
1 
 

U S N E S E N Í 

která byla přijata na 4. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo  

dne 7. 9. 2022 od 17.00 hod. ve Víceúčelovém objektu Krkonošská 500 v Desné II  
 

Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Tomáš Strnad, Josef Želinský, Ing. Ivan Indráček, Petr Šikola, Pavlína 

Hofmanová, Ing. Pavel Michek, Stanislav Doubek, Patrik Chlum, Jarmila Zachrová, Ivana Suchardová, 

Martin Lauer 
 

Omluveni:  Ing. Miloš Hataš, Mgr. Pavel Horký, Jiří Koukal 

Pozdní příchod: 
 

číslo usnesení hlasování vyřizuje termín 

1a) Zastupitelstvo města schvaluje, aby ke každému bodu 

programu byla diskuze zvlášť a samostatné hlasování. 

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

J. Kořínek ihned 

1b) Zastupitelstvo města schvaluje program 4. zasedání, které se 

koná dne 7.9.2022 od 17:00 hodin  

1) Zahájení  

2) Kontrola usnesení 

3) Majetkoprávní 

- prodej části pozemku pč. 1802/1 v k.ú. Desná III 

- prodej pozemků pč. 1738, pč. 1739 a pč. 1752/3 vše v k.ú.  

  Desná III 

- prodej pozemku pč. 1387 v k.ú. Desná II 

- prodej části pozemku pč. 263 v k.ú. Desná III 

4) Ekonomické 

- ekonomická situace   

- rozpočtová opatření 

5) Organizační 

- činnost výborů      

- bezpečnostní situace ve městě  

- Mikroregion Tanvaldsko zřízení dětských skupin 

- úprava atletického oválu – hasiči 

- oprava komunikace Na Novině 

6) Informace MěÚ 

7) Diskuze 

8) Závěr 

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

 

 

J. Kořínek ihned 

2.1 Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci starosty 

o provedené kontrole usnesení z 3. zasedání 

zastupitelstva města konaného dne 15. 6. 2022. 

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

J. Kořínek ihned 

2.2 Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci starosty 

o provedené kontrole usnesení z mimořádného 

zasedání zastupitelstva města konaného dne 10. 8. 2022. 

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

J. Kořínek ihned 

3.1 Zastupitelstvo města Desná schvaluje prodej části (919 

m2) z pozemku p. č. 1802/1  v k. ú. Desná III paní ***, 

bytem *** za cenu 150,- Kč/m2 dle platného ceníku, 

celkem za 137.850,- Kč. 

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

M. Nosková, DiS ihned 

3.2 Zastupitelstvo města Desná schvaluje prodej pozemků 

1738, 1739 a části z pozemku 1752/3 vše v k. ú. Desná 

III společnosti OverKill Arid s.r.o. Praha-Vinohrady, 

NA Šafránce 1820/27, 101 00 PRAHA VINOHRADY, 

IČO:1422661 na základě provedené elektronické aukce 

za výslednou cenu 11.010.000,- Kč a zároveň pověřuje 

starostu podpisem kupní smlouvy. 
 

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. 263 v k. ú. Desná 

III. 

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

M. Nosková, DiS ihned 

3.4 Zastupitelstvo města Desná neschvaluje zveřejnění 

záměru na prodej pozemku p. č. 1387 v k. ú. Desná II. 

 

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. 8. 2022.     
 

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. M. Čermáková ihned 

4.2 Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o 

rozpočtovém opatření č. 11/2022 schváleném radou 

města dne 24.8.2022 usnesením č.198/22. 

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. M. Čermáková ihned 

4.3 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 

12/2022, kterým v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

dojde k navýšení rozpočtových prostředků v příjmové 

části o 240.793,40 Kč a ve výdajové části o 234.000,-Kč. 

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

 

 

Ing. M. Čermáková ihned 

4.4.1 Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního 

daru z výtěžku aukce Sympozium Desná 2022 ve výši 

78.025,- Kč na činnost příspěvkové organizaci Domov 

důchodců Velké Hamry, IČO: 71220003 a pověřuje 

starostu města podpisem darovací smlouvy. 

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. M. Čermáková ihned 

4.4.2 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření 

č.13/2022, kterým v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

dojde k navýšení rozpočtových prostředků v příjmové 

části o 172.150,-Kč a ve výdajové části o 94.125,-Kč. 

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

 

Ing. M. Čermáková ihned 

4.5 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření 

č.14/2022, kterým v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

nedojde ke změně rozpočtových prostředků. 

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. M. Čermáková ihned 

4.6 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření 

č.15/2022, kterým v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

dojde k navýšení rozpočtových prostředků ve výdajové 

části o 3.701.000,-Kč, které budou pokryty z 

uspořených finančních prostředků minulých let.  

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Ing. M. Čermáková ihned 

4.7 Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření 

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

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

dojde k navýšení rozpočtových prostředků ve výdajové 

části o 760.000,-Kč, které budou pokryty z uspořených 

finančních prostředků minulých let. 

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

 

Ing. M. Čermáková ihned 

5.1.1 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti 

Finančního výboru. 

 

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

     I.Suchardová 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 

M. Lauer ihned 
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5.2 Zastupitelstvo města Desná bere na vědomí opatření 

provedená na úseku zvýšení bezpečnosti v Desné. 

 

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

J. Kořínek ihned 

5.3 Zastupitelstvo města bere na vědomí žádost o pronájem 

prostoru bývalé mateřské školy v Riedlově vile v Desné 

II, za účelem zřízení Dětské skupiny a odkládá 

rozhodnutí do doby zahájení koncepčního a 

dlouhodobého řešení především v Tanvaldu pro celé 

území Mikroregionu Tanvaldsko a než budeme znát 

délku pronájmu z důvodu plánované rekonstrukce 

Riedelovy vily s ohledem na havarijní stav střechy.  

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

 

J. Kořínek ihned 

5.4 Zastupitelstvo města Desná schvaluje realizaci 1. části 

výstavby plochy pro přípravu hasičů na atletickém 

oválu od společnosti 4soft, s.r.o. 468 41, Krkonošská 

625, Tanvald, IČ: 28703324 za částku 307.464,- Kč bez 

DPH (372.031,44,- Kč s DPH) a zároveň schvaluje 

zařazení 2. části výstavby plochy pro přípravu hasičů 

na atletickém oválu do plánu investičních akcí na rok 

2023 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

JUDr. J. Müller ihned 

5.5 Zastupitelstvo města Desná schvaluje provedení 

opravy a zároveň i nové stavební úpravy komunikace 

Na Novině na Souši, LTM Krkonoše, s.r.o. se sídlem 

Lázeňská 199, Svoboda nad Úpou 542 24 za částku 

373,929,94 Kč s DPH s termínem provedení do 

26.9.2022 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.    

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

JUDr. J. Müller ihned 

6.1 Zastupitelstvo bere na vědomí stížnost pana *** a 

souhlasí s postupem města při řešení této situace. 

 

Pro – 10 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

Nehlasoval - 2 

JUDr. J. Müller ihned 

6.2 Zastupitelstvo města bere na vědomí informace MěÚ o:  

- udělení finančního daru dobrovolným hasičům 

- příspěvku Jizerskému klubu lyžařů, z.s. 

- žádosti na pronájem ordinace lékaře a žádost o 

vybavení ordinace 

- zrušení adresy MŠ Desná II a snížení kapacity 

v MŠ Desná I 

- uzavření smlouvy o spolupráci s LK při 

zajištění dopravní obslužnosti 

- nabídce firmy ALIS, s.r.o. – nabídky modulů 

KEO4 

- dokončení bytové jednotky v ZŠ  

- rekonstrukci vstupu a části fasády na domě č.p. 

456 

- rekonstrukci elektrorozvodů v malometrážkách 

- rekonstrukci části ulice Poštovní 

- výměně brány a oplocení na sběrném dvoře 

- výstavbě nového parkoviště u MŠ v Desné I 

- opravě střechy podchodu 

- odpadovém hospodářství města 

- energetická krize 

Pro – 12 

Proti – 0 

Zdržel se – 0 

JUDr. J. Müller ihned 

 

 

 

 
 

 

Jaroslav Kořínek        Petr Šikola             

      starosta                   místostarosta 

  


