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Z Á P I S 

z 2. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 

dne 14. 4. 2021 v 17:00 hod ve Víceúčelovém objektu, Krkonošská 500 v Desné II 

 

Přítomni: Jaroslav Kořínek, Jiří Koukal, Jarmila Zachrová, Pavlína Hofmanová, Ing. Ivan Indráček, 

Ing. Tomáš Strnad, Josef Želinský, Ing. Pavel Michek, Patrik Chlum, Petr Šikola, Ing. Miloš Hataš, 

Stanislav Doubek, Martin Lauer, Pavel Horký, Ivana Suchardová  

Omluveni:  

Pozdní příchod:  
 

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 starosta konstatoval, že na zasedání je přítomno 15 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 – 15 

 

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

 

c) Byli navrženi ověřovatelé zápisu – Patrik Chlum, Pavel Horký 

Hlasování pro – 13, zdržel se – 2 (Horký, Chlum) 

 

d) Byla navržena návrhová komise ve složení – Jiří Koukal, Tomáš Strnad 

Hlasování pro – 13, zdržel se – 2 (Strnad, Koukal)  

 

e) Starosta sdělil, že zápis z posledního jednání zastupitelstva ze dne 10. 2. 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 - 15 

Usnesení 1a)  

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

samostatné hlasování.  

 

g) Rada města na svém zasedání 24. 3. 2021 navrhla k projednání tento program dnešního zasedání 

    1) Zahájení  

    2) Kontrola usnesení 

    3) Majetkoprávní 

      - prodej poz. pč. 1367/2 v k.ú. D II     

      - prodej části poz. pč. 1036, 1035/6 a 1035/3 v k.ú. D II 

      - prodej části poz. pč. 515/1, 516/2, 517 v k.ú. D III 

      - prodej poz. pč. 1341/1 v k.ú. D II 

      - prodej části poz. pč. 1096 v k.ú. D III 

      - prodej poz. pč. 487 v k.ú. D III 

      - prodej poz. pč. 592 v k.ú. D I 
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      - prodej domu čp. 788 včetně poz. a přístaveb v k.ú. D III 

      - souhlas s bezúplatným převodem pozemku od ÚZSVM na město Desná 

 4) Ekonomické 

      - ekonomická situace   

      - rozpočtová opatření 

      - schválení dotace pro TJ Desná 

      - schválení dotace pro JKL Desná 

      - schválení příspěvku pro Spolek Zdravotně postižených 

      - schválení příspěvku na stravování 

      - návrh FV na zvýšení ceny parkovného 

  5) Organizační 

      - činnost výborů      

      - delegování zástupců na valné hromady 

      - schválení Plánu rozvoje sportu města Desná 2021-2025 

      - schválení smlouvy se SFŽP 

      - projednání žádosti o změnu ÚP Desná  

   6) Informace MěÚ 

   7) Diskuze 

   8) Závěr 

 
Pan starosta na základě doporučení Ivana Indráčka navrhuje přesunout bod „schválení Plánu rozvoje 

sportu města Desná 2021-2025“ na červnové jednání ZM, dále navrhuje do bodů organizačních 

přidat bod „Bezpečnostní situace v Desné“.  

 
Hlasování pro – 15 

Usnesení 1b) 

Zastupitelstvo města schvaluje program 2. zasedání, které se koná dne 14.4. 2021 od 17:00 

hodin  

    1) Zahájení  

    2) Kontrola usnesení 

    3) Majetkoprávní 

      - prodej poz. pč. 1367/2 v k.ú. D II     

      - prodej části poz. pč. 1036, 1035/6 a 1035/3 v k.ú. D II 

      - prodej části poz. pč. 515/1, 516/2, 517 v k.ú. D III 

      - prodej poz. pč. 1341/1 v k.ú. D II 

      - prodej části poz. pč. 1096 v k.ú. D III 

      - prodej poz. pč. 487 v k.ú. D III 

      - prodej poz. pč. 592 v k.ú. D I 

      - prodej domu čp. 788 včetně poz. a přístaveb v k.ú. D III 

      - souhlas s bezúplatným převodem pozemku od ÚZSVM na město Desná     

   4) Ekonomické 

      - ekonomická situace   

      - rozpočtová opatření 

      - schválení dotace pro TJ Desná 

      - schválení dotace pro JKL Desná 

      - schválení příspěvku pro Spolek Zdravotně postižených 

      - schválení příspěvku na stravování 

      - návrh FV na zvýšení ceny parkovného 

    5) Organizační 

      - činnost výborů      
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      - delegování zástupců na valné hromady 

      - schválení smlouvy se SFŽP 

      - projednání žádosti o změnu ÚP Desná  

      - bezpečnostní situace v Desné 

   6) Informace MěÚ 

   7) Diskuze 

   8) Závěr 

 
2. Kontrola usnesení z 1. zasedání zastupitelstva města Desná ze dne 10. 2. 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 z 1. ZM ze dne 10.2.2020 – standardní 

bod, tedy splněn 

3.1) schválení změnu ceníků za prodej a pronájem pozemků města Desná – běží od 1.3. 2021 – 

splněno 

3.2) vzata na vědomí informace o žádostech a postupu prodeje – lokalita Sokolská – vzetím na 

vědomí splněno, dnes v info MěÚ další info  

3.3) vzata na vědomí informace o návrh na zvýšení parkovného – lokalita Souš – vzetím na vědomí 

splněno, dnes na programu  

3.4) vzata na vědomí informace o přípravě prodeje – bývalý Svazarm – vzetím na vědomí splněno, 

dnes na programu  

4.1) vzata na vědomí informace o ekonomické situaci a plnění rozpočtového určení daní k 31.1. 2021 

– vzetím na vědomí splněno 

5.1.1) vzata na vědomí informace o činnosti FV – vzetím na vědomí splněno 

5.1.2) vzata na vědomí informace o činnosti KV – vzetím na vědomí splněno 

5.1.3) vzata na vědomí informace o činnosti VRCR a pověření k projednání – projekty lokalita 

Souš – vzetím na vědomí splněno, dnes v info 

5.2) neschválení žádosti – „Vlajka pro Tibet“ – neschválením splněno 

5.3) vzata na vědomí informace o návrhu a jeho neschválení –  změna ÚP, Souš  – vzetím na vědomí 

a neschválením splněno, žadatel vyrozuměn 
5.4.1) schválení nové obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 – regulace používání pyrotechniky …  – 

schválením splněno, zveřejněno, platná 

5.4.2) schválení nové obecně závazné vyhlášky č. 2/2021 – poplatek z pobytu, kterou se zrušuje OZV 

5/2019 – schválením splněno, zveřejněno, platná 

5.5) schválení podání žádostí o dotaci – rekonstrukce MŠ v Desné I – splněno, žádost podána 

6) vzaty na vědomí informace MěÚ o situaci COVID 19 v Desné, zubaři v Desné, podání kasační 

činnosti, přejmenování názvu části ulic, personálním výběrové řízení, doplnění kamerového sytému, 

odboru místního a bytového hospodářství a příslibu na poskytnutí dotační podpory – vzetím na 

vědomí splněno 
 

Hlasování pro - 15 

Usnesení 2 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci starosty o provedené kontrole usnesení z 1. 

zasedání zastupitelstva města konaného dne 10. 2. 2021. 

 
3. Majetkoprávní 

3.1) Žádost o koupi částí pozemků v k.ú. Desná II  

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku pč. 1367/2 o výměře 379 m2 

v k.ú. Desná II oddělením od pozemku 1367 dle vyhotoveného GP 757-320/2020, za cenu dle 

platného ceníku, tedy 379 m2 x 150,- Kč, celkem za cenu 56.850,- Kč paní M. M., bytem Praha 4. 
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Usnesení RM č. 54/21 ze dne 24.2.2021. Záměr na prodej byl zveřejněn na úřední desce od 2.2.2021 

do 17.2.2021. Na místě proběhlo místní šetření. Zároveň rada města zastupitelstvu města 

nedoporučuje prodej pozemku pč. 1406 v k.ú. Desná II, neboť tento slouží i jako přístup k nemovitosti 

jiného vlastníka. Souhlas s dělením. 

 

Hlasování pro - 15 

Usnesení 3.1 

Zastupitelstvo města Desná schvaluje prodej pozemku pč. 1367/2 o výměře 379 m2 v k.ú. Desná 

II vzniklého oddělením od pozemku 1367 dle vyhotoveného GP 757-320/2020 paní M. M., bytem  

Praha 4 za kupní cenu 56.850,- Kč a zároveň bere na vědomí žádost paní M. M., bytem Praha 

4 a neschvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku pč. 1406 v k.ú. Desné II. 
 

3.2) Žádost o koupi částí z pozemků v k.ú. Desná II  
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí z pozemků pč. 1035/3, pč. 1035/6 

a 1036 v k.ú. Desná II, dle nově vytvořeného GP 758-8/2021 tedy pozemku pč. 1035/8 (travní porost) 

o výměře 154 m2 a pozemku pč. 1035/9 (travní porost) o výměře 314 m2, panu J. P., bytem Desná, za 

cenu dle platného ceníku, tedy 468 m2 x 50, celkem za cenu 23.400,- Kč. Usnesení RM č. 56/21 ze 

dne 24.2.2021. Záměr na prodej části pozemků byl zveřejněn na úřední desce od 13.1.2021 do 

28.1.2021. Správa CHKO Jizerské hory Liberec vydalo souhlasné stanovisko s dělením uvedených 

pozemků. Dne 18.2.2021 byla odeslána žádost o vydání osvědčení o existenci účelové komunikace 

na MěÚ Tanvald, odbor dopravy. Doposud jsme neobdrželi odpověď. Bod by byl projednán pouze 

za předpokladu vydání tohoto osvědčení.   

 

Hlasování pro - 15 

Usnesení 3.2 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej částí z pozemků pč. 1035/3, pč. 1035/6 a 1036 v k.ú. Desná 

II, dle nově vytvořeného GP 758-8/2021 tedy pozemku pč. 1035/8 (travní porost) o výměře 154 

m2 a pozemku pč. 1035/9 (travní porost) o výměře 314 m2, panu J. P., bytem Desná, za cenu dle 

platného ceníku, tedy 468 m2 x 50, celkem za kupní cenu 23.400,- Kč, narovnání a zapsání 

skutečného stavu pozemků a cesty. 

 

3.3) Žádost o koupi části z pozemků v k.ú. D III  
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků pč. 515/3 v k.ú. Desná III o 

výměře 182 m2 oddělením z pozemku pč. 515/1, pč. 516/3 v k.ú. Desná III o výměře 121 m2 

oddělením z pozemku pč. 516/2 a pč. 517/2 v k.ú. Desná III o výměře 67 m2 oddělením z pozemku 

pč. 517 podle nově vzniklého geometrického plánu č. 873-209/2020 ze dne 2.12.2020 paní M. W., 

bytem Praha 6, za cenu dle platného ceníku, tedy 370 m2 x 150,- Kč. Usnesení RM č. 57/21 ze dne 

24.2.2021. Záměr na prodej byl zveřejněn na úřední desce od 8.1.2021 do 24.1.2021. Na místě bylo 

provedeno místní šetření. Souhlas s dělením. 

 

Hlasování pro - 15 

Usnesení 3.3 

Zastupitelstvo města Desná schvaluje prodej pozemků pč. 515/3 v k.ú. Desná III o výměře 182 

m2 vzniklého oddělením z pozemku pč. 515/1, pč. 516/3 v k.ú. Desná o výměře 121 m2 vzniklého 

oddělením z pozemku pč. 516/2 a pč. 517/2 v k.ú. Desná III o výměře 67 m2 vzniklého oddělením 

z pozemku pč. 517 podle nově vzniklého geometrického plánu č. 873-209/2020 ze dne 2.12.2020 

paní M. W., bytem Praha 6, za kupní cenu 55.500,- Kč. 

 

3.4) Žádost o koupi pozemku v k.ú. Desná II  
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku pč. 1341/1 (trvalý travní porost) 

v k.ú. Desná II o výměře 152 m2, za cenu dle platného ceníku, tedy 152m2 x 150, celkem za cenu 
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22.800,- Kč, paní Z. P., bytem Praha 4 – Krč. Usnesení RM č. 58/21 ze dne 24.2.2021. Záměr na 

prodej byl zveřejněn od 2.12.2020 do 18.12.2020. Na místě proběhlo místní šetření.   

 

Hlasování pro - 15 

Usnesení 3.4 

Zastupitelstvo města Desná schvaluje prodej pozemku pč. 1341/1 v k.ú. Desná II o výměře 152 

m2 paní Z. P., bytem Praha 4 - Krč za kupní cenu 22.800,- Kč. 

 

3.5) Žádost o koupi části z pozemku v k.ú. Desná III  

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku z pč. 1096 o výměře cca 

400 m2 v k.ú. Desná III dle vyhotoveného GP č. 882-5/2021 pozemku pč. 1096/2 (travní porost) o 

výměře 400 m2, za cenu dle platného ceníku, tedy 400 m2 x 150,- Kč, celkem za cenu 60.000,- Kč, 

paní K. N. V., bytem Na Vrstvách 95/6a, 140 00 Praha 4. Usnesení RM č. 59/21 ze dne 24.2.2021. Na 

místě proběhlo místní šetření. Záměr na prodej byl zveřejněn na úřední desce od 3.12.2020 do 

19.12.2020. Souhlas s dělením. 

 

Hlasování pro - 15 

Usnesení 3.5 

Zastupitelstvo města Desná schvaluje prodej pozemku pč. 1096/2 v k.ú. Desná III o výměře 400 

m2 nově vzniklého podle geometrického plánu č. 882-5/2021 ze dne 12.1.2021 oddělením z 

pozemku pč. 1096 paní K. N. V., bytem Praha 4, za kupní cenu 60.000,- Kč. 

 

3.6) Žádost o koupi části z pozemku v k.ú. Desná III  
Rada města vzala na vědomí žádost pana J. P., bytem Lučany nad Nisou, o koupi pozemku pč. 487 

v k.ú. Desná III o výměře 796 m2 za účelem výstavby rodinného domu a doporučuje zastupitelstvu 

města neschválit tento prodej. Usnesení 104/21 ze dne 10.3.2021. V současnosti se na pozemku 

nachází dětské hřiště s herními prvky. 

 

Hlasování pro - 15 

Usnesení 3.6 

Zastupitelstvo města Desná bere na vědomí žádost pana J. P., bytem Lučany nad Nisou a  

neschvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku pč. 487 o výměře cca 796 m2 v k.ú. Desná 

III. 

 

3.7) Žádost o koupi pozemku v k.ú, Desná I  

Jizerská porcelánka, s.r.o., se sídlem Údolní č.p. 138, 468 61 Desná požádala o koupi pozemku pč. 

592 v k.ú. Desná I (trvalý travní porost o výměře 206 m2). Důvodem žádosti je to, že bytový dům 

v jejich vlastnictví, který v nejbližším období mají prodávat, nemá přístup k jedné ze svých 

obvodových zdí, který přiléhá k našemu pozemku. Předmětný pozemek pč. 592 nemá pro město 

Desná téměř žádný význam, neboť tvoří klín mezi dva pozemky cizích vlastníků. Na místě proběhlo 

místní šetření dne 24.2.2021. Záměr na prodej byl zveřejněn na úřední desce dne města od 4.3.2021 

do 19.3.2021 na základě  usnesení RM č. 66/21 ze dne 24.2.2021. Ceník za prodej louky dle ceníku 

v rozpětí 50,- Kč  - 150,- Kč za m2. Na místě proběhlo místní šetření dne 24.2.2021. Rada města 

doporučuje ZM prodej uvedené nemovitosti. 

 

Hlasování pro - 15 

Usnesení 3.7 

Zastupitelstvo města Desná schvaluje prodej pozemku pč. 592 v k.ú. Desná I o výměře 206 m2 

Jizerské porcelánce, s.r.o., se sídlem Údolní č.p. 138, 468 61 Desná za kupní cenu 30.900,- Kč. 
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3.8) Žádost o koupi nemovitosti včetně pozemků v k.ú. Desná III  

Zastupitelstvo města Desná usnesením č. 3.4 na svém jednání dne 10.2.2021 vzalo na vědomí 

přípravu prodeje objektu bývalého Svazarmu a pověřilo zaměstnance města jeho realizací. Rada 

města následně usnesením č. 63/21 rozhodla o zveřejnění záměru na prodej nemovitosti dům č.p. 788 

na pozemku p.č. 343 včetně pozemku, pozemek pč. 349/5, pozemek pč. 350/1, včetně objektu na 

pozemku p.č. 350/1, přístavby na pozemcích pč. 2045, pč. 2046, pč. 2047, pč. 2048 včetně pozemku 

pč. 2045 a pozemku pč. 2048 vše v k.ú. Desná III. Tento záměr byl řádně zveřejněn na úřední desce 

města ve dnech 25.2.2021 až 12.3.2021. V průběhu zveřejnění záměru podal žádost p. J. D., bytem  

Desná dne 3.3.2021 a dne 11.3.2021 p. L. B., předseda KOK, a.s. se sídlem Poděbradova 3178, 272 

01 Kladno, IČ 22897011. Pan D. prezentoval, že uvedenou nemovitost chce využít v rámci své 

stavební firmy, dále, že část objektu by chtěl otevřít jako kavárnu či restauraci, kdy by pracovala jeho 

manželka a část objektu by chtěl užívat jako ordinaci logopedie, kde by pracovala jeho dcera (viz. 

příloha). Akceptoval by cenu nemovitosti dle znaleckého posudku. Pan B. by chtěl nemovitost využít 

pro činnost spolku zaměřenou na volnočasové aktivity dětí a mládeže, podpora sportu a výkonu 

sportovní činnosti (viz. příloha). V budově by chtěli provést rekonstrukci 3 bytových jednotek a 

zázemí využít pro uskladnění automobilových veteránů členů spolku. Pro využití prostoru před 

garážemi a pro nezastavený pozemek zatím nemají stanovený plán využití. Jsou ochotni akceptovat 

maximální cenu nemovitosti 1.000.000,- Kč. 

Vzhledem k poskytnutým informacím od zájemců doporučuje rada města zastupitelstvu města 

schválit prodej uvedené nemovitosti panu J. D.. Byla zadána aktualizace znaleckého posudku na cenu 

nemovitosti. 

  

Hlasování pro - 15 

Usnesení 3.8 

Zastupitelstvo města Desná schvaluje prodej nemovitosti dům č.p. 788 na pozemku p.č. 343 

včetně pozemku, pozemek pč. 349/5, pozemek pč. 350/1, včetně objektu na pozemku p.č. 350/1, 

přístavby na pozemcích pč. 2045, pč. 2046, pč. 2047, pč. 2048 včetně pozemku pč. 2045 a 

pozemku pč. 2048 vše v k.ú. Desná III za cenu 1.250.000,- Kč, dle znaleckého posudku, panu J. 

D., bytem Desná. 

 

3.9) Nabídka bezúplatného převodu části z pozemku v k.ú. Desná I  

ÚZSVM nabízí k převodu na město Desná část cca 40 m2 část z pozemku pč.349/45 v k.ú. Desná I 

(411 m2). Dalším spoluvlastníkem pozemku jsou manžele E. a J. B.. Přístup k pozemku pč. 349/45 

( LV1306) je možný pouze přes pozemek pč. 349/6 v k.ú. Desná I ve vlastnictví města Desná, který 

je rovněž jediným přístupem k pozemkům pč. 349/42 a pč. 349/9 jejichž součástí je rodinný dům čp. 

393 (ul. Finská – podílové vlastnictví manželé I. a I. Č. a paní V. K. LV 1250). Pan Nigrin napsal 

prohlášení, že pč. 349/6 v k.ú. Desná I je zařazena do pasportu místních komunikací, jako místní 

komunikace III. třídy. Toto vyjádření si vyžádal ÚZSVM. 

Rada města doporučila zastupitelstvu města Desná na svém jednání dne 23.11.2020 usnesením č. 

34/20 schválit bezúplatný převod části cca 40m2 z pozemku pč. 349/45 v k.ú. Desná I, která slouží 

jako komunikace, do vlastnictví města a podpis případné smlouvy starostou města. Převod je 

podmíněn souhlasným stanoviskem spolumajitelů tohoto pozemku manželů E. a J. B.. Na základě 

jejich souhlasu by došlo k následnému geometrickému oddělení a převedení na město.  

 

Hlasování pro - 15 

Usnesení 3.9 

Zastupitelstvo města Desná schvaluje bezúplatný převod části cca 40m2 z pozemku pč. 349/45 

v k.ú. Desná I, která slouží jako komunikace, do vlastnictví města Desná a pověřuje starostu 

města jeho podpisem.  
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4. Ekonomické 

4.1) Informace o finanční situaci k 31.3.2021 

Na účtech máme k 31.3.2021 volných 21.985.378,99 Kč (viz příloha). 

Za březen jsou výnosy z daní dle RUD a výnosy z hazardních her 3.277.302,77 Kč, což je v porovnání 

s březnem 2020 méně o 584.855,11 Kč. 

 

Hlasování pro – 15 

Usnesení 4.1 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o finanční situaci města, výnosech daní dle RUD 

a výnosu daně z hazardních her k 31.3.2021.             

 

4.2) Rozpočtové opatření č. 1/2021 

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu: 

 účelové neinvestiční dotace 4.500,-Kč poskytnuté prostřednictvím KÚLK na zajištění 

asistence městské polici pro sčítací komisaře při sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. Na 

území města Desná byly vytipovány 3 objekty s potřebou poskytnutí asistence městské 

policie. Jedná se o bytové domy - Údolní 230, Krkonošská 336 a Ve Sladké díře 524. 

 neinvestiční dotace 77.167,-Kč poskytnuté Státním fondem životního prostředí ČR na 

sadové úpravy na odstavné ploše na Souši, které byly realizovány v roce 2020. 

 úpravy výše přijaté neinvestiční dotace 1.690.133,39 Kč poskytnuté Státním fondem 

životního prostředí ČR na rekonstrukci veřejného osvětlení (z rozvaděče č.7), oproti 

předpokládané výši při schvalování rozpočtu na rok 2021 o 907,55 Kč. Rekonstrukce byla 

realizována v roce 2020 

 uzavřené nové dohody o poskytnutí příspěvku z úřadu práce na veřejně prospěšné práce na 2 

zaměstnance na místním hospodářství (§ 3639) na 6 měsíců (duben až září 2021) ve výši 

15.000,-Kč měsíčně na jednoho zaměstnance. Jedná se o příspěvek 180.000,-Kč.  

 účelové neinvestiční dotace z Libereckého kraje na pečovatelskou službu na rok 2021 ve 

výši 495.000,-Kč. 

  

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

 

Hlasování pro - 15 

Usnesení 4.2 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021, kterým v souladu s § 16 zákona 

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

prostředků v příjmové části o 755.759,45 Kč a ve výdajové části o 755.759,45 Kč. 

 

4.3) Rozpočtové opatření č. 2/2021 

Toto rozpočtové opatření se týká daně z příjmů právnických osob města Desná za rok 2020. Na 

základě sestaveného daňového přiznání za rok 2020 byla vypočítána daň ve výši 1.399.730,-Kč. 

Obec je povinna podávat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob. Podle § 4 odst.1 písm. 

g) zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní je obec příjemcem své vlastní daně z příjmů 

právnických osob.  

Toto zdanění není převáděno do státního rozpočtu, ale zůstává příjmem obce.  

Dojde pouze k proúčtování příjmů (položka 1122) a výdajů (§ 6399, položka 5365).  

 

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

 

Hlasování pro - 15 

Usnesení 4.3 
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Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2021, kterým v souladu s § 16 zákona 

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

prostředků v příjmové části o 1.399.730,- Kč a ve výdajové části o 1.399.730,- Kč.   

 

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

Zastupitelé města Desná rozhodli již v roce 2020, že v rozpočtu města na rok 2021 je finanční částka 

na dotaci pro neziskovou organizaci TJ Desná ve výši 350.000,- Kč. Rada města Desná doporučila 

na svém jednání dne 24.2.2021 usnesením č.69/21 zastupitelstvu města Desná schválit dotaci na 

činnost v roce 2021 v této výši pro neziskovou organizaci TJ Desná, z.s., se sídlem Údolní 426, 468 

61 Desná, IČO: 16389514. Je připravena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (viz. příloha).  

 

p. Indráček – chtěl by se dotázat, proč je dotace pro TJ Desná pořád ve výši 350.000,-Kč, když vše 

spravuje město a také se město zavázalo udělat opravy, co potom spravuje TJ Desná, na co využívá 

tuto dotaci? 

p. starosta – když se schvaloval rozpočet pro rok 2021, tak jsme se dohodli, že tuto výši necháme 

stejnou, prověříme vyúčtování a případnou změnu výše částky budeme řešit v rozpočtu na rok 2022 

po projednání s TJ Desná 

 

Pan Michek upozorňuje, že je ve střetu zájmu, jelikož je člen a nebude hlasovat. 

Pan Želinský také upozorňuje, že je ve střetu zájmu, ale přesto bude hlasovat. 

 

Hlasování pro - 13, zdržel se – 1 (Lauer), nehlasoval – 1 (Michek) 

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 2021 ve výši 350.000,- 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.  

Zastupitelé města Desná rozhodli již v roce 2020, že v rozpočtu města na rok 2021 je finanční částka 

na dotaci pro neziskovou organizaci Jizerský klub lyžařů ve výši 150.000,- Kč. Rada města Desná 

doporučila na svém jednání dne 24.2.2021 usnesením č. 70/21 zastupitelstvu města Desná schválit 

dotaci v této výši pro neziskovou organizaci Jizerský klub lyžařů Desná, z.s. se sídlem Na Malé Straně 

346, 468 61 Desná, IČO 27007979. Je připravena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (viz. 

příloha).  

 

Pan Chlum upozorňuje, že je ve střetu zájmu, jelikož je předsedou JKL, nebude hlasovat. 

 

Hlasování pro – 14, nehlasoval – 1 (Chlum) 

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 2021 ve 

výši 150.000,- Kč a zároveň pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí této dotace pro neziskovou organizaci.   

 

4.6) Žádost o finanční příspěvek Spolku zdravotně postižených, z.s. Kořenov 

Na základě vyhlášené výzvy rady města, k předkládání žádosti o poskytnutí finančních příspěvků 

z rozpočtu města Desné na činnost neziskových organizací, obdrželo dne 3.3.2021 město Desná 

žádost o Spolku zdravotně postižených, z.s., se sídlem Kořenov č.p. 906, 468 49 Kořenov, IČO 

26608596 o finanční příspěvek ve výši 25.000,- Kč na pořádání rekondičního pobytu a poznávacího 

zájezdu. Tato částka je spolku poskytována každoročně. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
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schválit poskytnutí finanční dotace. V současné době je již připravena veřejnoprávní smlouva o 

poskytnutí dotací (viz. příloha). 

 

Hlasování pro - 15 

Usnesení 4.6  

Zastupitelstvo města Desná schvaluje poskytnutí dotace ve výši 25.000,- Kč Spolku zdravotně 

postižených, z.s., se sídlem Kořenov č.p. 906, 468 49 Kořenov, IČO 26608596 na přímou 

podporu tohoto spolku v roce 2021 a zároveň pověřit starostu města podpisem veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí této dotace pro neziskovou organizaci.   

 

4.7) Příspěvek na stravování - stravenkový paušál pro uvolněného zastupitele 

Do 28.2.2021 byl příspěvek na stravování poskytován formou stravenek. Ty byly poskytovány 

v hodnotě 80,- Kč zaměstnancům v pracovním poměru a uvolněnému zastupiteli, tzn. starostovi. 

Z rozpočtu města byla stravenka pokryta 28,- Kč, ze sociálního fondu 23,- Kč a zaměstnanci a 

starosta si za stravenku hradili 29,- Kč. 

Od 1.3.2021 je zaměstnancům v pracovním poměru dle interního předpisu příspěvek na stravování 

poskytován formou stravenkového paušálu, jedná se o peněžitý příspěvek na stravování ve výši 55,-

Kč. Z rozpočtu města je hrazeno 28,- Kč a ze sociálního fondu 27,- Kč. 

Poskytování příspěvku na stravování uvolněnému zastupiteli by podle zákona o obcích mělo být 

schváleno zastupitelstvem. Poskytování stravenkového paušálu pro uvolněného zastupitele 

projednala dne 24.3.2021 rada města a usnesením č.130/21 doporučila zastupitelstvu města jeho 

schválení. 

Z tohoto důvodu je předkládán níže uvedený návrh na usnesení.  

 

p. Hataš – to je přímá částka?  

p. starosta – ano, zrušil se příspěvek na dovolenou, nyní se zrušily stravenky a město přispívá přímo 

do mezd 

 

Hlasování pro – 14, nehlasoval – 1 (Kořínek) 

Usnesení 4.7 

Zastupitelstvo města schvaluje poskytování peněžitého příspěvku na stravování uvolněnému 

členu zastupitelstva města za aktivní výkon funkce ve stejné výši a za stejných podmínek jaké 

jsou stanoveny pro zaměstnance města. 

 

4.8) Návrh Finančního výboru na zvýšení ceny parkovného na Souši  

Finanční výbor se na svém jednání dne 18.2.2021 zabýval, na základě úkolu uloženého 

zastupitelstvem města Desná dne 10.2.2021, případným zvýšením parkovného na parkovištích 

s majetku města na Souši. Dále se zabýval možností parkování pro občany Desná za nějaký paušální 

poplatek a případným parkováním pro sportovní oddíly z Desné. Na svém jednání FV doporučil 

následující postup: 

- zvýšit parkovné na částku 100,- Kč/den 

- umožnit trvale žijícím občanům v Desné mít možnost zakoupit roční parkovací kartu za částku 

1.000,- Kč s tím, že musí být vedena na osobu a osobní vozidlo v jeho vlastnictví 

- neposkytnout zvýhodněné parkování sportovním spolkům z Desné, neboť již dostávají dotace, 

které mohou využít pro případné zaplacení parkovného  

Rada města vzala na vědomí na svém jednání dne 24.2.2021 návrh finančního výboru Zastupitelstva 

města Desná s tím, že tento návrh bude projednán dne 14.4.2021.  

 

p. tajemník – na Souši byla poškozená parkovací plocha, byl problém s uplatněním u pojišťovny, 

protože nemáme uvedená pravidla parkování, je třeba tyto pravidla vytvořit 
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p. starosta – ohledně parkování karavanů – jsme měli jednání, nakonec jsme od záměru ustoupili, 

bylo by nákladné zázemí provozovat. Dnes bychom měli rozhodnout o částce, termínu od kdy bude 

platit a zadat úkol na přípravu pravidel 

p. Doubek – pravidla se připraví, teď je nebudeme řešit  

p. Šikola – od července, výše tedy bude 100,-Kč 

p. Strnad – a co paušální karty, to bude u pravidel? 

p. tajemník – ano, připraví to, vše se bude schvalovat najednou na příštím jednání 

p. Doubek – karavany by taky zakázal  

p. tajemník – to záleží na zastupitelích  

p. Koukal – aby z toho nebyl kemp, U Čápa také parkují karavany a je s tím docela problém  

p. Michek – jsme většina pro to, aby tam karavany neparkovali? 

p. Indráček – karavany by tam pustil, nevidí důvod proč je tam nepustit?  

p. tajemník – není to moc ekologické, nemají tam podmínky a není to možné uhlídat 

 

p. tajemník navrhuje zkušebně hlasovat: 

- Kdo je pro to, aby karavany na Souši neparkovali – 9  

- Kdo je pro to, aby se stanovil pro místní občany paušál na parkování na rok – 13 (o výši paušálu 

budeme jednat na červnovém zasedání) 

 

p. Indráček – karavany jste tedy neodsouhlasili, ale o paušální částce bychom měli ještě jednat, počká 

tedy na červnové zasedání ZM.  

 

Hlasování pro - 15 

Usnesení 4.8 

Zastupitelstvo města Desná schvaluje, na základě doporučení finančního výboru zastupitelstva 

města Desná, zvýšení parkovného na Souši na částku 100,-Kč/den pro osobní vozidla s platností 

od 1. července 2021, zároveň pověřuje zaměstnance města přípravou pravidel provozního řádu 

pro parkování.  

 

5. Organizační 

5.1) Činnosti výborů 

5.1.1) Zpráva o činnosti Finančního výboru Desná 

Ivana Suchardová informovala zastupitele o činnosti FV.  FV se sešel 12.4.2021, probírali rozpočtové 

opatření a podklady pro inventarizaci majetku za rok 2020. Zápis je v trezoru. 

 

Hlasování pro – 14, nehlasoval – 1 (Doubek) 

Usnesení 5.1.1 

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Finančního výboru. 

 

5.1.2) Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Desná 

Tomáš Strnad informoval zastupitele o činnosti KV. KV se sešel 2x, zápisy jsou též v trezoru. 

Probírali kontrolu výběru poplatků, kontrolu nákladů na odpadovém hospodaření.  

 

p. Hofmanová – se dotazuje, kolik platí provozovny za tříděný odpad? Podle čeho se částka stanovuje 

p. Strnad – dáme dotaz p. Vedralové 

p. Lauer – podnikatelé by si měli domlouvat svoz s odpadovou společností 

p. starosta – jsou možné obě varianty, buď mají smlouvu se svozovou společností, nebo s městem  

p. Lauer – a co objekty, které pronajímají, odvádí nějaké platby za odpad? 

p. Hrušková – platí poplatek s pobytu a potom platby za rekreační objekt 

p. Lauer – je možná nějaká kontrola? 
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p. Hrušková – ano, můžeme kontrolovat, ale bohužel to asi nelze úplně uhlídat, kolik lidí kdo 

ubytovává, to bychom tam museli chodit neustále 

p. Michek – na Seči to vyřešili tak, že 4x zvýšili daň z nemovitosti, což jim pokryje náklady na odpad, 

tak občani nehradí odpady, bohužel, tady není tolik rekreačních objektů, abychom to mohli udělat 

 

Hlasování pro – 14, zdržel se – 1 (Lauer) 

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 

Martin Lauer informoval zastupitele o činnosti VRaCR. 22.2.2021 bylo jednání – vše je uvedeno 

v zápisu. Projednávali - parkování Souš, ZMŠ Desná, projekty 2021, plán činnosti atd.  

 

Hlasování pro – 15 

Usnesení 5.1.3 

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

 

5.2) Delegování zástupců na valné hromady  

Rada města doporučuje zastupitelstvu města 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 obchodních 

společností s majetkovou účastí města a to Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO: 49099469, 

se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50 a  Desenská teplárenská spol. s r.o. Tanvald, IČO 

63144671 a se sídlem Žďár 159, PSČ 468 41 Tanvald konaných v roce 2021 jako svého zástupce 

starostu města pana Jaroslava Kořínka a  jako náhradníka, místostarostu města pana Petra Šikolu. 

Usnesení č. 117/21 ze dne 10.3.2021. 

Hlasování pro – 14, nehlasoval – 1 (Lauer) 

Usnesení 5.2 

Zastupitelstvo města Desná deleguje v souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na valné hromady obchodních společností 

s majetkovou účastí města a to Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO: 49099469, se 

sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50 a  Desenská teplárenská spol. s r.o. Tanvald, IČO 

63144671 a se sídlem Žďár 159, PSČ 468 41 Tanvald konaných v roce 2021 jako svého zástupce 

starostu města pana Jaroslava Kořínka a  jako náhradníka, místostarostu města pana Petra 

Šikolu. 

 

5.3) Schválení smlouvy č. 1200300129 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR 
Ze strany Státního fondu životního prostředí ČR jsme byli požádáni o schválení smlouvy v orgánu 

města (ZM, případně RM) s následným elektronickým podpisem starosty města na poskytnutí dotační 

podpory na projekt „"PP"_ Rozšíření vodohospodářské infrastruktury Města Desná“.  

Z této dotační podpory má město Desná přislíbeno proplacení částky 589.500,- Kč což jsou 

maximální uznatelné náklady k provedení projektových a inženýrských služeb na chystané 

vodohospodářské projekty města Desná, tedy na vybudování vodovodu a kanalizace Finsko a 

kanalizace v ulici Na Malé Straně (na které budeme žádat dotační podporu v první nové výzvě 

z OPŽP). Součástí těchto služeb dle Smlouvy o dílo bude: vypracovaní geologického průzkumu, 

zpracování PD pro výběr zhotovitele, zpracování soupisu stavebních prací, kontrolní rozpočet, 

zpracování zadávací dokumentace, zajištění technického a ekonomického poradenství, to vše pro obě 

výše uvedené stavební akce. Toto vše je dotačně uznatelné dle překládané smlouvy. Viz info MěÚ 

„Rozšíření vodohospodářské infrastruktury Města Desná“ 

 

Hlasování pro - 15 
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Usnesení 5.3 

Zastupitelstvo města Desná schvaluje smlouvu č. 1200300129 o poskytnutí podpory ze Státního 

fondu životního prostředí České republiky, a to na akci „"PP"Rozšíření vodohospodářské 

infrastruktury Města Desná“ a pověřuje starostu města jejím podpisem.  

 

5.4) Projednání podané žádosti o změnu územního plánu Desná  
5.4.1) Projednání podané žádosti o změnu územního plánu Desná pí. ing. M. O. Městský úřad v 

Desné, stavební úřad, obdržel dne 30.12.2020 žádost p. ing. M. O., Jablonec nad Nisou 1 na změnu 

územního plánu Desná. Konkrétně se jedná o změnu části ppčk. 1632/1 a 1633 v k.ú. Desná II, která 

je v současné době vedena jako Plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské, přírodní (NSzp) 

na plochu s určením Smíšené obytné – rekreační 1 (SR1). 

Návrh na změnu Územního plánu Desná byl postoupen příslušnému úřadu územního plánování, 

kterým je pro město Desná, MěÚ Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí.  

Stanovisko úřadu územního plánování ze dne 2.2.2021 přiloženo. Vzhledem k tomu, že dosud nejsou 

prostavěny stávající stavební pozemky vymezené platným územním plánem ani z 10 %, je vymezení 

dalších zastavitelných ploch v současné době neodůvodnitelné.  

 

Hlasování pro - 15 

Usnesení 5.4.1  

Zastupitelstvo města Desná bere na vědomí návrh paní ing. M. O. na změnu Územního plánu 

Desná na části plochy ppčk. 1632/1 a 1633 v k.ú. Desná II, která je v současné době vedena jako 

Plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské, přírodní (NSzp) na plochu s určením 

Smíšené obytné – rekreační 1 (SR1), a rozhodlo návrhu nevyhovět a změnu Územního plánu 

Desná nepořizovat.  

 

5.4.2) Projednání podané žádosti o změnu územního plánu Desná p. ing. J. S. a pí. MUDr. P. H.  

Městský úřad Tanvald, stavební úřad, obdržel dne 4.1.2021 žádost Ing. J. S., Neratovice a pí. 

MUDr. P. H., Libiš, na změnu územního plánu Desná. Konkrétně se jedná o změnu části ppčk. 

1216vk.ú. Desná III, cca 500 m2, která je v současné době vedena jako Plochy smíšené nezastavěného 

území – zemědělské, přírodní (NSzp) na plochu s určením Smíšené obytné – rekreační 1 (SR1). 

Stanovisko úřadu územního plánování ze dne 1.2.2021 přiloženo. Vzhledem k tomu, že dosud nejsou 

prostavěny stávající stavební pozemky vymezené platným územním plánem ani z 10 %, je vymezení 

dalších zastavitelných ploch v současné době neodůvodnitelné.  

 

p. starosta – vítá pana S. a paní H. – žadatele o změnu ÚP 

p. Lauer – se chce dotázat, zda majitelům patří pozemek i stavba pod cestou a jaký je důvod, že chtějí 

stavět jinou  

p. S. – bohužel chalupa tam je, ale je neobyvatelná, dále tam jezdí spousta aut, kdybychom měli 

možnost, rádi bychom postavili novou chalupu, starou zbourali a pozemky třeba vyměnili  

p. Michek – zdá se mu to rozumné, kdyby se to zbouralo a překvalifikovali pozemky na stavební a 

dalo do příští změny územního plánu, pokud by to bylo realizovatelné 

p. starosta – doporučuje oslovit CHKO, informovat je o záměru, ať se k tomu vyjádří, bude záležet 

na jejich stanovisku 

p. Indráček – bylo by dobré, kdyby se do Desné také přihlásili k pobytu 

p. S. – máme to do budoucna v plánu, ale nějaký rok to bude trvat, než se vše podaří zrealizovat  

 

Hlasování pro – 14, zdržel se – 1 (Lauer)                                                                                                                                                     

Usnesení 5.4.2 

Zastupitelstvo města Desná bere na vědomí návrh Ing. J. S. a pí. MUDr. P. H., Libišna na změnu 

Územního plánu Desná na části plochy ppčk. 1216 v k.ú. Desná III, která je v současné době 

vedena jako Plochy smíšené nezastavěného území – zemědělské, přírodní (NSzp) na plochu s 
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určením Smíšené obytné – rekreační 1 (SR1), a rozhodlo v současné době návrhu nevyhovět, 

s tím, že žádost bude zařazena do příští změny Územního plánu Desná.  

 

5.5) Bezpečnostní situace v Desné 

Na základě několika podnětů od občanů se zastupitelé dohodli pověřit pracovníky města k předložení 

zastupitelům následující: 

- náklady na navýšení počtu strážníků MP, případně prověřit možnost získání dotace na 

pořízení APK (asistentů prevence kriminality) 

- možnosti zřízení tzv. „Bezdoplatkových zón“ 

- dokladovat činnost MP se zvýšenou kontrolou vandalismu, kouření, pití na veřejných 

prostranstvích, znečišťováním, případně návrhu pořízení nových OZV s těmito opatřeními 

- připravit možnost kontroly nemovitostí (vlastníků, kteří ubytovávají) v návaznosti na trvalé 

pobyty (počet ubytovaných), kolaudace prostor, hygieny, placení poplatků, …..  

 

p. Indráček – navrhuje, že by třeba u kamer, mohl být nový pracovník, který by upozornil MP na 

místa, kde se v tu chvíli něco děje, dále by se mohli zpřísnit opatření i v jiných částech města 

 

Hlasování pro - 15 

Usnesení 5.5 

Zastupitelstvo města Desná na základě podnětů občanů, ukládá pracovníkům města 

následující: 

- připravit náklady na navýšení počtu strážníků MP 

- prověřit možnost získání dotace na pořízení APK (asistentů prevence kriminality) 

- zjistit možnost zřízení tzv. „bezdoplatkové zóny“ 

- zvýšit kontrolní činnost MP zaměřenou na vandalismus, kouření, pití na veřejných 

  prostranstvích, znečišťování, případně návrhu pořízení nových OZV s těmito opatřeními 

- připravit možnost kontroly nemovitostí (vlastníků, kteří ubytovávají) v návaznosti na trvalé  

  pobyty (počet ubytovaných), kolaudace prostor, hygieny, placení poplatků, …  

  

6. Informace MěÚ 

6.1) Informace ZŠ 

RM schválila žádost ZŠ a MŠ Desná  

na čerpání finančních prostředků z rezervního fondu na nákup IT techniky a vybavení školní družiny 

ve výši 350.000,- Kč.  

RM schválila hospodaření a účetní závěrku za rok 2020 – ZŠ a MŠ Desná 

ZŠ a MŠ Desná v roce 2020 skončila se zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 142.212,46 Kč:  

- z hlavní činnosti, zisk 122.851,14 Kč (převedeno do RF, stav k 31.12.2020 činí 961.711,70 Kč ) 

- z hospodářské činnosti, zisk 19.361,32 Kč (převedeno do fondu odměn). 

Rekonstrukce učeben a kabinetů na 2 stupni 

z rozpočtu na rekonstrukci 600.000,- Kč. Cena od stavebních firem byla naceněna na částku o cca 

300.000,- Kč vyšší. Po jednání s vedením ZŠ RM schválila dofinancování akce rovněž z RF ZŠ. 

Rekonstrukce školní družiny (viz foto) 
V loňském roce nebyla, v důsledku škrtů, provedena plánovaná rekonstrukce celého jednoho patra na 

2. stupni ZŠ a MŠ Desná. Ke konci roku se finanční situace stabilizovala a tak se realizovala 

rekonstrukce školní družiny, včetně prostor po bývalé ordinaci zubního lékaře – dnes je součástí 

družiny. Celkem rekonstrukce přišla na cca 200.000,- Kč.  

Očkování pedagogů  

První očkování mají již všichni pedagogové ZŠ a MŠ Desná, kteří měli zájem se nechat očkovat 

(téměř 90%). V pondělí začala výuka na prvním stupni.  

 

Škola chce žádat dotaci o rekonstrukci dvou učeben – jazyková učebna, přírodovědná učebna. 
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p. Strnad – řešilo se topení v ZŠ, byla nějaká úspora? 

p. tajemník – moc se neušetřilo, pan školník topení nereguloval, regulace topení je předána jednomu 

pedagogovi, který provádí kontrolu a úspory už jsou zřejmé 

  

6.2) Informace Covid 

- probíhá pravidelné testování všech zaměstnanců MěÚ (i externích – např. uklízečky) jedenkrát 

týdně v ordinaci MUDr. Hollmannové  

- probíhá pomoc s registrováním seniorů pro očkování, vyčleněna pracovnice p. Milerová, která 

pomáhá občanům s registrací, pomoc se velice osvědčila a využily jí desítky osob 

- na základě rozhodnutí RM došlo k zakoupení respirátorů a jejich následné distribuci osobám od 

70 let a osobám se sociálními problémy, distribuce probíhá v úřední dny na MěÚ a občané tuto 

možnost hojně využívají  

- činnost MP se zaměřuje zejména na preventivní činnost z hlediska ochrany dýchacích cest 

respirátory, přestupky řeší domluvami, případně předání PČR 

- dne 12. dubna proběhlo již druhé kolo očkování na DPS 

 

6.3) Odpady podnikatelské subjekty 

V lednu letošního roku vstoupil v platnost zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech. Jedná se o dlouho 

připravovaný, hodně diskutovaný a nejrozsáhlejší zákon z nově vydávaných odpadových zákonů. 

Tak jak to bývá běžné, nejsou ani po třech měsících účinnosti zákona schválené prováděcí vyhlášky, 

takže některé ustanovení čekají na vysvětlení či upřesnění. 

Cílem nového zákona je snížení množství odpadu uloženého na skládku, a to až na max. 10 % 

z celkové hmotnosti vyprodukovaných komunálních odpadů v roce 2035. K tomu směřují všechny 

poplatky, kvóty a limity, s kterými zákon pracuje. Jednak to je zvýšení poplatku na uložení odpadu 

na skládku (až na 1800 Kč za tunu v roce 2028), jednak to je tzv. třídící sleva, kdy obce mají výjimku 

a mohou za původní cenu 500 Kč za tunu odkládat na skládku komunální odpad, v postupně se 

snižujícím množství od 200 do 140 kg (v roce 2027) za každého trvale bydlícího obyvatele. 

Abychom zvýšili množství vytříděného odpadu, nabídli jsme podnikatelům možnost využívat obecní 

systém tříděného odpadu. Podnikatel tak může na základě smlouvy za úhradu využívat nádoby na 

třídění odpad na veřejných stanovištích. Uzavřením smlouvy s městem má splněnou povinnost třídit 

ve své provozovně odpad. 

Aby nedocházelo k přeplňování nádob, nabídli jsme možnost odvozu papíru přímo z provozovny. Na 

základě dohodnuté četnosti naši pracovníci odvážejí papír, který se následně odváží do společnosti 

Emba (papírna Paseky n. J.) k dalšímu zpracování.  

 

6.4) Přejmenování názvu části ulice Sklářská 

V návaznosti na informaci z minulého jednání ZM Vás informujeme, že RM souhlasila s případnou 

změnou. Tuto změnu nechtělo město zahájit bez souhlasů sousedů, jelikož změna názvu s sebou nese 

řadu administrativních úkonů (změna OP, změna sídla firmy, …). Na základě nesouhlasu občanů RM 

neschválila změnu názvu části ulice Sklářská. Původní žadatel o tomto byl vyrozuměn. 

 

6.5) Výběrové řízení na zhotovitele atletického oválu 

Zadání této veřejné zakázky malého rozsahu v otevřené výzvě bylo zveřejněno na profilu zadavatele 

dne 8.2.2021 a do lhůty podání přišlo celkem 7 cenových nabídek, z nichž nejvýhodnější (soutěžilo 

se na nejnižší cenu) předložila firma VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY z Plzně v částce 

1.540.930,33,- bez DPH. Po provedení hodnocení a prověření referencí byla hodnotící komisí tato 

společnost doporučena RM k výběru a k podpisu smlouvy o dílo, což bylo RM schváleno dne 

10.3.2021. Realizace je bude probíhat v letních měsících (od 1.6.2021 do 31.8.2021) a na akci je 

přislíbena dotační podpora z prostředků MMR ve výši 1,3 mil. korun. Dohled nad průběhem prací 

nám bude zajišťovat technický stavební dozor.  
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6.6) Rozšíření vodohospodářské infrastruktury  

Díky přislíbené možnosti dotační podpory z prostředků Národního programu ŽP (smlouva na 

poskytnutí dotace je předmětem jiného bodu jednání tohoto ZM) bude  v realizaci projekt Rozšíření 

vodohospodářské infrastruktury Města Desná, který spočívá ve zpracování  kompletní  PD 

k prováděcí realizaci výstavby vodovodu a kanalizace Finsko a kanalizace v ulici Na Malé Straně. 

Na dodávku těchto služeb bylo dne 25.2.2021 vypsáno v souladu s podmínkami dotačního programu 

poptávkové řízení veřejné zakázky malého rozsahu. Do doby podání přišly dvě nabídky z tří 

oslovených. Cenově nejvýhodnější je od společnosti PROVOD, inženýrská společnost z Ústí nad 

Labem v ceně 615.000,- bez DPH. Rozhodnutím RM dne 24.3.2021 byla tato zakázka uvedené firmě 

přidělena.   

 

6.7) Sklář ukončení první etapy prací       
Ve Skláři se dokončila první část projektu rekonstrukce. Bylo dokončeno zázemí pro občerstvení u 

sálu (viz https://photos.app.goo.gl/Zg3NYJk7BRGdEhqB8). Nyní probíhá rekonstrukce šatny a části 

uvolněné bytové jednotky. Obdrželi jsme dotaci z Ministerstva zemědělství prostřednictvím MAS 

Tanvaldsko. Dotace z programu „Rozvoj kulturní a spolkové činnosti“ je určena na stavební práce. 

Ta činí, na základě vyúčtování uznatelných nákladů 350.000,- Kč.  

 

6.8) Nástup nové pracovnice 

Na základě VŘ od 1.4.2021 měla nastoupit nová pracovnice na ekonomický odbor na majetkoprávní. 

Vzhledem k onemocnění covidem nastoupí asi až od 15.4.2021. Nová pracovnice v minulosti 

pracoval na Finančním úřadu Tanvaldu, ekonomickém odboru KÚ LK a na OÚ v Kořenově. Je 

z Desné, vystudovala Vyšší právní školu v Liberci a má zvláštní odbornou způsobilost při správě daní 

a poplatků, což umožňuje zastupitelnost.   

 

6.9) Doplnění kamerového sytému MP 

Vzhledem k opakujícím se vandalismu v podchodu (poškození skel, výmalby, znečišťování, …) jsme 

oslovili formu DVI Systém, která nám již v minulosti instalovala kamerový systém, aby nám 

připravila nabídku na doplnění dalších kamer. RM schválila nabídku na doplnění dvou kamer do 

podchodu. Cena je 24.076,58,- Kč s DHP, včetně instalace do současného systému. Zároveň RM 

schválila doporučenou nabídku na instalaci TV na služebnu MP (úhlopříčka 123 cm) za částku 

12.860,- Kč s DPH.  V současné době zvažujeme umístění další kamery do centra – směrem na park 

a Krátkou ulici.   

 

6.10) lokalita Sokolská 

Dne 24.2.2021 rada města Desná vzala na vědomí nabídku na koupi stavebních pozemků pč. 709/1 

v k.ú. Desná I od společnosti HDB Development, a.s. RM požádala o doplnění nabídky koupě o další 

informace týkající se záměru na následné využití pozemku a zaslání referencí firmy. Doplněný 

materiál  společnost poslala dne 30.3.2021 (viz. příloha).  V současné době zvažujeme oslovení 

dalších developerských firem.   

 

p. H. – jak to je se zubařem? 

p. starosta – doplníme do informací 

 

6.11) Informace o zubaři 

Přesto, že pokrytí lékařů je věcí zdravotních pojišťoven (a ty ji evidentně neřeší), město intenzivně 

zubaře shání. Máme rozesláno více než 10 inzerátů, oslovili jsme všechny fakulty. Jednali jsme i se 

zubaři v okolí. Bohužel zatím se nikdo nepřihlásil. Nabízíme i různé benefity včetně bydlení a nové 

ordinace. Situace v okolních obcích je obdobná. Snad se nám zubního lékaře podaří sehnat co 

https://photos.app.goo.gl/Zg3NYJk7BRGdEhqB8


16 

 

nejdříve. Informace budou poskytnuty na webových stránkách města i v Desenských novinách, na 

místním TV kanálu, … 
   

Hlasování pro – 15 

Usnesení 6 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace MěÚ o: 

- ZŠ a MŠ Desná 

- testování zaměstnanců, COVID 

- odpady podnikatelské subjekty 

- vyřešení požadavku na změnu názvu části ulice Sklářská 

- výběrovém řízení na zhotovitele atletického oválu 

- rozšíření vodohospodářské infrastruktury  

- ukončení etapy prací ve Skláři 

- nástupu nové pracovnice 

- doplnění kamerového sytému městské policie 

- lokalitě Sokolská 

- zubaři 

 

7. Diskuze 

p. Indráček – jak dopadla dotace z evropských fondů na opravu Riedelovy vily?  

p. starosta – bohužel jsme neuspěli, byla velká konkurence 

p. starosta – sympozium i pouť byli i pro tento rok z důvodu pandemie zrušeny. Oslovili nás 

provozovatelé pouti s tím, že by měli zájem, až to situace dovolí, o pronájem místa u „Magnolie“ na 

umístění několika atrakcí. Veškerá hygienická opatření by zajistili sami. Sdělili jsme jim, že to možná 

využijeme v zářijovém termínu, kdy budou Slavnosti města. Letos máme 330 let od vzniku města a 

105. výročí protržení přehrady na Bílé Desné.  

p. Lauer – v DN byla informace o nových vyhláškách, možná by mohla vyhláška o zákazu ohňostrojů 

a lampiónů štěstí být v DN uvedená celá 

p. Indráček – chce požádat, zda by v majetkoprávních materiálech nemohl být uveden link na 

pozemek, o který se jedná, bylo by to přehlednější  

 

8. Závěr 

 

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

 

Zasedání zastupitelstva ukončil v 19.46  hodin. 

 

 

Zápis ověří:    Patrik Chlum          ………………………………. 

                     

                       Pavel Horký           ….………..…………………… 

 

 

 

 

     Jaroslav Kořínek                                                                                 Petr Šikola  

          starosta                                                                                          místostarosta 

 

 

 


