s jeho následnou 

likvidací. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se - 0 

ihned Ing. M. Čermáková 

 

63/22 Rada města schvaluje příspěvkové organizaci Základní 

škola a mateřská škola Desná použití prostředků fondu 

investic v maximální výši 50.000,- Kč pro potřeby 

školní jídelny na pořízení chladící skříně značky 

Tefcold. Zároveň ukládá příspěvkové organizaci 

odepisovat tento majetek rovnoměrně po dobu 10 let. 

 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. M. Čermáková 

 

64/22 Rada města schvaluje pronájem nebytových prostor o 

výměře 184,7 m² v objektu čp. 925 ul. Krkonošská, 

Desná III na dobu 10 let s využitím jako sklad krmiva 

pro zvěř, řeziva, na opravy a stavbu krmelců 

Mysliveckému sdružení Kořenov – Desná od 1.4.2022. 

 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned B. Mladonická 

65/22 Rada města schvaluje, na základě provedeného 

výběrového řízení formou poptávky, nejnižší cenovou 

nabídku na realizaci opravy elektroinstalace společných 

prostor – Údolní čp. 334, Desná I, od firmy Fejfarová 

Blanka, PLAVYELEKTRO, Plavy 138, 468 46 Plavy, 

IČO: 09842144, v celkové částce 1,137.863,- Kč vč. 

DPH a poskytnutí zálohy na nákup materiálu. 

 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se - 0 

ihned L. Daňková 

66/22 Rada města schvaluje, na základě provedeného 

výběrového řízení formou poptávky, nejnižší cenovou 

Pro – 5 

Proti - 0 

ihned L. Daňková 
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nabídku na dodání a montáž výtahu v bytovém domě 

Údolní 334, Desná I., od firmy Schindler CZ, a.s., 

Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5 - Jinonice, 

IČO: 27127010, v celkové částce 976.350,- Kč vč. DPH 

a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo. 

 

Zdržel se – 0 

67/22 Rada města schvaluje nákup přídavného zařízení k 

nakladači KRAMER KL30.8TV od společnosti STROM 

PRAHA a.s., se sídlem Lohenická 607, 190 17 Praha 

917 - Vinoř, IČO: 25751069, v celkové částce 143.990,- 

Kč vč. DPH. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned L. Daňková 

68/22 Rada města schvaluje kácení 3 ks javorů o obvodu 110, 

140 a 240 cm na pozemku  ppč. 1600/1 v k.ú. Desná II 

Sborem dobrovolných hasičů Pustiny a použití dřeva při 

tradičním „pálení čarodějnic“. 

 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se - 0 

ihned Ing. R. Vedralová 

69/22 Rada města schvaluje kácení 3 ks smrků o obvodu do 80 

cm na pozemku  ppč. 586/1 v k.ú. Desná III žadatelem 

***, bytem Desná, včetně odstranění větví bez finanční 

náhrady za dřevo. 

 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. R. Vedralová 

70/22 Rada města schvaluje kácení 1 ks smrku o obvodu 95 

cm na pozemku  ppč. 538 v k.ú. Desná II žadatelem ***, 

bytem Desná, včetně odstranění větví bez finanční 

náhrady za dřevo. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned Ing. R. Vedralová 

71/22 Rada města bere na vědomí informaci od společnosti 

ELECTROSUN, s.r.o. ve věci získaní dotační podpory a 

její výše na rekonstrukci VO v lokalitě Finské domky. 

S ohledem na předložený orientační rozpočet nákladů na 

celou akci neschvaluje podání dotační žádosti na 

rekonstrukci VO v lokalitě Finské domky z Národního 

plánu obnovy.  

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se - 0 

ihned Bc. M. Soukup 

72/22 Rada města schvaluje žádost o povolení ohňostroje 

v areálu Černá Říčka v Desné III dne 2.4.2021 mezi 

20:00 a 21:00 hodin cca 6 minut s tím, že budou 

dodrženy bezpečnostní předpisy. 

 

Pro – 4 

Proti - 0 

Zdržel se – 1 

ihned J. Kořínek 

73/22 Rada města schvaluje dodatek č. 1., kterým se mění 

příloha č. 3 Smlouvy o lékařské preventivní péči s 

MUDr. Julií Hollmannovou. Dodatkem se upravují ceny 

– vstupní, výstupní, periodická a mimořádná lékařská 

prohlídka 600,- Kč a měsíční paušál za individuální 

služby 1.000,- Kč s platností od 1.4.2022. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned J. Kořínek 

74/22 Rada města bere na vědomí informace z 3. zasedání  

Kontrolního výboru. 

 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se - 0 

ihned J. Kořínek 

75/22 Rada města schvaluje věcný dar pro Olympioničky za  

vzornou reprezentaci města Desná na Zimních  

olympijských hrách. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned J. Kořínek 
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Jaroslav Kořínek                                                                                                   Petr Šikola  

      starosta                                                                                                          místostarosta 

76/22 Rada města schvaluje bezplatný pronájem části 

pozemku pč. 925/1  v k.ú. Desná III Sboru dobrovol-

ných hasičů Desná III, se sídlem Schindlerova 933, 468 

61 Desná, k zajištění akce „Pálení čarodějnic“ konané 

dne 30. 4. 2022 s podmínkou zajištění úklidu využívané 

plochy nejpozději následující den po skončení akce. 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se - 0 

ihned Ing. R. Vedralová 

77/22 Rada města schvaluje program 2. zasedání zastupitelstva 

města, které se koná dne 13. dubna 2022 od 17:00 hodin 

ve víceúčelovém objektu v Desné II. 

1) Zahájení  

2) Kontrola usnesení 

3) Majetkoprávní 

  - koupě pozemku pč. 103 v k.ú. Desná II 

  - prodej pozemku pč. 1677/8 v k.ú. Tanvald      

4) Ekonomické 

   - ekonomická situace   

   - rozpočtová opatření 

   - schválení příspěvku pro Spolek Zdravotně 

     postižených    

5) Organizační 

   - činnost výborů      

   - bezpečnostní situace ve městě  

   - delegování zástupců na valné hromady 

6) Informace MěÚ 

7) Diskuze 

8) Závěr 

Pro – 5 

Proti - 0 

Zdržel se – 0 

ihned J. Kořínek 


