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U S N E S E N Í 

která byla přijata na 3. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo  

dne 15. 6. 2022 od 17.00 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, Stanislav Doubek, Patrik Chlum, Jarmila 

Zachrová, Mgr. Pavel Horký 
 

Omluveni: Ivana Suchardová, Martin Lauer 

Pozdní příchod: 
 

číslo usnesení hlasování vyřizuje termín 

1a) Zastupitelstvo města schvaluje, aby ke každému bodu 

programu byla diskuze zvlášť a samostatné hlasování. 

Pro – 13 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

J. Kořínek ihned 

1b) Zastupitelstvo města schvaluje program 3. zasedání, které se koná 

dne 15. 6. 2022 od 17:00 hodin  

1) Zahájení  

2) Kontrola usnesení 

3) Majetkoprávní 

- zveřejnění záměru na prodej poz. pč.1738, 1739 a části poz.  

  1752/3 vše v k.ú. D III 

- koupě části pozemku pč. 1232 v k.ú. D II 

- prodej části pozemku pč. 251/1 v k.ú. D I 

- prodej pozemku pč. 287 v k.ú. D I 

- prodej pozemku pč. 391 a pozemku pč. 430, jejíž součástí jsou  

  stavby 

4) Ekonomické 

- ekonomická situace          

- navýšení členského příspěvku Mikroregionu Tanvaldsko 

- rozpočtová opatření 

- zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2021 

- závěrečný účet města Desná za rok 2021 

- účetní závěrka za rok 2021 

5) Organizační 

- činnost výborů      

- bezpečnostní situace ve městě  

- návrh na poskytnutí mimořádné odměny 

- zrušení vyhlášek č. 2/1993 a č. 5/1993 

- zpracování žádosti o podporu a studie proveditelnosti projektu 

- parkovací stání - Mateřská škola Desná I.“ 

- schválení zadávací dokumentace „Rozšíření vodohospodářské  

  infrastruktury města Desná“ 

  6) Informace MěÚ 

  7) Diskuze 

  8) Závěr 

Pro – 13 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

 

 

J. Kořínek ihned 

2 Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci starosty 

o provedené kontrole usnesení z 2. zasedání 

zastupitelstva města konaného dne 13. 4. 2022. 

Pro – 13 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

J. Kořínek ihned 

3.1 Zastupitelstvo města Desná schvaluje zveřejnění 

záměru na prodej pozemků 1738, 1739 a části 

z pozemku 1752/3 vše v k. ú. Desná III, kde výchozí 

prodejní cena je stanovena na částku 11.000.000,-Kč. 

Dále zastupitelstvo města pověřuje pracovníky města 

zajištěním nabídky na realizaci elektronické aukce na 

prodej pozemků. 

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

M. Nosková, DiS ihned 

3.2 Zastupitelstvo města schvaluje Kupní smlouvu č. j. 

OLP/1232/2022 na odkup části z pozemku p. č. 1232 

v k. ú. Desná II od Libereckého kraje, se sídlem U Jezu 

642/2a, 461 80  LIBEREC za cenu dle znaleckého 

posudku 27.000,- Kč. 

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

 

M. Nosková, DiS ihned 
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3.3 Zastupitelstvo města Desná neschvaluje zveřejnění 

záměru na prodej části pozemku p. č. 251/1 v k. ú. 

Desná I a zároveň nesouhlasí ani se směnou pozemků. 

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

M. Nosková, DiS ihned 

3.4 Zastupitelstvo města Desná neschvaluje zveřejnění 

záměru na prodej pozemku p. č. 287 v k. ú. Desná I. 

 

Pro – 12 

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. 5. 2022.        
 

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. M. Čermáková ihned 

4.2 Zastupitelstvo města schvaluje navýšení členského 

příspěvku Mikroregionu Tanvaldsko ve výši 

1.128.149,- Kč. 

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

J. Kořínek ihned 

4.3 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 

8/2022, kterým v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k 

navýšení rozpočtových prostředků v příjmové části o 

781.840,36 Kč a ve výdajové části o 206.774,-Kč. 

Pro – 11 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Nehlasoval - 1 

 

Ing. M. Čermáková ihned 

4.4 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření 

č.9/2022, kterým v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

dojde k navýšení rozpočtových prostředků ve výdajové 

části o 1.154.000,-Kč, které budou pokryty z 

uspořených finančních prostředků minulých let. 

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. M. Čermáková ihned 

4.5 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření 

č.10/2022, kterým v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

dojde k navýšení rozpočtových prostředků ve výdajové 

části o 1.128.149,-Kč, které budou pokryty z 

uspořených finančních prostředků minulých let. 

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

 

Ing. M. Čermáková ihned 

4.6.1 Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o 

výsledku přezkoumání hospodaření města Desná za 

rok 2021. 

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. M. Čermáková ihned 

4.6.2 Zastupitelstvo města po projednání závěrečného účtu 

vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením města 

Desná za rok 2021 bez výhrad. 

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. M. Čermáková ihned 

4.7 Zastupitelstvo města schvaluje roční účetní závěrku 

města Desná za rok 2021 a výsledek hospodaření za rok 

2021 ve výši 13.118.897,83 Kč. 

Pro – 11 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Nehlasoval - 1 

Ing. M. Čermáková ihned 

5.1.1 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti 

Finančního výboru. 

 

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. M. Hataš ihned 

5.1.2 Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o 

činnosti Kontrolního výboru.  

 

Pro – 12 

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 – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

J. Kořínek ihned 

5.2 Zastupitelstvo města Desná bere na vědomí opatření 

provedená na úseku zvýšení bezpečnosti v Desné. 

 

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

JUDr. J. Müller ihned 
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5.3 Zastupitelstvo města Desná schvaluje mimořádnou 

odměnu uvolněnému členu zastupitelstva města - 

starostovi města Jaroslavu Kořínkovi ve výši měsíční 

odměny, která mu náleží za výkon zastávaných funkcí 

na základě výsledků zveřejněného finančního auditu 

provedeného nezávislou firmou za rok 2021 v souladu 

s ustanovením § 76 a § 84 odst. 2, písm. o) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších zákonů. 

Pro – 11 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Nehlasoval - 1 

JUDr. J. Müller ihned 

5.4.1 Zastupitelstvo města Desná schvaluje Obecně 

závaznou vyhlášku č. /2022, kterou se zrušuje Vyhláška 

č. 2/1993 o upravení postupu při dražbách nemovitostí 

v městě Desná. 

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

JUDr. J. Müller ihned 

5.4.2 Zastupitelstvo města Desná schvaluje Obecně 

závaznou vyhlášku č. /2022, kterou se zrušuje Vyhláška 

č. 5/1993 o nájemném z nebytových prostor 

v atraktivní zóně města. 

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

JUDr. J. Müller ihned 

5.5 Zastupitelstvo města Desná schvaluje uzavření 

smlouvy o dílo s LKA, s.r.o. se sídlem Jičínská 226/17, 

130 00 Praha 3 na zpracování žádosti o podporu a 

studie proveditelnosti projektu „Vybudování 

odborných učeben včetně venkovní učebny v ZŠ 

Desná“ do termínu dle výzvy poskytovatele dotace, 

nejpozději však do 31.12.2023 za částku 299.000,- Kč 

bez DPH (361.000,- Kč s DPH). 

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

JUDr. J. Müller ihned 

5.6 Zastupitelstvo města Desná schvaluje mimořádnou 

investiční akci „Mateřská škola Desná – doprava 

v klidu – parkovací stání“ za 729.654,12,- Kč s DPH. 

ZM zároveň pověřuje starostu města podpisem 

smlouvy o dílo se společností AVE CZ odpadové 

hospodářství, Praha 10 – provozovna Harrachov – IČ: 

49356089 na výše uvedenou stavební akci.  

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

M. Soukup ihned 

5.7 ZM schvaluje zadávací dokumentaci vč. příloh a včetně 

návrhu smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku na 

stavební práce na akci „Rozšíření vodohospodářské 

infrastruktury města Desná“ a pověřuje pracovníky 

MěÚ ve spolupráci se společností PROVOD inženýrská 

společnost, s.r.o. provést zadávací řízení na zhotovitele 

uvedené akce dle zákona o zadávání veřejných 

zakázek.  

Pro – 11 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

M. Soukup ihned 

6 Zastupitelstvo města bere na vědomí informace MěÚ o:  
- VH společnosti DT s.r.o. 

- rekonstrukci části komunikace v ulici Riedelova 

- rekonstrukci bytových jednotek 

- přípravě rekonstrukce části ulice Poštovní 

- o besedách s občany 

- o úpravě křížku „U Frantíka“ v Desné I 

Pro – 11 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

JUDr. J. Müller ihned 

 

Jaroslav Kořínek        Petr Šikola             

      starosta                   místostarosta 

  


