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Z Á P I S 

z 4. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 

dne 7. 9. 2022 v 17:00 hod ve Víceúčelovém objektu, Krkonošská 500 v Desné II 

 

Přítomni: Jaroslav Kořínek, Ing. Tomáš Strnad, Josef Želinský, Patrik Chlum, Petr Šikola, Ing. Ivan 

Indráček, Ing. Pavel Michek, Pavlína Hofmanová, Jarmila Zachrová, Stanislav Doubek, Ivana 

Suchardová, Martin Lauer 

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

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 12 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 – 12 
 

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

c) Byli navrženi ověřovatelé zápisu – Patrik Chlum, Josef Želinský 

Hlasování pro – 11, zdržel se – 1 (Chlum) 
 

d) Byla navržena návrhová komise ve složení – Martin Lauer, Ing. Tomáš Strnad  

Hlasování pro – 10, zdržel se – 2 (Lauer, Strnad) 

 

e) Zápis z posledního jednání zastupitelstva konaného dne 15. 6. a 10. 8. 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 - 12 

Usnesení 1a)  

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

samostatné hlasování.  
 

g) Rada města na svém zasedání 24. 8. 2022 navrhla k projednání tento program dnešního zasedání: 

    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 
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       - činnost výborů      

       - bezpečnostní situace ve městě  

       - Mikroregion Tanvaldsko zřízení dětských skupin 

       - úprava atletického oválu – hasiči 

   6) Informace MěÚ 

   7) Diskuze 

   8) Závěr 

Pan starosta navrhuje, aby do dnešního programu jednání byly provedeny následující změny:  

Do bodu organizačních přidat bod „Oprava komunikace Na Novině“. 

 

Hlasování pro – 12 

Usnesení 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 

 
2) Kontrola usnesení  

2.1) Kontrola usnesení z 3. zasedání zastupitelstva města Desná ze dne 15. 6. 2022: 

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 2. ZM ze dne 14.4.2022 a 

mimořádného ZM ze dne 9.3.2022 – standardní bod, schválením splněno 

3.1) schválení zveřejnění záměru na prodej pozemků 1738,1739 a části 1752/3 DIII – Souš – 

schválením splněno, info o elektronické aukci 

3.2) schválení kupní smlouvy na odkup části z pozemku pč 1232 DII od Libereckého kraje –

schválením splněno 
3.3) neschválení zveřejnění záměru na prodej pozemku pč. 251/1 DI – neschválením splněno, 

žadatel vyrozuměn  

3.4) neschválení zveřejnění záměru na prodej pozemku pč. 87 DI – neschválením splněno, žadatel 

vyrozuměn  

3.5) vzata na vědomí informace o záměrech v lokalitě Souš – vzetím na vědomí splněno, dnes na 

programu  

4.1) vzata na vědomí informace o ekonomické situaci a plnění rozpočtového určení daní k 31.8. 2022 
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– vzetím na vědomí splněno 

4.2) schválení navýšení členského příspěvku Mikroregionu Tanvaldsko – schválením splněno 

4.3) schválení RO č. 8/2022 kompenzační bonus, příspěvky z ÚP, dotace pro ZŠ, dotace 

z Libereckého kraje – oprava hrobky, neinvestiční dotace z Libereckého kraje na pečovatelskou 

službu – schválení splněno  

4.4) schválení RO 9/2022 výdaje na rekonstrukci chodníku, parkovací stání u MŠ, výstavba přechodu 

pro chodce, rekonstrukce tříd a toalet MŠ, koupě pozemku pč. 1232/2 DII od Libereckého kraje – 

schválením splněno  

4.5) schválení RO č. 10/2022 – navýšení příspěvku pro Mikroregion – schválením splněno 

4.6.1) vzata na vědomí Zpráva výsledku přezkoumání hospodaření města desná za rok 2021 – 

schválením splněno 

4.6.2) po projednání závěrečného účtu, vyjádření souhlasu s celoročním hospodařením města za 

rok – schválením 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 – vzetím na vědomí splněno  

5.2) vzata na vědomí informace o bezpečnosti v Desné – vzetím na vědomí splněno  

5.3) schválení mimořádné odměny – schválením splněno 

5.4.1) schválení nové obecně závazné vyhlášky, kterou se zrušují vyhlášky 2/1993  – schválením 

splněno  

5.4.2) schválení nové obecně závazné vyhlášky, kterou se zrušují vyhlášky 5/1993  – schválením 

splněno  

5.5) schválení žádosti o podporu a studie proveditelnosti projektu – vybudování odborných učeben 

– schválení splněno 

5.6) schválení mimořádné investiční akce – parkovací stání MŠ – schválením splněno 

5.7) schválení zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku – rozšíření vodohospodářské 

infrastruktury – schválením splněno 

6) vzata na vědomí informace MěÚ – VH společnost DT, rekonstrukce části komunikace v ulici 

Riedelova, rekonstrukce bytových jednotek, připravovaná rekonstrukce ulice Poštovní, besedy 

s občany, úprava křížku DI – vzetím na vědomí splněno 

 

Hlasování pro – 12 

Usnesení 2.1 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci starosty o provedené kontrole usnesení z 3. 

zasedání zastupitelstva města konaného dne 15. 6. 2022. 

 

2.2) Kontrola usnesení z mimořádného zasedání zastupitelstva města Desná ze dne 10. 8. 2022: 

1) schválení programu zasedání – rovněž standardní, tedy splněn 

2.1) schválení prodeje pozemku pčl. 391 DI – bývalá knihovna - schválením splněno 

2.2) vzata na vědomí informace o elektronické aukci – prodej nemovitostí DIII – vzetím na vědomí 

splněno 
3.1) vzata na vědomí informace pro přípravu projektu na možnost podání dotačního titulu – chodník 

a osvětlení ul. Krkonošská – vzetím na vědomí splněno 

3.2) schválení hodnotící komise – veřejná zakázka rozšíření vodohospodářské infrastruktury – 

schválením splněno  

 

Hlasování pro – 12 

Usnesení 2.2 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci starosty o provedené kontrole usnesení 

z mimořádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 10. 8. 2022. 
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3. Majetkoprávní 

3.1) Prodej části pozemku pč. 1802/1 v k.ú. Desná III  
Paní J. D. požádala dne 16.8.2021 o odkup obecního pozemku, konkrétně o část pozemku p. č. 1802/1 

v k. ú. Desná III v lokalitě Souš. Rodina paní D. je dlouhodobým vlastníkem a uživatelem objektu č. 

p. 681, které s výše uvedenými pozemky sousedí. O pozemek se starají a udržují ho a rádi by 

narovnali vlastnické vztahy. Na místě proběhlo místní šetření. Jedná se o nestavební pozemky. Byl 

zhotoven GP, nakonec se jedná o 919 m2. Jedná se o louku, dle ceníku je cena za m2 50,- až 150,- 

Kč. Záměr prodat část z pozemků p, č, 1802/1 v k. ú. Desná III, byl zveřejněn na úřední desce ve 

dnech 9.5.2022 – 25.5.2022 na základě usnesení RM č. 88/22. Rada města doporučuje Zastupitelstvu 

města prodej části z pozemku p. č. 1802/1 v k. ú. Desná III paní Mgr. J. D., bytem PRAHA za cenu 

dle platného ceníku, tj. 150,- Kč za m2, celkem tedy za 137.850,- Kč. Usnesení RM č. 186/22. 

 

p. Lauer – proč je tam zobrazená ta šrafovaná část, to s tím souvisí? 

p. starosta – to s tím nesouvisí, nyní to neřešíme – není to v usnesení 

 

Hlasování pro - 12 

Usnesení 3.1 

Zastupitelstvo města Desná schvaluje prodej části (919 m2) z pozemku p. č. 1802/1  v k. ú. Desná 

III paní Mgr. J. D., bytem PRAHA za cenu 150,- Kč/m2 dle platného ceníku, celkem za 137.850,- 

Kč. 

 

3.2) Prodej pozemků pč. 1738, pč. 1739 a pč. 1752/3 vše v k.ú. Desná III  
11.5.2022 podal pan C. oficiální žádost na odprodej těchto pozemků. Proběhlo zaměření stavební 

části pozemku p. č. 1752/3 a zaměření věcných břemen, který budou součástí kupní smlouvy. ZM 

schválilo na svém 3. zasedání zveřejnění záměru na prodej těchto pozemků pod číslem usnesení 3.1 

ze dne 15.6.2022. Záměr byl zveřejněn ve dnech od 18.7.2022 do 4.8.2022. Dne 8.8.2022 probíhala 

od 8:00 elektronická aukce, kterou nám zprostředkovala společnost eDO reality s.r.o., v zastoupení 

pana Ing. Milana Špinky. Vyvolávací cena byla stanovena ve výši 11.000.000,- Kč s příhozem 

10.000,- Kč. Do aukce se přihlásil jen jeden zájemce a to společnost Overkill Arid s.r.o. Praha – 

Vinohrady, Na Šafránce 1820/27, 101 00 PRAHA VINOHRADY, IČO: 1422661. Konečná 

vydražená hodnota nemovitostí je 11.010.000,- Kč. Aukce skončila ten samý den ve 20:00 hodin.  

 

Hlasování pro - 12 

Usnesení 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. 

 

3.3) Prodej pozemku pč. 1387 v k.ú. Desná II  
Pan T. požádal o prodej části z pozemku p. č. 263 v k. ú. Desná III. Jednalo by se cca o 550 m2. Pan 

T. má část nyní pronajatou. Na pronajaté části má garáže a pergolu.  O zbytek se stará. Na místě 

proběhlo místní šetření. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města neschválit zveřejnění záměru 

na prodej části pozemku p. č. 263 v k. ú. Desná III. Číslo usnesení 191/22 ze dne 24.8.2022. 

 

Hlasování pro - 12 

Usnesení 3.3 

Zastupitelstvo města Desná neschvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 263 

v k. ú. Desná III. 
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3.4) Prodej části pozemku pč. 263 v k.ú. Desná III  
Manželé K. spolu s paní V. podali žádost o odkup pozemku p. č. 1387 v k. ú. Desná II. Jsou majiteli 

přilehlých objektů č. p. 243 a č. p. 242. Jako důvod žádosti uvedli, že by chtěli tento pozemek přičlenit 

ke svým pozemkům, aby došlo k ucelení. O pozemek se starají. Na místě proběhlo místní šetření. 

Rada města doporučuje Zastupitelstvu města neschválit zveřejnění záměru na prodej pozemku p. č. 

1387 v k. ú. Desná II. Číslo usnesení RM 190/22 ze dne 24.8.2022. 

 

Hlasování pro - 12 

Usnesení 3.4 

Zastupitelstvo města Desná neschvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku p. č. 1387 v k. 

ú. Desná II. 

 

4. Ekonomické 

4.1) Informace o finanční situaci, výnosech daní dle RUD a výnosu daně z hazardních her 

k 31.8. 2022 

Na účtech bylo k 31. 8. 2022 volných 36.118.830,26 Kč (viz příloha). Za srpen jsou výnosy z daní 

dle RUD a výnosy z hazardních her 4.724.560,54 Kč, což je v porovnání se srpnem 2021 vyšší o 

1.241.414,25 Kč. 

 

Hlasování pro – 12 

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. 8. 2022.     

                   

4.2) Seznámení se schváleným rozpočtovým opatřením č. 11/2022 

Rada města schválila dne 24.8.2022 usnesením č.198/22 rozpočtové opatření č. 11/2022. 

Toto rozpočtové opatření bylo předloženo z důvodu navýšení členského příspěvku MAS Rozvoj 

Tanvaldska z.s. na rok 2022 o 5.814,-Kč. 

Tímto rada města seznamuje zastupitelstvo města se schváleným rozpočtovým opatřením. 

Schválené rozpočtové opatření je uvedeno v příloze. 

 

Hlasování pro - 12 

Usnesení 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. 

 

4.3) Rozpočtové opatření č. 12/2022 

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu: 

 poskytnutí neúčelového příspěvku ze státního rozpočtu ve výši 6.793,40 Kč prostřednictvím 

KÚLK ke zmírnění negativních dopadů zákona č. 519/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro 

rok 2022, na daňové příjmy obce za období 22.11.2021 až 31.1.2022 podle stavu vyplacených 

kompenzačních bonusů v období 4-6/2022.  

 poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 116.000,-Kč na financování výdajů spojených s 

konáním voleb do zastupitelstev obcí ve dnech 23.-24.9.2022. 

 prodloužení dohody o poskytnutí příspěvku z úřadu práce na veřejně prospěšné práce na 

jednoho asistenta prevence kriminality o 4 měsíce (spolufinancováno z ESF). Jedná se o 

navýšení příspěvku o 68.000,-Kč. 

 poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje (kultura) na 

Sympozium Desná 2022 ve výši 50.000,-Kč. 

Návrh rozpočtového opatření spolu s důvodovou zprávou je uveden v příloze. 
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Hlasování pro - 12 

Usnesení 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. 

 

4.4) Rozpočtové opatření č. 13/2022 

Velká desenská pouť a Sympozium Desná 2022 se konaly v týdnu od 23.5.2022. 
 

Sympozium: příjmy 150.029,-Kč (bez výtěžku z aukce) 

výdaje 349.522,-Kč (bez honorářů sochařů) 

celkem - 199.493,-Kč 

příjmy z aukce 172.150,-Kč 

honoráře sochařů 16.100,-Kč 

celkem + 156.050,-Kč 
 

Pouť: příjmy 234.560,-Kč 

výdaje 51.328,-Kč 

celkem + 183.232,-Kč 

 

Podrobné vyúčtování těchto dvou akcí je přiloženo. 

Dne 26.1.2022 usnesením č.15/22 schválila RM rozdělení výtěžku ze Sympozia Desná 2022 rovným 

dílem mezi Domov důchodců Velké Hamry a obnovu Riedelovy vily. Rozdělován je výtěžek ve výši 

156.050,-Kč, tj. 78.025,-Kč pro každého. 

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

 

Hlasování pro - 12 

Usnesení 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. 

 

Hlasování pro - 12 

Usnesení 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. 

 

4.5) Rozpočtové opatření č. 14/2022 

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu: 

 potřeby navýšit o 30.000,-Kč výdaje na nákup zboží do informačního centra v Riedlově vile 

Informaci o potřebě navýšení vzala na vědomí RM dne 24.8.2022 usnesením č.221/22. 

 uzavření smlouvy s Libereckým krajem – navýšení dopravní obslužnosti do Desné I 

(autobusová linka). To si vyžaduje navýšení platby v roce 2022 o 19.000,-Kč. Uzavření 

smlouvy schválila RM dne 24.8.2022 usnesením č.213/22, viz. příloha podrobněji. 

 čerpání služeb na základě smlouvy o spolupráci v oblasti sociálních služeb uzavřené s Domem 

penzionem pro důchodce, Smržovka. Uzavření smlouvy bylo schváleno RM dne 20.12.2021 

usnesením č.413/21. Tato smlouva nebyla při schvalování rozpočtu zohledněna. Vzhledem k 

tomu, že v 1.pololetí tohoto roku byly tyto sociální služby jedním občanem Desné čerpány, je 

potřeba navýšit výdaje na pečovatelskou službu o 25.000,-Kč.  
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 schválení poskytnutí finančních darů dobrovolným hasičům za účast při zásahu na požáru v 

Českém Švýcarsku ve dnech 1.- 4.8.2022. Jedná se o poskytnutí darů 9 hasičům v celkové 

výši 17.000,-Kč. Poskytnutí bylo schváleno RM dne 24.8.2022 usnesením č.196/22. 

 uzavření servisní smlouvy na 2 přístupy do internetové aplikace právního informačního 

systému CODEXIS GREEN na období 1.9.2022 – 31.8.2027. Celková cena za poskytování 

služeb činí 96.800,-Kč a je splatná jednorázově dopředu na celé období trvání smlouvy. 

Uzavření smlouvy bylo schváleno RM dne 24.8.2022 usnesením č.211/22, viz. příloha 

podrobněji. 

 ukončení podpory softwarových modulů (evidence obyvatel a volby, evidence smluv a 

vidimace a legalizace) fungujících v produktové řadě KEO-X firmy ALIS spol. s r.o., Česká 

Lípa k 31.12.2022. Ty budou nahrazeny moduly pracujícími v produktové řadě KEO4 od 

stejné firmy. Výdaje na jejich pořízení jsou v celkové výši 38.400,-Kč. 

Uzavření smlouvy bylo schváleno RM dne 24.8.2022 usnesením č.217/22, viz. příloha podrobněji. 

Navýšení výdajů v celkové výši 226.200,-Kč bude pokryto z rezervy (§ 6171, položka 5901). 

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

 

Hlasování pro - 12 

Usnesení 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. 

 

4.6) Rozpočtové opatření č. 15/2022 

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu: 

 výdajů na celkovou rekonstrukci části komunikace v ulici Poštovní. Akce má přislíbenou 

dotační podporu z prostředků MMR ČR ve výši 1.915.068,40 Kč a proběhne v termínu od 

5.9. do 30.9.2022. Dodavatel byl vybrán na základě veřejné zakázky malého rozsahu a stala 

se jím firma DOKOM FINAL s.r.o., Děčín s cenovou nabídkou 3.126.655,38 Kč, schváleno 

RM 24.8.2022 usnesením č.208/22. Celková potřebná částka je navýšena o rezervu cca 

100.000,-Kč pro krytí případných vícenákladů.  

            Je potřeba navýšit rozpočet o 3.226.000,-Kč, viz. příloha od M.Soukupa. výdajů na opravu     

            komunikace – ulice Riedlova. Na tuto opravu bylo v rozpočtu předběžně vyčleněno  

           1.850.000,-Kč. Na základě výběrového řízení formou poptávky byla vybrána firma AVE CZ  

           odpadové hospodářství s cenovou nabídkou 2.251.066,-Kč, schváleno RM 18.5.2022  

           usnesením č. 122/22. Je třeba navýšit rozpočet o 400.000,-Kč 

 výdajů na vyasfaltování plochy před restaurací Desanka (od nového chodníku ke komunikaci 

ulice Krátká) a to včetně položení obrubníků a výškové úpravy kanalizace. Akce bude 

realizována firmou Eurovia CS, a.s. a vyžádá si výdaje ve výši cca 55.000,-Kč. Schváleno 

RM dne 24.8.2022 usnesením č. 219/22, viz. příloha od J.Müllera  

 navýšení výdajů o 20.000,-Kč na rekonstrukci třídy a toalet v objektu mateřské školy v Desné 

I. Jedná se o výdaje za technický dozor (16.000,-Kč) a za umyvadlo (4.000,-Kč), které bylo 

pořízeno na základě požadavku krajské hygienické stanice. Navyšované výdaje ve výši 

3.701.000,-Kč jsou v rozpočtu pokryty z uspořených finančních prostředků minulých let. K 

31.12.2021 činil zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech 26.008.237,-Kč. Při 

tvorbě rozpočtu na rok 2022 a následných rozpočtových opatření byl použit zůstatek pouze 

ve výši 11.960.783,-Kč. 

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

 

Hlasování pro - 12 

Usnesení 4.6 
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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.  

 

4.7) Rozpočtové opatření č. 16/2022 

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu: 

 opravy místní komunikace Na Novině, která si vyžádá výdaje ve výši 380.000,-Kč. 

 výstavbu plochy s povrchem SmartSoft na atletickém oválu ve sportovním areálu města 

Desná, která bude využívána členy SDH pro trénink hasičského útoku. V letošním roce 

proběhne část výstavby plochy a to zemní práce. Položení polyuretanového povrchu se bude 

realizovat v roce 2023. Náklady pro letošní rok činí 380.000,-Kč. 

Navyšované výdaje ve výši 760.000,-Kč jsou v rozpočtu pokryty z uspořených finančních prostředků 

minulých let. K 31.12.2021 činil zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech 26.008.237,-

Kč. Při tvorbě rozpočtu na rok 2022 a následných rozpočtových opatření byl použit zůstatek pouze 

ve výši 15.661.783,-Kč. 

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

 

p. starosta – bohužel v minulosti někteří zastupitelé prodej této cesty Lesům ČR za cca 4 miliony Kč 

neschválilo. Lesy ČR měli v plánu cestu opravit. Proto zůstal problém nám a cestu musíme neustále 

opravovat 

p. Lauer – podpora hasičů je dobrá, funguje to dobře, je to propagace tohoto sportu, dále by se chtěl 

vrátit k cestě Na Novině, polemika co kdyby, je myslí si zbytečná, argumentace firmy, že kdyby tam 

retardéry byli, tak by se tam nejezdilo rychle je irelevantní, v zimě se tam stejně nedá jet rychle, 

postupně by se tam měl udělat asfaltový povrch, jinak to bude dál stát spoustu peněz 

p. starosta – obává se, že částka na takovouto opravu bude přes 10milionů Kč, jelikož se musí udělat 

podloží a hlavně tam nebydlí žádný trvale žijící občan Desné 

p. Lauer – myslí, že tam tolik kritických úseků není 

p. tajemník – je tu spousta takových cest, které mají prioritu, a je tam více trvale žijících obyvatel 

p. Indráček – pokud to tedy dobře chápe, tak firma nedoporučovala odstranit retardéry a vy jste je 

přesto nechali odstranit a firma to samozřejmě nechce vzít na sebe, byl projekt na vybudování cesty 

p. starosta – nebyl, jednalo se o opravu cesty, bohužel jsme policii ČR žádali o značku se snížením 

rychlosti na 30 a ta do této opravy vstoupila s tím, že nám sdělila, že ty retardéry musíme odstranit, 

protože je to překážka 

p. Z. – již v minulosti byl špatný projekt, špatně odevzdaná práce od p. B., bylo to placeno z EU a 

nikdo to nekontroloval 

p. Indráček – měli byste si vzít ponaučení do budoucna 

p. tajemník – po zimě potřebují skoro všechny podobné cesty údržbu 

 

Hlasování pro - 12 

Usnesení 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. 

 

5. Organizační 

5.1) Činnosti výborů 

5.1.1) Zpráva o činnosti Finančního výboru Desná 

Paní Ivana Suchardová informovala zastupitele o činnosti FV. Sešli se 5.9.2022, řešili rozpočtová 

opatření. Vše uvedeno v zápise.  



9 

 

 

Hlasování pro – 12 

Usnesení 5.1.1 

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Finančního výboru. 

 

5.1.2) Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Desná 

Pan Strnad informoval zastupitele o činnosti KV, vše uvedeno v zápis. Výbor se sešel 22.8.2022, 

proběhla kontrola stížností, petic, žádosti 106. 

 

Hlasování pro – 12 

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 

Pan Lauer informoval zastupitele o činnosti VRaCR. Přes prázdniny se nesešli. Chtěl by poděkovat 

všem členům, starostovi a zastupitelům za spolupráci. A doufá, že i nadále bude výbor fungovat. 

 

Hlasování pro – 12 

Usnesení 5.1.3 

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

 

5.2) Bezpečnostní situace ve městě  

I nadále vyhodnocujeme pravidelně bezpečnostní situaci ve městě a na problémy se snažíme reagovat 

co nejrychleji následnými opatřeními. Předběžně je projednáno s ÚP prodloužení smlouvy pro APK 

pana Lavičku do 30.4.2023. Byl rozšířen kamerový systém v Riedlově vile. V posledním období se 

ve spolupráci s PČR řešilo porušení veřejného pořádku a byli zjištěni konkrétní pachatelé přestupků 

– poškození tabule skla podchodu, hákový kříž na chodníku před hernou, poškození umělého trávníku 

ve sportovním areálu, krádež jízdního kola a další. 

 

Hlasování pro – 12 

Usnesení 5.2 

Zastupitelstvo města Desná bere na vědomí opatření provedená na úseku zvýšení bezpečnosti v 

Desné. 

 

5.3) Mikroregion Tanvaldsko zřízení dětských skupin 

Mikroregion Tanvaldsko řeší vznik Dětských skupin a jejich navazující umístění. Má se jednat o 

koncepční řešení nedostatku míst v MŠ v celém území, se vzděláváním předškolních dětí se 

speciálními vzdělávacími potřebami, s přijímáním dětí s nízkým věkem i s přijímáním dětí uprchlíků 

do předškolních zařízení. Vzhledem k tomu, že Mikroregion Tanvaldsko nemá v současné době 

kapacitu pro umístění DS, tak bylo navrženo dočasné umístění DS v prostorách po bývalé MŠ 

v Riedlově vile, pokud záměr schválí ZM Desná. Dětská skupina by v Riedlově vile byla umístěna 

na nezbytně dlouhou dobu, než bude zahájeno koncepční a dlouhodobé řešení především v Tanvaldu 

pro celé území Mikroregionu Tanvaldsko. V Riedlově vile se připravuje rekonstrukce části střechy, 

která je v havarijním stavu. V dlouhodobé strategii města je rozšíření kulturního střediska, přemístění 

IC a knihovny, které by mělo proběhnout postupně v příštích letech. Ve střednědobém horizontu jde 

o opravy oken, střechy a fasády (případně i o úpravy parku a interiéru), na které město hledá možnosti 

získání případné dotace.   

Hlasování pro – 12 

Usnesení 5.3 
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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.  

 

5.4) Úprava atletického oválu - výstavba plochy s povrchem SmartSoft  

V průběhu letošního roku vznikl požadavek dobrovolných hasičů, kteří se pravidelně účastní závodů 

v hasičském sportu a reprezentují naše město, na výstavbu plochy s povrchem SmartSoft pro tréning 

hasičského útoku na atletickém oválu ve sportovním areálu města Desná. Požadavek byl projednán 

s atlety, kteří plochu atletického oválu využívají, kteří odsouhlasili umístění této sportovní plochy. 

Vzhledem k tomu byla provedena poptávka a byla doručena cenová nabídka č. 01-26022-VC 

případné realizace f. 4soft, s.r.o. 468 41, Krkonošská 625, Tanvald, IČ: 28703324. Konečná cena díla 

včetně DPH by činila, dle nabídky z června 598.756,40 Kč. Při konzultaci s majitelem f. p. Kubínem 

bylo doporučeno část zemních prací, vzhledem k technologickým postupům a lhůtám, realizovat již 

v tomto roce. Zbytek prací – položení polyuretanového povrchu včetně jeho popisu realizovat až 

v příštím roce.  Celkové náklady by v tomto roce činily 307.464,- Kč bez DPH (372.031,44,- Kč 

s DPH). RM doporučila na svém jednání dne 24.8.2022 ZM Desná schválit realizaci 1. části výstavby 

plochy pro přípravu hasičů na atletickém oválu od f. 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 schválení mimořádné 

rozpočtové opatření za účelem realizace zemních prací. A dále doporučit zařazení investiční akce 2. 

části výstavby plochy pro přípravu hasičů na atletickém oválu do plánu investičních akcí na rok 2023. 

 

Hlasování pro - 12 

Usnesení 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. 

 

5.5) Oprava komunikace Na Novině 

Dne 26.5.2022 jsme uplatnili písemně reklamaci dle čl. 5 Smlouvy o dílo č. 2/2020 – oprava 

komunikace Na Novině u zhotovitele LTM Krkonoše, s.r.o. se sídlem Lázeňská 199, Svoboda nad 

Úpou 542 24, kterou jsme následně urgovali dne 3.8.2022. Ke schůzce zástupců města (starosty, 

tajemníka, manažera projektů a vedoucího odboru MaBH) s představiteli firmy (p. Tichý s kolegou) 

došlo dne 29.8.2022. Výsledkem jednání bylo to, že zástupci f. LTM odmítli plnou odpovědnost za 

způsobené škody. Ty dle jejich názoru nastaly z důvodu nepřiměřené rychlosti motorových vozidel, 

které se zde pohybují. I proto, aby se snížila jejich rychlost a tím míra poškození bylo instalováno 

celkem 46 zvýšených terénních svodů. Vzhledem k tomu nebylo Policií ČR povoleno umístění 

značky omezující rychlost na 30 km/hod. PČR argumentovala tím, že terénní svody jsou překážkami 

na vozovce a vyzvala nás k jejich odstranění. Následovaly protesty svozové odpadové služby a 

provozovatele hotelu Amantis, na které bylo reagováno snížením počtu terénních svodů na méně než 

polovinu. To se projevilo v některých úsecích zvýšením rychlosti projíždějících vozidel. Po 

pragmatickém jednání jsme dospěli k návrhu kompromisního řešení, kdy f. LTM navrhla rozpočet 

s výkazem výměr oprav 4 úseku a dalších dílčích oprav včetně návrhu na provedení dalších zemních 

prací, které by měly současný stav, i na základě nové zkušenosti, zlepšit (prohloubení příkopů, další 

svodnice, obnovení terénních svodů vody). Firma si do nákladů započítává pouze jejich část (cca 40% 

nákladů včetně dopravy techniky jde za firmou). Je pravděpodobné, že nutnost opravy budeme řešit 

po každé zimě s většími či menšími náklady dle její intenzity a délky. Navrhujeme zastupitelstvu 
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města schválit opravu této komunikace za částku 373,929,94 Kč s DPH dle rozpočtu s výkazem 

výměr, který je v příloze a schválit dané rozpočtové opatření.  

 

Hlasování pro - 12 

Usnesení 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.    
 

6. Informace MěÚ 

6.1) Řešení žádosti pana Z. K. 

Starosta na úvod sdělil, že: 

- stejně jako na RM nebude k tomuto hlasovat (bydlí v tomto domě) ani se nebudu vyjadřovat 

k „záhonu“ 

- není pravda, že město udělalo chybu při převodu objektu – pozemek pod domem je 

vlastníků pozemek okolo je města, což je v pořádku, v případě, že by město chtělo prodat, 

musí se nejprve nabídnout vlastníkům 

- pan K. dělá svými dopisy paniku mezi obyvateli 

- urážky směrem k paní L. jsou zcela nevhodné a drzé, nezakládají se na pravdě, jednal jsem 

s ní cca v roce 2014 o možnosti odkoupení pozemku, ale vlastníci nepožádali 

- celý postup včetně návrhu řešení popsal v materiálu pan tajemník. 

Pan Z. K. zaslal informaci zastupitelům města, která se dotýká pozemku 27/15, ve kterém uvádí, že 

město se dopouští protiprávního jednání, neboť tento pozemek, který je ve vlastnictví města,  by měl 

být součástí obytného domu č.p. 614-616 v ul. Poštovní.   

1/ pozemek pod stavbou domu ul. Poštovní č.p. 614 – 616 je majetkem SVJ. Okolní pozemky jsou 

města Desná. 

2/ okolní pozemky v minulosti byly nabízeny SVJ ale to koupi odmítlo a odmítá ji i dnes 

3/ jednoznačně jsou tedy naším majetkem 

4/ problém nastal tehdy, když si Z. K. začal na našem pozemku budovat záhon bez toho, že by měl 

souhlas města a také souhlas SVJ, které s tím mělo velký problém z hlediska vjezdu za bytový dům 

a případných oprav fasády 

5/ i když na to byl p. K. upozorněn několikrát i písemně (to že se dopouští protiprávního jednání), 

pokračoval v rozšiřování a navážení dalšího materiálu 

6/ p. K. jsme také sdělili, že v případě souhlasu většiny nájemníků bychom byli ochotni za určitých 

podmínek akceptovat záhon (na jednání SVJ ale p. K. přislíbil likvidaci záhonu) ale p. K. nikdy tuto 

podmínku nebyl schopen splnit 

7/ vzhledem k tomu, že p. K. neakceptoval ani další výzvy, bylo rozhodnuto o likvidaci záhonu 

externí firmou s tím, že náklady budou po p. K. následně vymáhány (i na toto byl písemně upozorněn) 

8/ k likvidaci dojde jakmile bude mít f. volnou kapacitu 

9/ starosta města do řešení vůbec nevstupuje, protože je mu jasné, že toho p. K. může zneužít, vše 

řeší p. Vedralová, která to má v kompetenci, případně postup konzultuje s tajemníkem MěÚ. 

 

p. K. – pan K. si z nás dělá legraci, bere jiným výsadbu a keře, protože se mu to hodí do záhonu i 

kompost od našeho panelového domu si vzal, do našich záhonu vozí kameny, které se mu nehodí, 

neustále si vymýšlí 

p. Z. – pozor na pana K., všechny soudy vyhrál, jde o to, jestli pozemek je opravdu města, dříve ho 

měli Jablonecké sklárny 

p. starosta – kolem panelového domu je pozemek města viz ukázka 

p. Indráček – navrhuje hlasovat pro samostatné usnesení 
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p. starosta – bude se tedy hlasovat o samostatném usnesení: 

 

Hlasování pro – 10, nehlasoval – 2 (Želinský, Kořínek) 

Usnesení 6.1 

Zastupitelstvo bere na vědomí stížnost pana Krále a souhlasí s postupem města při řešení této 

situace. 

 

6.2) Udělení finančního daru dobrovolným hasičům 

Celkem 9 dobrovolných hasičů z Desné se zúčastnilo hašení požáru v Českém Švýcarsku ve dnech 

1. až 4. srpna. Při hašení, které probíhalo i v noční době, využívali svoji techniku. V nepřístupné 

terénu a ve velkém teple odvedli výbornou práci a i díky jejich přispění se podařilo rozsáhlý požár 

zdolat. Vzhledem k rozsahu akce schválila rada města Desná udělit Františkovi Laňkovi st., 

Štěpánovi Juříkovi, Liborovi Šípovi, Františkovi Laňkovi ml., Michalovi Patrmanovi, Milošovi 

Patrmanovi, Otovi Soldátovi, Vladimíru Soldátovi finanční dar ve výši 2.000,- Kč a Davidovi 

Kosinovi ve výši 1.000,- Kč. Dary byly vyplaceny ihned po uzavření darovacích smluv.  

 

6.3) Příspěvek Jizerskému klubu lyžařů, z. s 

Dne 22.8.2022 jsme obdrželi žádost  Jizerského klubu lyžařů, z., o příspěvek na konání republikových 

kvalifikačních závodů ve skoku na lyžích ve dnech 24. a 25.9.2022 ve výši 15.000,- Kč v souladu 

s čl. 5.3 Plánu rozvoje sportu v městě Desná v letech 2021 – 2027. Ten umožňuje zažádat o 

individuální dotaci na podporu této akce. Rada města schválila individuální dotaci pro Jizerský klub 

lyžařů, z.s., ve výši 15.000,- Kč. Smlouva již byla podepsána a finanční částka odeslána na účet JKL.  

 

6.4) Žádost na pronájem ordinace lékaře a žádost o vybavení ordinace 

Dne 16.8.2022 jsme obdrželi žádost MUDr. Jany Dionysiové o pronájem ordinace v 1. nadzemním 

podlaží č.p. 500 v ul. Krkonošská za účelem provozování praxe dětské lékařky od 1.11.2022.  

Ordinace je v současné době prázdná. Město bude zajišťovat přístup na samostatnou toaletu pro 

pacienty. Rada města Desná schválila zveřejnění adresného záměru na pronájem nebytového prostoru 

ordinace lékaře v 1. nadzemním podlaží č.p. 500 v ul. Krkonošská o velikosti 72 m2 MUDr. Janě 

Dionysiové za účelem provozování praxe dětské lékařky od 1.11.2022. Zároveň vzala RM na vědomí 

žádost na vybavení ordinace a pomoc s jejím stěhováním, které bude řešeno následně po uzavření 

smlouvy o pronájmu.  

 

6.5) Zrušení adresy MŠ Desná II a snížení kapacity v MŠ Desná I 

Vzhledem k přestěhování dětí z MŠ v Desné II do MŠ v Desné I, kdy stěžejním důvodem je 

připravovaná rekonstrukce Riedlovy vily, je nutné KÚ LK, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a 

sportu požádat (jako zřizovatel ZŠ a MŠ Desná) o výmaz místa poskytovaného vzdělávání na adrese 

Krkonošská 120, Desná II, 468 61 Desná a dále o snížení kapacity mateřské školy, jejíž činnost 

vykonává Základní škola a mateřská škola Desná, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, 

na drese Údolní 212, ze 110 dětí na 83 dětí s účinností 1.9.2022.  Rada města Desná schválila 

s účinností od 1. 9. 2023 snížení kapacity mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a 

mateřská škola Desná, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, na drese Údolní 212, na 

83 dětí, a výmaz místa poskytovaného vzdělávání na adrese Krkonošská 120, Desná II, 468 61 Desná. 

Žádost na KÚ LK, odbor školství již byla podána. 

 

6.6) Uzavření smlouvy o spolupráci s LK při zajištění dopravní obslužnosti  

Město Desná řešilo s vedením ZŠ a MŠ Desná a rodiči dětí posílení dopravy do MŠ v Desné, Údolní 

212 v důsledku přemístění dětí z MŠ v Riedlově vile. Vzhledem k požadavkům proběhlo jednání 

s představiteli firmy Korid LK, spol. s r.o. Smlouva může zaniknout výpovědí, která může být podána 

nejméně 60 kalendářních dnů před termínem celostátní vyhlášené změny jízdních řádů. Na začátku 
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roku 2023 bude vyhodnoceno využití této linky z hlediska její obsazenosti, kdy v případě zjištění, že 

není využívána, bude moci být dle smluvních podmínek vypovězena. Rada města Desná schválila 

uzavření smlouvy č. OLP/3288/2022 o spolupráci s Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, 

461 80 Liberec 2, IČ: 70891508, DIČ: CZ70891508, při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého 

kraje na období od 28.8.2022 do 31.12.2023 ve dnech školního vyučování za částku ve výši 19.000,- 

Kč za rok 2022 a 48.800,- Kč za rok 2023 na trase z Desné odbočky s příjezdem v 08.00 hod do 

Desné otočka s odjezdem v 08.05 hod. a starosta tuto smlouvu již podepsal. 

 

6.7) Nabídka firmy ALIS, s.r.o. – nabídky modulů KEO4   

K 31.12.2022 končí podpora části software od ALIS, spol. s r.o. v systému KEO-X. Firma nabídla 

nový software v systému KEO4. Software je nezbytný pro činnost sociálně správního odboru 

(Evidence obyvatel a volby) a pro další pracovníky, kteří provádějí vidimaci a legalizaci, případně 

vstupují do evidence obyvatel na pokladně ekonomického odboru (např. platby, vymáhání 

pohledávek apod.). Počet přístupů byl stanoven po konzultaci se zaměstnanci. Důležitým nabízeným 

software je i Evidence smluv. Po jednáních jsme na softwarové produkty obdrželi slevu ve výši 30%. 

Rada města schválila uzavření smlouvy na softwarové produkty KEO4 na základě nabídky č. 

NA0092822 ze dne 16.8.2022 od LIAS, spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa 470 01 za částku 

31.696,- Kč bez DPH (38.352,16,- Kč s DPH) a roční udržovací poplatek ve výši 9.990,- Kč bez DPH 

(12.087,90,- Kč s DPH).  

 

6.8) Dokončení bytové jednotky v ZŠ 

Na konci srpna byla dokončena bytová jednotka o velikosti 3 + kuchyňský kout s nezbytným 

sociálním zařízením v ZŠ Desná. Úprava těchto prostor trvala téměř 4 měsíce. Probíhaly zde bourací, 

zednické, elektrikářské, instalatérské a malířské práce.  Má samostatný vchod z vnějšku budovy a je 

opatřen novými podlahovými krytinami. Mělo by se jednat o služební byt, který bude prioritně sloužit 

zaměstnancům školy. Od 1.9.2022 bude, na základě nájemní smlouvy, byt sloužit ukrajinské učitelce 

a její rodině. Na realizaci bytové jednotky jsme zažádali o příspěvek z dotačního titulu ve výši 

480.000,- Kč.  

 

6.9) Rekonstrukce vstupu a části fasády na domě č.p. 456 

Na konci července byla zahájena rekonstrukce vstupu a části fasády městského bytového domu č.p. 

456. Jedná se o dům, kde je umístěna květinka, obchod p. Vedrala a bydlí několik rodin nájemníků. 

Byla již nezbytná, neboť vstup do objektu již nesplňovat standardy bezpečnosti a byla i složitá jeho 

údržba v zimním období. Město také připravuje projekt na rekonstrukci chodníku podél tohoto 

objektu až ke Slunečnici a úpravu parkovací plochy před vstupem do objektu. Nyní je věc diskutována 

v zastupitelstvu města a cílem je připravit vše tak, abychom mohli zařadit tuto akci do investic města 

na rok 2023. 

 

6.10) Rekonstrukce elektrorozvodů v malometrážkách 

Mezi investiční akce v tomto roce patří i rekonstrukce elektrorozvodů v č.p. 334 v ul. Údolní v Desné 

I (malometrážkách). Týkala se všech společných prostor z důvodu nutné opravy stávajícího rozvodu, 

který již nesplňoval technické normy. Nyní je obnova provedena až ke každé bytové jednotce. V části 

z nich již proběhla v uplynulých letech generální oprava a další to bude postupně čekat včetně 

výměny jejich elektrických rozvodů. Obdobně je to plánováno v dalším období i v č.p. 335 (SKI). 

Paralelně s tím, byly v malometrážkách nainstalovány bezpečnostní kamery ještě předtím, než dojde 

na přelomu září a října k zahájení rekonstrukce výtahu. Ty mají chránit bezpečnost občanů a majetek 

jejich i města. V tomto roce nás zde bude ještě čekat stavební úprava vstupu do prodejny, která je 

v přízemí budovy, aby nakupující neměli přístup do celého bytového domu. Našim cílem je zkvalitnit 

úroveň bydlení v obou zmiňovaných objektech.  

 

6.11) Rekonstrukce části ulice Poštovní 
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Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodlo o příslibu podpory pro investiční akci na opravu komunikace 

ul. Poštovní. Nezbytnou podmínkou o rozhodnutí o přidělení dotace ve výši cca 1.900.000,- Kč je 

výběrové řízení, následně schválení výběrového řízení radou města, na jehož základě dojde k podpisu 

smlouvy o dílo s vybranou firmou. Výběrové řízení formou poptávky posuzovalo celkem 3 nabídky, 

které zcela splnily požadované podmínky. Z nich vyšla vybrána, na základě nejnižší cenové nabídky, 

firma Dokom Final z Děčína, IČ 25487230 s cenou 3.126.655,- Kč s DPH. Realizace rekonstrukce 

probíhá od 5. září. Proběhla i jednání se SčVK z důvodu případné souběžné opravy splaškové 

kanalizace, které se nachází v této komunikaci. Občané byli včas informováni o rozsahu uzavírky. 

Dopravní obsluze bude vjezd povolen. 

 

6.12) Výměna brány a oplocení na sběrném dvoře 

V srpnu proběhla likvidace staré brány a plotu na sběrném dvoře. Byly nahrazeny novými. Důvodů 

již delší dobu plánované výměny bylo několik. Tím stěžejním bylo stáří stávajícího zařízení, které již 

podléhalo korozi. Dalším důvodem bylo zajištění bezpečného výjezdu a nájezdu, posun plotu 

z důvodu připravované rekonstrukce chodníku a samozřejmě také celkový vzhled sběrného dvoru. I 

v následujících letech bude docházet k jeho dalším úpravám. 

 

6.13) Výstavba nového parkoviště u MŠ v Desné I 

Z důvodu navýšení kapacity MŠ v Desné I bylo nutné zbudovat parkoviště pro osobní motorová 

vozidla a to jak pro personál, tak i pro rodiče. Celkem se jedná o 10 parkovacích míst, které se 

nacházejí po levé straně budovy. Parkoviště je odděleno od zahrady, kde jsou hrací prvky a kde se 

pohybují děti, plotem. Je počítáno i s místem, kam se bude hrnout sníh z parkoviště v zimním období. 

Realizaci stavby uskutečnila f. AVE z Harrachova.      

 

6.14) Oprava střechy podchodu 

V první polovině srpna probíhala rekonstrukce střešní krytiny na podchodu v centru města. Důvodem 

opravy bylo poškození stávající krytiny, kterou částečně zatékala voda do betonové konstrukce a 

nefunkčnost gul, které měly zajišťovat odtok vody ze střešní plochy.  

 

6.15) Informace k odpadovému hospodářství města 

         viz materiál od Ing. Vedralové 

Nejvíce změn bylo v letošním roce v oblasti tříděného odpadu. Jednak bylo zastřešeno a rozšířeno 

stanoviště na Černé Říčce, a je uzavřena smlouva na vybudování krytého stanoviště u Skláře. Na 

tomto stanovišti je další navýšení počtu nádob možné. Nové stanoviště by mělo vzniknout ve Sladké 

Díře. Po přepsání vlastnictví pozemku na město (smlouva je na Krajském úřadě, který ji musí vložit 

na KÚ) budou umístěny základní nádoby (papír, sklo, plast) do blízkosti garáží. Jedná se o přesun 

stanoviště u Quatra, které neplní význam, kontejnery budou odstraněny. Na novém stanovišti 

neplánujeme umístění klece na pytle. Na zkoušku byly umístěny nádoby na tříděný odpad na otočku 

autobusu v Desné I. Požadavek na zřízení stanoviště v této lokalitě jsem opakovaně zaznamenala a 

stanoviště je úměrně své poloze využíváno. V příštím roce plánujeme zastřešení dalších stanovišť 

(případně rozšíření či přesun). Jedná se o stanoviště Desná III odbočka na Souš, v ulici Hutní 

v blízkosti pily a stanoviště na Pustinách. 

Je třeba brát v úvahu, že rozšiřování o další nádoby vede ke zvyšování nákladů. (výsyp kontejneru 

stojí 321,- Kč u plastů a 271,- Kč u papíru) 

Proběhlo i několik jednání s ředitelem svozové firmy, kde jsme zvažovali umístění nádob 

k jednotlivým domům (Door-to-door, který většinou po Desné již funguje. Tento systém lze bez 

problémů rozšířit k dalším bytovým domům (např. čp. 530 „kuřátka“). Svoz směsného komunálního 

odpadu je prováděn jednou za čtrnáct dní, stejně tak svoz plastů. Svoz papíru je obvykle 1x za měsíc. 

Tento systém vede k navýšení vytříděného odpadu a zlepšení kvality třídění. Má ale i dost negativ - 

zvýšení nákladů na svoz odpadu (čtrnáctidenní cyklus je dražší než týdenní). V Desné nelze zcela 

zrušit veřejné stanoviště tříděného odpadu (všichni rekreanti nemají popelnice). V Desné je vysoký 
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podíl objektů závislých na topení na tuhá paliva a svoz popelnic s komunálním odpadem ve 

čtrnáctidenním cyklu povede k nutnému zvyšování objemu nádob, protože klasická popelnice nebude 

stačit. Přechod od veřejných stanovišť na systém door-to-door je velká změna. Je třeba dobře zvážit 

všechna negativa v konkrétních podmínkách. Je možné systém odzkoušet na části území. Do doby 

rozhodnutí by ponechala Ing. Vedralová stávající počet stanovišť, které jsou na území Desné pokryté 

rovnoměrně. Kapacita nádob se bude odvíjet od jejich využití. 

Prostřednictvím svozové firmy nelze zajistit častější frekvenci vývozu než 1x týdně. Na většině 

stanovišť je tato frekvence dostatečná. Mohou vzniknout problémy s kapacitou nádob v souvislosti s 

výkyvy v produkci odpadu v letní a zimní turistické sezóně, ale takto operativní by byl pouze vlastní 

svoz. To znamená nakoupit techniku a vybudovat zázemí pro zpracování, třídění nebo alespoň 

překládku odpadů. Nutné by bylo i zvýšit počet zaměstnanců, kteří by zajišťovali svoz odpadu, jeho 

zpracování na sběrném dvoře a nakonec zajistit odvoz ke konečnému zpracovateli.  

Co se týče sběrného dvora, proběhla výměna přední části oplocení s přesunem vjezdové brány. 

V příštím roce v souvislosti s opravou chodníku se počítá i s úpravou sjezdu ze silnice, tak aby byl 

pro řidiče jednodušší. Je zpracován projekt na demolici stávajících garáží, které jsou v havarijním 

stavu a výstavbu nových sedmi zastřešených boxů, které budou sloužit jednak na posypový materiál, 

jednak na dočasné shromažďování odpadů. Tím by se jednak rozšířily možnosti třídění odpadu přímo 

na sběrném dvoře a mohlo dojít ke snížení nákladů, protože by nebyl odpad nasáklý vodou.  

 

p. Suchardová – na Finských domcích také nepostačuje kapacita nádob na třídění odpad 

p. Hofmanová – na Smržovce dávají k rodinným domkům nádoby na tříděný odpad, třeba by to bylo 

řešení 

p. starosta – vybudovalo se nové sběrné místo na Černé Říčce, které se rozšířilo o papír a plast (2 a 

2) a bude realizováno nové i u Skláře - lze dát navíc dva kontejnery (třeba plast, ...). Máme již nabídku 

a realizace je nasmlouvána na letošní rok. Dále zvažujeme a budeme navrhovat zastupitelstvu (v 

rámci přípravy rozpočtu) rozšíření sběru tříděného odpadu přímo na sběrném dvoře - rozšířením 

pracovní doby (neděle?) Zároveň zvažujeme personální posílení odpadového hospodářství s tím, že 

bude součástí místního hospodářství 

p. Indráček – argumentace, že je svoz tříděného odpadu drahý, tudíž zvyšující kapacita nádob na 

tříděný odpad není ekonomická, je špatné tvrzení, jelikož, když nebudou občani třídit a budou odpad 

házet do směsného odpadu, bude to samozřejmě dražší 

p. Lauer – na Černé Říčce je sběrné místo moc pěkné, je to super, jen by chtělo na klece dát velkou 

ceduli, jaké odpadové pytle do této klece patří  

p. starosta – cedule by tam měla být, zjistíme to 

p. Lauer – navrhuje, že by se mohla využít větší plocha u sběrného místa, bohužel nyní nemají kde 

parkovat, tak by se mohlo zvážit protahování větší plochy 

p. Šikola – uvítal by, kdyby u rodinných domů byli nádoby na tříděný odpad, jelikož nádoby jsou 

neustále plné 

p. starosta – sběrná musí stejně zůstat – panelové domy, rekreační objekty, kam by házeli tříděný 

odpad 

p. Z. – co se plánuje v Poštovní ulici, bude se něco řešit s kontejnerama 

p. starosta – připravuje se projekt se zastřešeným kontejnerovým stáním a  součástí bude i místo pro 

občany DPS 

p. Z. – bílý kontejner by se mohl dát někam jinam, pořád tam někdo hrabe a pak je tam všude kolem 

binec a MP to neřeší  

p. starosta – kontejner by se mohl dát na sběrný dvůr, prověříme to 

p. K. – stejný problém je s elektronikou, chtěl by upozornit, že neustále cikání ničí lavičky cedule 

atd., když je upozornil, aby to neničili, sdělili mu, že budou nožem dloubat do něho, obrátil se tady 

na MP, ale ta bohužel nebrala telefon, i když na služebně byli a PČR mu sdělila, že se může dostavit 

až za 20 minut, raději tedy odešel, je třeba ale tuto situaci nějak řešit 
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6.16) Energetická krize  

Na základě připomínky pana Lauera se přidává bod - řešení energetické krize, tento bod zahrnujeme 

tedy do informací. Řešili jsme už tuto problematiku na RM, energie máme zafixované do konce roku, 

kraj za nás soutěží, řeší se ta situace, možná se bude kupovat v krátkých časových úsecích. Řešíme 

s místním hospodářstvím kino, svícení ve škole, veřejné osvětlení – tlumení, již cca 60% veřejného 

osvětlení máme vyměněné za LED, co půjde i nadále vyměnit tak vyměníme, možná dosáhneme zase 

na nějakou dotaci, do rozpočtu města se budeme snažit zakomponovat nárůst cen. S Desenskou 

teplárenskou máme garantovanou cenu do roku 2028.  

 

p. Doubek – dnes zasedá vláda, zastupitelé stejně nic nevyřeší, nikdo nic neví, není s čím pracovat p. 

Michek – sice se nic neví, ale dnes už si můžeme říct, že budeme svítit méně a udělat nějaká opatření 

p. Z. – v DT mělo město 51%, kdo to zavinil, že to není a máme pouze 1% 

p. Lauer – je třeba se zamyslet nad opatřeními, bez ohledu na to jestli vláda něco rozhodne nebo ne, 

RV není obsazená, budeme tam muset topit, možná by bylo dobře RV (dvě pracovnice) přestěhovat 

jinam a stačila by pouze temperace, dále učebny, které se nevyužívají často, by se nemuseli vůbec 

používat a nemuselo by se tam topit  

p. Indráček – v Černé Říčce ušetří, jelikož tam už dlouho nesvítí světlo, ale nevadí jim to, proto to 

neřešil. Co se týče nákupu v krátkých časových úsecích (spot), je třeba mít elektroměr dle hodinové 

spotřeby, jinak budou účtovat dle typového diagramu a nic se neušetří, i když se budou dělat opatření, 

musí se řešit s ČEZem, který dává tento elektroměr s průběžným měřením, to kraj řešit nebude  

p. Michek – je třeba zjistit  

p. starosta – zjistí  

p. Z. – zhasínání veřejného osvětlení by nedoporučoval, když chodí lidi večer se psem, tak by se báli  

p. starosta – určitě nebudeme zhasínat všude ve městě 

 

Hlasování pro – 12 

Usnesení 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 

 

7. Diskuze 

p. Z. – co zubař, kdy budeme mít zubaře v Desné a další služby? 

p. starosta – je to věc pojišťoven, není to věc města, bohužel to nevypadá, že budeme mít zubaře, 

snažíme se ho sehnat, ale je nedostatek zubařů všude, kromě velkých měst, chceme to řešit v rámci 

Mikroregionu, vytvořit podmínky, aby byli třeba 3-4  zubaři v Tanvaldu pro celý region 
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Na 19.9. od 15 hodin bude svoláno mimořádné ZM s jedním bodem „Rozšíření vodohospodářské 

infrastruktury města Desná“ 

 

p. Lauer – co cesta na obecní domky? 

p. starosta – prověříme to na poradě, jak se to bude řešit 

 

8. Závěr 

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

 

Zasedání zastupitelstva ukončil v 19.04 hodin. 

 

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

                      

                      Josef Želinský   ………….…………………… 

 

 

     Jaroslav Kořínek                                                                                 Petr Šikola 

          starosta                                                                                          místostarosta 
 


