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U S N E S E N Í 

která byla přijata na 2. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo  

dne 13. 4. 2022 od 15.30 hod. ve Víceúčelovém objektu Krkonošská 500 v Desné II  
 

 

Přítomní: Jaroslav Kořínek, Jiří Koukal, Ing. Tomáš Strnad, Josef Želinský, Ing. Miloš Hataš, Ing. Ivan 

Indráček, Petr Šikola, Pavlína Hofmanová, Ing. Pavel Michek, Martin Lauer, Stanislav Doubek, Patrik Chlum, 

Jarmila Zachrová 

 

Omluveni: Mgr. Pavel Horký, Ivana Suchardová 

Pozdní příchod: Martin Lauer, Josef Želinský 

 
 
 

číslo usnesení hlasování vyřizuje termín 

1a) Zastupitelstvo města schvaluje, aby ke každému bodu 

programu byla diskuze zvlášť a samostatné hlasování. 

Pro – 11 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

J. Kořínek ihned 

1b) Zastupitelstvo města schvaluje program 2. zasedání, které se koná 

dne 9. 3. 2022 od 17:00 hodin  

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      

- schválení smlouvy na odkoupení pozemku pč. 28/2 jehož součástí  

  je stavba  

- zveřejnění záměrů na prodej pozemku pč. 391 a pozemku pč. 430  

  jejíž součástí jsou stavby 

- informace o lokalitě Souš  

4) Ekonomické 

- ekonomická situace   

- rozpočtová opatření 

- schválení příspěvku pro Spolek Zdravotně postižených    

5) Organizační 

- činnost výborů      

- bezpečnostní situace ve městě  

- žádost - plná moc pro Desenskou teplárenskou 

- delegování zástupců na valné hromady 

- stanovení počtu členů zastupitelstva ve volebním období 2022 – 

2026 

6) Informace MěÚ 

7) Diskuze 

8) Závěr 

 

Pro – 11 

Proti – 0 

Zdržel se – 1 

 

 

J. Kořínek ihned 

2 Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci starosty 

o provedené kontrole usnesení z 1. zasedání 

zastupitelstva města konaného dne 9. 2. 2022 a 

z mimořádného zastupitelstva ze dne 9. 3. 2022. 

 

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Nehlasoval - 1 

J. Kořínek ihned 

3.1 Zastupitelstvo města schvaluje budoucí realizaci 

odkupu pozemku p. č. 103 v k. ú. Desná II od Státního 

pozemkového úřadu. 

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 1 

M. Nosková, DiS ihned 

3.2 Zastupitelstvo města Desná neschvaluje zveřejnění 

záměru na prodej pozemku p. č. 1677/8 v k. ú. Tanvald. 
 

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 1 

M. Nosková, DiS ihned 
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3.3 Zastupitelstvo města Desná schvaluje Kupní smlouvu a 

smlouvu o zřízení věcného práva č. 1595/ULB/2022, 

kterou se převádí pozemek parcela č. 28/2, zastavěná 

plocha a nádvoří, rozsáhlé krajinné území, jehož 

součástí je budova bez čp/če, obč. vyb., v k. ú. Desná III, 

Městu Desná. 

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 1 

M. Nosková, DiS ihned 

3.4 Zastupitelstvo města Desné bere na vědomí text pro 

zveřejnění záměrů na prodej pozemku pč. 391 

(zastavěná plocha a nádvoří o výměře 657 m2), jehož 

součástí je stavba č.p. 31 vše v k.ú. Desná I a záměr na 

prodej pozemku pč. 430 (zastavěná plocha a nádvoří o 

výměře 623 m2), jehož součástí je stavba č.p. 824 vše 

v k.ú. Desná III a informaci o řešení náhradního 

bydlení pro současné nájemníky v dalších městských 

bytech. 

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 1 

JUD. J. Müller ihned 

3.5 Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o 

záměrech v lokalitě Souš a pověřuje pracovníky města 

přípravou dalších podkladů pro jejich realizaci a 

přípravou pracovního jednání. 

 

Pro – 13 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

J. Kořínek 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. 3. 2022.        
 
 

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Nehlasoval - 1 

Ing. M. Čermáková ihned 

4.2 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 

4/2022, kterým v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k 

navýšení rozpočtových prostředků v příjmové části o 

1.794.550,- Kč a ve výdajové části o 1.794.550,- Kč. 

Pro – 13 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. M. Čermáková ihned 

4.3 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření 

č.5/2022, kterým v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

dojde k navýšení rozpočtových prostředků v příjmové 

části o 377.682,75 Kč a ve výdajové části o 377.682,75 

Kč. 

Pro – 13 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

 

Ing. M. Čermáková ihned 

4.4 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření 

č.6/2022, kterým v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

nedojde ke změně rozpočtových prostředků. 

Pro – 13 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. M. Čermáková ihned 

4.5 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření 

č.7/2022, kterým v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

dojde k navýšení rozpočtových prostředků ve výdajové 

části o 1.198.000,-Kč, které budou pokryty z 

uspořených finančních prostředků minulých let.  

Pro – 13 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

 

Ing. M. Čermáková ihned 

4.6 Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace ve 

výši 25.000,- Kč Spolku zdravotně postižených, z.s. 

Kořenov na přímou podporu tohoto spolku v roce 2022 

a zároveň pověřuje starostu města podpisem 

veřejnoprávní smlouvy pro tuto neziskovou organizaci.  

 

Pro – 13 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

 

JUDr. J. Müller ihned 
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5.1.1 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti 

Finančního výboru. 

 

Pro – 13 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. M. Hataš ihned 

5.1.2 Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o 

činnosti Kontrolního výboru.  

 

Pro – 13 

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 – 13 

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 – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Nehlasoval - 1 

J. Kořínek ihned 

5.3 Zastupitelstvo města Desná bere na vědomí žádost 

společnosti Desenská teplárenská společnost s ručením 

omezeným, se sídlem Žďár 159, IČ: 63144671 o udělení 

plné moci zmocňující JUDr. Martina Vychlopeně 

k zastoupení města Desná na valné hromadě výše 

uvedené společnosti.  Před udělením plné moci ukládá 

zastupitelstvo města tajemníkovi MěÚ provést 

komparaci stávající platné společenské smlouvy 

Desenské teplárenské společnosti s ručením omezeným 

s novým návrhem Společenské smlouvy. Dále mu 

ukládá vyzvat společnost k společné schůzce a zaslání 

zprávy auditora výroční zprávu za rok 2020 včetně 

výsledovky a rozvahy za rok 2021.  

 

Pro – 13 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

JUDr. J. Müller ihned 

5.4.1 Zastupitelstvo města schvaluje delegovat, v souladu s § 

84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na valné 

hromady obchodní společnost s majetkovou účastí 

města a to Severočeská vodárenská společnost a.s., 

IČO: 49099469, se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, 

PSČ 415 50, konaných v roce 2022 jako svého zástupce 

starostu města pana Jaroslava Kořínka a jako 

náhradníka, místostarostu města pana Petra Šikolu.  

 

Pro – 13 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

JUDr. J. Müller ihned 

5.4.2 Zastupitelstvo města schvaluje delegovat, v souladu s 

§ 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 

valné hromady obchodní společností s majetkovou 

účastí města a to Desenská teplárenská spol. s r.o. 

Tanvald, IČO 63144671 a se sídlem Žďár 159, PSČ 

468 41 Tanvald konaných v roce 2022 jako svého 

zástupce starostu města pana Jaroslava Kořínka a 

jako náhradníka, místostarostu města pana Petra 

Šikolu. Zároveň pověřuje účastí k jednání na uvedené 

valné hromadě JUDr. Jaroslava Müllera, Ph.D.,  

zastupitele Ing. Pavla Michka, Ing. Miloše Hataše, 

Ing. Ivana Indráčka a Ing. Tomáše Strnada. 

Pro – 13 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

JUDr. J. Müller ihned 
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5.5 Zastupitelstvo města Desná, v souladu s § 68 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, stanovuje počet členů 

Zastupitelstva města Desná pro volební období 2022 – 

2026 na 15 členů.  

 

Pro – 13 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

JUDr. J. Müller ihned 

6 Zastupitelstvo města bere na vědomí informace MěÚ o: 

- pomoci ukrajinským uprchlíkům 

- výměně elektroinstalace a návrhu instalace  

  kamerového systému v čp. DI/334, 335 

- havarijním stavu střechy na Riedelově vile  

- kanalizaci I/10 Desná III 

- vodovodu a kanalizaci FINSKO  

Pro – 13 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

J. Kořínek  

 

 

 

Jaroslav Kořínek        Petr Šikola             

      starosta                   místostarosta 

  


