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Z Á P I S 

z  5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 

dne 3. 11. 2021 v 17:00 hod ve Víceúčelovém objektu, Krkonošská 500 v Desné II 

 

Přítomni: Jaroslav Kořínek, Jiří Koukal, Jarmila Zachrová, Ing. Tomáš Strnad, Josef Želinský, Patrik 

Chlum, Ing. Miloš Hataš, Stanislav Doubek, Ivana Suchardová, Martin Lauer, Petr Šikola, Ing. Ivan 

Indráček, Mgr. Pavel Horký  

Omluveni: Ing. Pavel Michek, Pavlína Hofmanová 

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 13 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 – 13 

 

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

 

c) Byli navrženi ověřovatelé zápisu – Martin Lauer, Ing. Tomáš Strnad 

Hlasování pro – 11, zdržel se – 2 (Strnad, Lauer) 

 

d) Byla navržena návrhová komise ve složení – Patrik Chlum, Mgr. Pavel Horký 

Hlasování pro – 11, zdržel se – 2 (Chlum, Horký) 

 

e) Starosta sdělil, že zápis z posledního jednání zastupitelstva konaného dne 8. 9. 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 - 13 

Usnesení 1a) 

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

samostatné hlasování.  

 

g) Rada města na svém zasedání 20. 10. 2021 navrhla k projednání tento program dnešního zasedání 

    1) Zahájení  

    2) Kontrola usnesení 

    3) Majetkoprávní 

        - prodej části pozemku pč. 191 v k.ú. Desná I 

        - směna části pozemku pč. 1119/1 v k.ú. Desná III za pozemek 1120 v k.ú. Desná III 

        - prodej části pozemku pč. 1412 v k.ú. Desná II 

        - prodej pozemku pč. 1771 a části pozemku pč. 1786/1 vše v k.ú. Desná III 

        - prodej části pozemku pč. 851/1 a části pozemku pč. 710 vše v k.ú. Desná I 

        - prodej části pozemku pč. 452/3 a pozemku pč. 447 vše v k.ú. Desná II 
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   4) Ekonomické 

      - ekonomická situace   

      - rozpočtová opatření 

    5) Organizační 

      - činnost výborů    

      - bezpečnostní situace ve městě 

      - vyhodnocení investičních akcí 

      - návrh na poskytnutí mimořádné odměny 

      - schválení OZV č. 4/2021 

      - zrušení VS o zajištění úkolů obecní policie s městem Harrachov 

    6) Informace MěÚ 

    7) Diskuze 

    8) Závěr 

 

Hlasování pro – 12, nehlasoval – 1 (Indráček) 

Usnesení 1b) 

Zastupitelstvo města schvaluje program 5. zasedání, které se koná dne 3. 11. 2021 od 17:00 

hodin  

    1) Zahájení  

    2) Kontrola usnesení 

    3) Majetkoprávní 

        - prodej části pozemku pč. 191 v k.ú. Desná I 

        - směna části pozemku pč. 1119/1 v k.ú. Desná III za pozemek 1120 v k.ú. Desná III 

        - prodej části pozemku pč. 1412 v k.ú. Desná II 

        - prodej pozemku pč. 1771 a části pozemku pč. 1786/1 vše v k.ú. Desná III 

        - prodej části pozemku pč. 851/1 a části pozemku pč. 710 vše v k.ú. Desná I 

        - prodej části pozemku pč. 452/3 a pozemku pč. 447 vše v k.ú. Desná II 

   4) Ekonomické 

      - ekonomická situace   

      - rozpočtová opatření 

    5) Organizační 

      - činnost výborů    

      - bezpečnostní situace ve městě 

      - vyhodnocení investičních akcí 

      - návrh na poskytnutí mimořádné odměny 

      - schválení OZV č. 4/2021 

      - zrušení VS o zajištění úkolů obecní policie s městem Harrachov 

    6) Informace MěÚ 

    7) Diskuze 

    8) Závěr 

 

2. Kontrola usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva města Desná ze dne 8. 9. 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 3. ZM ze dne 16.6. 2021 – standardní 

bod, tedy splněn 

3.1) schválení prodeje částí pozemků v k.ú. Desná I – u Svazarmu, Povodí Labe – schválením 

splněno, běží, podepsané smlouvy odeslány 

3.2) schválení prodeje části pozemku v k.ú. Desná I – Pustiny, před odbočkou na Moravu, pan F. – 

schválením splněno, zaplaceno a vloženo na KN 
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3.3) vzetí na vědomí a neschválení neschvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku v k.ú. Desná 

III – Černá Říčka, nad Starou cestou, pan S. a paní H. – vzetím na vědomí splněno, žadatel 

vyrozuměn 

3.4) vzetí na vědomí a neschválení zveřejnění záměru na prodej pozemku v k.ú. Desná I – Nad 

Sklářem, směr Sokolská, manželé K. – vzetím na vědomí splněno, žadatele vyrozuměni 

3.5) schválení prodeje části pozemku v k.ú. Desná I – za klubem JIPO, pan D. – vzetím na vědomí 

splněno, žadatel nesouhlasil s cenou 

3.6) schválení plynovodní přípojky v k.ú. Desná I – u garáží MBH, GasNet – hotovo, smlouvy 

podepsány 

3.7) vzetí na vědomí a neschválení zveřejnění záměru na prodej částí pozemků v k.ú. Desná III – 

Souš, u úpravny vody – vzetím na vědomí splněno, žadatel vyrozuměn 

4.1) vzata na vědomí informace o ekonomické situaci a plnění rozpočtového určení daní k 31.8. 2021 

– standardní bod, vzetím na vědomí splněno 

4.2) vzata na vědomí informace o schváleném RO radou města – RO č. 9/2021, dar obci Hrušky – 

vzetím na vědomí splněno 

4.3) vzata na vědomí informace o schváleném RO radou města – RO č. 10/2021, státní příspěvek do 

rozpočtu, dotace volby, příspěvek z ÚP, dotace MŠMT pro ZŠaMŠ, dotace kraje na RH – schválením 

splněno 

4.4) schválení RO č. 11/2021 – náhrady mezd v době nemoci, navýšení pojištění majetku, – 

schválením splněno 

4.5) schválení RO č. 12/2021 – komunikace do Albrechtic, atletický ovál – schválením splněno 

4.6) schválení RO č. 13/2021 – chodník u Primy, VO Pustiny – schválením splněno 

4.7) schválení RO č. 14/2021 – věcné břemeno komunikace1/10, ŘSD – schválením splněno 

4.8) schválení RO č. 15/2021 – užitkový vůz Peugeot Boxer – schválením splněno 

4.9) schválení vydání Obecně závazné vyhlášky č. 3/2021 – o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství s účinností od 1.1.2022 – 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 opatření provedená na úseku zvýšení bezpečnosti v Desné – vzetím na vědomí 

splněno, pravidelný bod programu 

5.3) schválení kupní smlouvy – nakladače Avant – schválením splněno, běží, objednáno, termín do 

konce roku 

5.4) schválení koupě vozidla – užitkový vůz Peugeot Boxer – schválením splněno, koupeno obratem 

5.5) schválení mimořádné opravy – chodník u Primy – schválením splněno, běží, do 15.11. 

5.6) schválení mimořádné investiční akce – VO Pustiny – schválením splněno, objednáno, do konce 

roku 

5.7) schválení mimořádné investiční akce – řeznictví – schválením splněno, běží, do 30.11. 

5.8) schválen smlouvy o smlouvě budoucí – s ŘSD za VB a náhradě nákladů městu – schválením 

splněno, podepsáno, platby po předání hotové kanalizace 

6) vzata na vědomí informace MěÚ o havárii kanalizace v Desné I, opravě komunikace a 

parkovacích míst v ulici Spojovací, výběrovém řízení rekonstrukci MŠ v Desné I, otevření nové 

prodejny Pekařství, rekonstrukci atletického oválu, opravě osvětlení v podchodu, opravě cesty 

z Desné I do Albrechtic, opravách v Základní škole, rekonstrukci bytové jednotky ve Skláři, finanční 

pomoci obci Hrušky – vzetím na vědomí splněno 

 

Hlasování pro - 13 

Usnesení 2 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci starosty o provedené kontrole usnesení ze 4. 

zasedání zastupitelstva města konaného dne 8. 9. 2021. 
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3. Majetkoprávní 

3.1) Prodej části pozemku pč. 191 v k.ú. D I 

Pan J. Š. požádal dne 7.6.2021 o odkup části (cca 200 m2) pozemku p. č. 191 v k. ú. Desná I. Důvodem 

podané žádosti je rozšíření pozemku z důvodu plánované stavby garáže. Dle územního plánu města 

Desná, je celý pozemek plochou smíšeného nezastavěného území – zemědělské, přírodní. Na místě 

proběhlo místní šetření. Rada města na svém zasedání konaném dne 30.6.2021 schválila zveřejnění 

záměru na prodej části nemovitosti pod č. usnesení 230/21. Záměr na prodej část pozemku byl 

zveřejněn na úřední desce od 14.7.2021 do 29.7.2021. Š. už dodali Geometrický plán, jedná se o 232 

m2. Cenové rozpětí se pohybuje od 50,- Kč do 150,- Kč. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města 

Desná prodej části 232 m2 z pozemku p. č. 191 (ostatní plocha) v k. ú. Desná I manželům J. Š., bytem 

Bedřichov a L. Š., bytem Desná III za cenu 50,- Kč za m2 to znamená za celkem 11.600,- Kč. Usnesení 

RM číslo 330/21 ze dne 6.10.2021. 

Hlasování pro – 11, nehlasoval – 2 (Indráček, Zachrová) 

Usnesení 3.1 

Zastupitelstvo města Desná schvaluje prodej části pozemku p.č. 191 o výměře 232 m2 v k.ú. 

Desná I, celkem za cenu 11.600,- Kč manželům J. Š., bytem Bedřichov a L. Š,, bytem Desná III. 

 

3.2) Směna části pozemku pč. 1119/1 v k.ú. D III za pozemek 1120 v k.ú. D III Směna pozemků 
s Junákem Skauti. Junák nechal vyhotovit GP, na základě kterého se teď provede směna pozemků. 

Město Desná je vlastníkem pozemku p. č. 1119/4 o výměře 54 m2 a Junák český skaut pozemku 1120 

o výměře 59 m2. Původní pozemek 1119/1 byl zatížený VB, které bylo potřeba vypořádat, teď už je 

v katastru nemovitostí vše správně zapsané, proto je možné schválit směnu pozemků na základě GP, 

který nechal vypracovat Junák český skaut. Rada města schválila na svém zasedání konaném dne 

25.8.2021 zveřejnění záměru na směnu těchto pozemků pod číslem usnesení 284/21. Záměr na směnu 

pozemků byl zveřejněn na úřední desce od 7.9.2021 do 23.9.2021. Je potřeba zvážit, zda směna 

proběhne bezúplatně, a nebo dojde k ocenění ceny pozemků, případně bude provedeno i finanční 

vyrovnání. Osobně se domnívám, že skauti již investovali finance do přeložky komunikace i do 

geometrického plánu, tudíž bych se přikláněla k bezúplatné směně. Rozdíl je pouhých 5 m2. Rada 

města doporučuje Zastupitelstvu města Desná bezúplatnou směnu pozemku p. č. 1119/4 v k. ú. Desná 

III ve vlastnictví města Desná za pozemek p. č. 1120 v k. ú. Desná III ve vlastnictví Junák český skaut 

dle platného GP číslo 857-301/2019 ze dne 4.2.2020. Usnesení RM číslo 331/21 ze dne 6.10.2021. 

 

p. Lauer – na geometrickém plánu jsou další části, budou se také řešit? 

p. Nosková – ano, bude se řešit následně, majitelé souhlasí 

 

Hlasování pro – 12, nehlasoval – 1 (Indráček) 

Usnesení 3.2 

Zastupitelstvo města Desná schvaluje bezúplatnou směnu pozemku p. č. 1119/4 v k. ú. Desná 

III ve vlastnictví města Desná za pozemek p. č. 1120 v k. ú. Desná III ve vlastnictví Junák - 

český skaut, se sídlem Senovážné náměstí 977/24, Nové Město, 110 00  PRAHA 1 dle platného 

GP číslo 857-301/2019 ze dne 4.2.2020. 

 

3.3) Prodej části pozemku pč. 1412 v k.ú. D II 

Paní P. L. R. podala dne 7.9.2021 žádost o odkup části pozemku p. č. 1412 v k. ú. Desná II. Paní L. 

R. je vlastníkem sousedních pozemků p. č. 1408 a pozemku p. č. 1407, na němž stojí dům. Ráda by 

tímto krokem rozšířila pozemek. Chtěla by pozemek využívat pro skladování dřeva a výsadbu 

ovocných keřů. Jde jí spíše o to, pocitově zahradu zvětšit a propojit s pozemkem p. č. 1408. Dle 

územního plánu města Desná, je celý pozemek plochou smíšeného nezastavěného území – 

zemědělské, přírodní. Na místě proběhlo místní šetření. Rada města bere na vědomí žádost paní L. R. 
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a doporučuje zastupitelstvu města nezveřejnit záměr na prodej části pozemku p. č.  1412 v k. ú. Desná 

II. Usnesení RM číslo 333/21 ze dne 6.10.2021. 

Hlasování pro - 13 

Usnesení 3.3 

Zastupitelstvo města Desná bere na vědomí žádost paní L. R. a neschvaluje zveřejnění záměru 

na prodej části pozemku p. č.  1412 v k. ú. Desná II. 

 

3.4) Prodej pozemku pč. 1771 a části pozemku pč. 1786/1 vše v k.ú. D III 

Paní M. podala žádost o koupi městských pozemků, konkrétně pozemku p. č. 1771 a části z pozemku 

p.č. 1786/1 v k. ú. Desná III Souš. Paní M. je vlastníkem sousedních pozemků o které se stará. Paní 

M. by se o pozemky ráda starala, stejně jako se stará o svoje pozemky doposud. Říká, že se z pozemku 

stalo celoroční odpadliště a přírodní toaleta pro uživatele parkovišť na Souši. Na místě proběhlo 

místní šetření. Rada města bere na vědomí žádost paní M. a doporučuje zastupitelstvu města 

nezveřejnit záměr na prodej pozemku p. č.  1771 a části pozemku p. č. 1786/1 vše v k. ú. Desná III. 

Usnesení RM číslo 337/21 ze dne 6.10.2021. 

Hlasování pro - 13 

Usnesení 3.4 

Zastupitelstvo města Desná bere na vědomí žádost paní M. a neschvaluje zveřejnění záměru na 

prodej pozemku p. č.  1771 a části pozemku p. č. 1786/1 vše v k. ú. Desná III. 

 

3.5) Prodej části pozemku pč. 851/1 a části pozemku pč. 710 vše v k.ú. D I 

Pan N. podal žádost o odkup nebo pronájem části z obecních pozemku p. č. 710 a 851/1 vše v k. ú. 

Desná I. Důvodem je neustálé blokování přístupu k mé chalupě č. e. 13 a to tak že tak prý stojí auta 

ubytovaných u objektu č. p. 24 a pan N. se tak nemůže dostat ke své chalupě. V tomto případě se 

nemůžeme bavit o tom, že bychom panu Novákovi požadované pozemky prodali, je to cesta a cesty 

by se prodávat neměli, zadělali bychom si tím na velké problémy, nehledě na to, že tyto pozemky 

budou možná potřeba v souvislosti s prodejem lokality Sokolská. Toto vypadá na sousedské spory. 

Na místě proběhlo místní šetření. Rada města bere na vědomí žádost pana N. a doporučuje 

zastupitelstvu města nezveřejnit záměr na prodej  části pozemku p. č.  851/1 a části pozemku p. č. 

710 vše v k. ú. Desná I. Usnesení RM číslo 338/21 ze dne 6.10.2021. 

Hlasování pro - 13 

Usnesení 3.5 

Zastupitelstvo města Desná bere na vědomí žádost pana N. a neschvaluje zveřejnění záměru na 

prodej části pozemku p. č. 710 a části pozemku p. č. 851/1 vše v k.ú. Desná I. 

 

3.6) Prodej části pozemku pč. 452/3 a pozemku pč. 447 vše v k.ú. D II 

Pan Č. podal žádost na odkoupení pozemku p. č. 447 a části z pozemku p. č, 452/3 vše v k. ú. Desná 

II. V minulosti již byla část pozemku p. č. 452/2 odprodána panu U.. Jedná se o pěšinu. Rada města 

na svém zasedání konaném dne 25.8.2021 usnesením číslo 281/21 schválila zveřejnění záměru na 

prodej těchto pozemků. Záměr byl zveřejněn na úřední desce od 7.9.2021 do 23.9.2021. Pan Č. už 

dodal geometrický plán, ze kterého vyplývá že část pozemku, o který pan Č. žádá má 198 m2. Plus 

tedy pozemek p. č. 447 o výměře 83 m2. Dohromady se tedy jedná o 281 m2. Jedná se o pozemky 

ostatních ploch a ostatních komunikací. Navrhujeme radě města prodat pozemky za cenu 100,- Kč za 

m2 to znamená celkem za 281 x 100,- Kč = 28.100,- Kč. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 

schválit prodej části pozemku (198 m2) z p. č. 452/3 v k.ú. Desná II dle platného ceníku, tedy 198 x 

100,- Kč, celkem za cenu 19.800,- Kč a prodej pozemku p. č. 447 v k. ú. Desná II dle platného ceníku, 
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tedy 83 x 100,- Kč, celkem za cenu 8.300,- panu J. Č., trvale bytem MILOVICE. Usnesení RM číslo 

346/21 ze dne 20.10.2021. 

Hlasování pro - 13 

Usnesení 3.6 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku (198 m2) z p. č. 452/3 v k.ú. Desná II dle 

platného ceníku, tedy 198 x 100,- Kč, celkem za cenu 19.800,- Kč a prodej pozemku p. č. 447 

v k. ú. Desná II dle platného ceníku, tedy 83 x 100,- Kč, celkem za cenu 8.300,- panu J. Č., trvale 

bytem MILOVICE. 

 

4. Ekonomické 

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

k 31.10.2021 

Na účtech máme k 31.10.2021 volných 29.813.205,96 Kč (viz příloha). Za říjen jsou výnosy z daní 

dle RUD a výnosy z hazardních her 3.232.225,33 Kč, což je v porovnání s říjnem 2020 o 57.043,63 

Kč více. 

 

p. Indráček – dotazuje se, zda bude mít odpuštění DPH u elektriky vliv i na příjem do rozpočtu 

p. Koukal – je to plošně, není to ještě schválené 

p. Indráček – je schválené pro listopad a prosinec  

p. starosta – ověříme u ekonomky 

 

Hlasování pro - 13 

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. 10. 2021.                                                                                    

 

4.2) Rozpočtové opatření č. 16/2021 

Seznámení se schváleným rozpočtovým opatřením č.16/2021 

Rada města schválila dne 20.10.2021 usnesením č.350/21 rozpočtové opatření č.16/2021.  

Toto rozpočtové opatření bylo předkládáno z důvodu neinvestiční dotace ve výši 157.221,75 Kč od 

KÚLK pro ZŠ a MŠ Desná na projekt „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 7“ a její 

přeposlání škole. Jedná se o zálohu ve výši 50% z celkové dotace 314.443,50 Kč.  

Tímto rada města seznamuje zastupitelstvo města se schváleným rozpočtovým opatřením. 

Schválené rozpočtové opatření je uvedeno v příloze. 

 

Hlasování pro - 13 

Usnesení 4.2 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o rozpočtovém opatření č.16/2021 schváleném 

radou města dne 20.10.2021 usnesením č.350/21. 

 

4.3) Rozpočtové opatření č. 17/2021 

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu: 

 

 neúčelového příspěvku ze státního rozpočtu ve výši 27.097,88 Kč poskytnutého prostřednictvím 

KÚLK ke zmírnění negativních dopadů zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 

2021 na daňové příjmy obce za období únor až květen 2021.  

 prodloužení dohod o poskytnutí příspěvku z úřadu práce na veřejně prospěšné práce na 2 

zaměstnance na místním hospodářství (§ 3639) o 4 měsíce (říjen 2021 až leden 2021) ve výši 

15.000,-Kč měsíčně na jednoho zaměstnance. Pro rok 2021 se jedná o 2 měsíce a příspěvek 

60.000,-Kč.  
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 dotace v celkové výši 192.000,-Kč z Dotačního fondu LK na podporu jednotek požární ochrany 

na nákup vybavení pro práci na vodě 70.000,-Kč (nafukovací člun s příslušenstvím), nákup 

vybavení pro zásahy u dopravních nehod 21.000,-Kč (clona, reflektor, fixátor hlavy, přilby 

záchranářské), nákup osobních ochranných prostředků 30.000,-Kč (rukavice, přilby, svítilny) 

a na opravu CAS Tatra 71.000,-Kč. 

 vrácení nevyčerpaných finančních prostředků poskytnutých KÚLK na projekt „Potravinová 

pomoc dětem v Libereckém kraji 6“ na školní rok 2020/2021ve výši 280.703,85 Kč. 

Jedná se o projekt realizovaný ZŠ a MŠ Desná. Škola obdržela v roce 2020 zálohu 432.915,- Kč 

ve výši 100% dotace. Nevyčerpané prostředky musí být vráceny zpět na KÚLK do 26.11.2021 

prostřednictvím zřizovatele, tzn. města.  

 opravy zaúčtování přijaté dotace 1.098.623,-Kč na atletickou dráhu. Přesun z položky 4216 na 

položku 4116  

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

 

Hlasování pro – 12, nehlasoval – 1 (Koukal) 

Usnesení 4.3 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2021, kterým v souladu s § 16 zákona 

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

prostředků v příjmové části o 532.703,85 Kč a ve výdajové části o 532.703,85 Kč. 

 

4.4) Rozpočtové opatření č. 18/2021 

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu: 

 navýšení výdajů o 300.000,-Kč na čištění kanalizace a kamerové zkoušky v souvislosti 

s pokračujícími přípravami stavby vodovodu a kanalizace Finské domky a ulice Sokolská pod 

hřbitovem.  

 předpokládaných nákladů ve výši 910.000,-Kč (rozpočet viz příloha) na rekonstrukci prodejny 

řeznictví a uzenářství v budově v ulici Krkonošská čp.630, která byla schválena na ZM dne 

8.9.2021 usnesením č. 5.7. V rozpočtu na rok 2021 na tuto akci nebyly vyčleněny žádné 

prostředky.  

Navyšované výdaje na prodejnu ve výši 910.000,-Kč budou pokryty z prostředků původně 

rozpočtovaných na vybudování zázemí pro odstavnou plochu na Souši, které se v letošním roce 

realizovat nebude a na které bylo v rozpočtu na rok 2021 vyčleněno 1.200.000,-Kč (§ 2219, položka 

6121). 

Navyšované výdaje na kanalizaci ve výši 300.000,-Kč budou v rozpočtu pokryty z rezervy  

(§ 6171, položka 5901). Její aktuální zůstatek činí 708.269,-Kč.  

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

 

Hlasování pro - 13 

Usnesení 4.4 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.18/2021, kterým v souladu s § 16 zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nedojde ke změně rozpočtových 

prostředků. 

 

4.5) Rozpočtové opatření č. 19/2021 

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu obdržení Výzvy k úhradě smluvní pokuty od 

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve výši 66.900,-Kč a úhrady nákladů na 

vypracování s tím souvisejícího znaleckého posudku ve výši 14.399,-Kč.    

V roce 2013 město bezúplatně nabylo pozemek p.č. 349/8 v k.ú. Desná I. Ve Smlouvě o bezúplatném 

převodu se město mimo jiné zavázalo nepřevést získaný pozemek ve prospěch třetích osob po dobu 

10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
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Vzhledem k tomu, že v roce 2020 došlo k prodeji části výše uvedené parcely (k prodeji byly odděleny 

dva pozemky) a tedy porušení smluvních podmínek, byla městu vystavena pokuta ve výši prodejních 

cen pozemků (66.900,-Kč) a úhrady nákladů na vypracování znaleckého posudku (14.399,-Kč).    

 

Navyšované výdaje v celkové výši 81.299,-Kč budou v rozpočtu pokryty z rezervy (§ 6171, položka 

5901). Její aktuální zůstatek činí 408.269,-Kč.  

 

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

 

p. Indráček – jak se to mohlo stát? Paní Nosková už ví, o které pozemky se jedná?  

p. starosta – p. Nosková zažádala o aktualizovaný seznam na SPÚ, kde budeme vidět, kterých 

pozemků se to bude týkat a do jaké doby bude platnost 

p. Indráček – doufá, že už se to nebude opakovat 

 

Hlasování pro - 13 

Usnesení 4.5 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.19/2021, kterým v souladu s § 16 zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nedojde ke změně rozpočtových 

prostředků. 

 

5. Organizační 

5.1) Činnosti výborů 

5.1.1) Zpráva o činnosti Finančního výboru Desná 

Paní Suchardová informoval zastupitele o činnosti FV. Sešli se 1.11.2021, částečně elektronicky, 

projednávali rozpočtová opatření. Další termín zasedání bude stanoven, bude se projednávat rozpočet. 

 

Hlasování pro – 13 

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. Sešli se 1.11.2021, byla kontrola správy místních 

poplatků, poplatky se vybírají standardně jako v minulých letech. Proběhla i kontrola přenesené 

působnosti z Krajského úřadu Libereckého kraje pro výkon správy místních poplatků, kontrola 

proběhla v souladu se zákonem a byli kladná stanoviska, vše uvedeno v zápise. Dále KV řešil plán 

činnosti na rok 2022, pokud budou mít zastupitelé nějaké podněty, rádi do programu doplní, dále byl 

KV předložen komentář ke kontrole z MBH, která proběhla 21.6.2021, vše bylo doplněné a KV má 

souhlasné stanovisko.  

 

Hlasování pro – 12, zdržel se – 1 (Strnad) 

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. Výbor měl 15.9.2021 terénní pochůzku – vše 

uvedeno v zápisu. 

 

Hlasování pro – 13 

Usnesení 5.1.3 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o činnosti výboru Pro rozvoj a cestovní ruch. 
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5.2) Bezpečnostní situace ve městě 

Zastupitelstvo města Desná se na každém svém jednání od dubnového zasedání zabývalo 

bezpečnostní situací v Desné a zaměstnancům města byly uloženy konkrétní úkoly, které měly situaci 

řešit.  

a/ Podařilo se prodloužit smlouvu s Úřadem práce, která se týká asistenta prevence kriminality do 

konce ledna 2022 a získat příslib pro další období. Asistent nastoupil dne 2.8.2021, plní odpovědně 

svěřené úkoly a  veřejnost vnímá jeho činnost velice pozitivně. Řeší zejména dohled nad veřejným 

pořádkem v centru města a sportovním areálu. Od začátku školního roku také dohlíží na bezpečnost 

školáků na přechodu u areálu školy a v jejím bezprostředním okolí. Výkon jeho služby je koordinován 

s činností městské policie.  

b/ Došlo k úpravám služeb strážníků MP, kdy je větší důraz na služby v odpoledních a podvečerních 

hodinách a o víkendových dnech. Jedná se zejména o prostor v centru města a sportovním areálu.      

c/ V letošním roce k rozšíření bezpečnostního kamerového systému o bezpečnostní kamery 

v podchodu v centru města, v parku v blízkosti ul. Krátká, v atletickém areálu. Nyní se připravuje 

instalace bezpečnostní kamery na Souši. Rozšíření kamerového systému se projevilo výrazně na 

snížení počtu vandalských útoků.  

d) Připravuje se nová obecně závazná vyhláška na zajištění bezpečnosti a pořádku ve městě.   

p. Lauer – chtěl by řešit kameru na Černé Říčce, zase začne období rally  

p. starosta – v letošním roce nebudeme kameru do ČŘ instalovat 

p. Indráček – chtěl by se dotázat na vyhlášku, která je už 4 měsíce na ministerstvu 

p. tajemník – 4 měsíce vyhláška na ministerstvu není, zasílal nejdříve dotazy na doporučení, vzhledem 

k tomu, že žádná doporučení nepřišla, zaslal zpracovanou vyhlášku, nyní čekáme na vyjádření 

 

Hlasování pro - 13 

Usnesení 5.2 

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

občanů. 

 

5.3) Vyhodnocení investičních akcí   

Do současné doby byla realizována většina investičních akcí na rok 2021. Patří mezi ně např. 

výstavba provozovny pekařství v č.p. 630, rekonstrukce komunikace ul. Spojovací v Desné I, 

rekonstrukce zázemí pro spolkovou činnost ve Skláři, rekonstrukce atletického oválu, výstavba 

zastávky a kontejnerového stání na Souši, nákup nového nakladače pro potřeby odboru MaBH. 

částečné rekonstrukci na sběrném dvoře (výměna brány), komunikace z Desné I do Albrechtic a dále 

rekonstrukci chodníku u Primy a restaurace Desanka, rekonstrukci veřejného osvětlení na Pustinách 

(včetně části Morava), rekonstrukci provozovny řeznictví v č.p. 630, rekonstrukce 3 učeben a 

kabinetů v ZŠ a MŠ Desná, výstavba volební místnosti v Desné I, další etapa opravy Riedlovy 

hrobky, výměna výloh a dveří v části přízemí objektu v č.p. 630 (pošta), oprava kanalizace v Desné 

I u č.p. 325, 326, rekonstrukce 5 bytových jednotek, oprava střechy Heleštajn, oprava střechy Desná 

III č.p. 631, opravy ve sportovním areálu, opravy sauny v č.p. 500, opravy v č.p. 883 více informací 

uvedeno v příloze „VYHODNOCENÍ investičních akcí a oprav za rok 2021“ 

p. J. – u Vedrala jsou nebezpečné schody 

p. starosta – v plánu na příští rok máme realizaci s opravou rampy, schodů, zábradlí a omítkou přední 

část domu včetně odizolování budovy společně rekonstrukci chodníku  
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p. J. – příští rok už bude pozdě, co schody u pekařství? 

p. starosta – schody u pekařství nebudou, bude instalované zábradlí, místo nyní vyšlapané cestičky 

bude cesta k pekařství nová ze zámkové dlažby, nová kontejnerová stání včetně přístřešků se budou 

realizovat postupně a po dokončení se nová bez stříšek předělají, co se týče osvětlení Poštovní ulice, 

o tom už jsme mluvili v loňském roce 

p. J. – pořád jenom mluvíte a nic není 

p. starosta – osvětlení je podle projektu tak, jak mělo být 

 

Hlasování pro - 13 

Usnesení 5.3 

Zastupitelstvo města Desná bere na vědomí vyhodnocení investičních akcí města Desná za rok 

2021.  

 

Pan starosta předává slovo panu tajemníkovi. 

 

5.4) Návrh na poskytnutí mimořádné odměny 

Na základě vyhodnocení investičních akcí na rok 2021, doporučuje rada města Desná schválit 

zastupitelstvu města Desná mimořádnou odměnu uvolněnému členu zastupitelstva města Desná - 

starostovi města Jaroslavu Kořínkovi ve výši měsíční odměny, která mu náleží za výkon zastávaných 

funkcí v souladu s ustanovením § 76 a § 84 odst. 2, písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve 

znění pozdějších zákonů. Finanční prostředky na případnou mimořádnou odměnu jsou v rozpočtu 

města na rok 2021.    

p. J. – podle zákona musí být odměna zdůvodněna, má to být za práci navíc, za co tu odměnu 

soudruhové starostovi dáte? 

p. tajemník – prosí pana J., aby nikoho nenazýval soudruhem, není to slušné, odměna za vyhodnocení 

investičních akcí, je složité vše realizovat, rozhodnutí je na zastupitelích 

p. Koukal – uvítal by, kdyby pan tajemník panu J. přestal odůvodňovat, za co se odměna dává, pan J. 

to nechce pochopit, je to stále stejné, je zbytečné něco vysvětlovat, zastupitelé snad vědí, za co se 

odměna schvaluje  

p. J. – o jaké konkrétní akce navíc se jedná? 

p. starosta – vyzval p. J., aby nenarušoval chod jednání zastupitelstva, pokud bude i nadále vyrušovat, 

bude vyveden policií 

p. tajemník – odměna v tomto znění je to v souladu se zákonem, již v minulosti si už někdo stěžoval, 

ale dle vyjádření od zákonodárců a je to takto v pořádku 

 

Hlasování pro – 10, zdržel – 1 (Strnad), nehlasoval – 2 (Kořínek, Lauer) 

Usnesení 5.4 

Zastupitelstvo města Desná schvaluje mimořádnou odměnu uvolněnému členu zastupitelstva 

města Desná - starostovi města Jaroslavu Kořínkovi ve výši měsíční odměny, která mu náleží 

za výkon zastávaných funkcí na základě vyhodnocení investičních akcí na rok 2021 v souladu 

s ustanovením § 76 a § 84 odst. 2, písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 

zákonů.  

 

Pan tajemník předal slovo panu starostovi. 

 

5.5) Schválení OZV č. 4/2021 

Předkládám Zastupitelstvu města k projednání návrh vyhlášky o obecním systému odpadového 

hospodářství. 

Změna vyhlášky je nutná z důvodu změny legislativy. Systém odpadového hospodářství se nemění. 

Nově musí být ve vyhlášce uvedeno zapojení živnostníků do obecního systému. Po konzultaci 
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s odborem dozoru MV ČR jsem uvedla, že cena se stanoví na základě ceníků uvedeného na webových 

stránkách města a tento ceník není součástí OZV. 

V posouzení zákonnosti, které vám předkládám, jsme byli upozorněni na špatné číslování vyhlášky 

a to bylo upraveno.  

Připomínka k čl. 4, 5 a 6 je pouze teoretické upozornění, že jako původce odpadu jsme povinni 

přebírat veškerý vzniklý odpad při činnosti nepodnikajících fyzických osob a to se děje.  Podobně 

připomínka k čl. 7 upozorňuje na nutnost zajistit rovné a transparentní podmínky pro podnikající 

osoby zapojené do systému.  

V čl. 8 je řešeno 

 nakládání s výrobky s ukončenou životností. Ve vyhlášce řešíme pouze elektrozařízení, a na zpětný 

odběr máme uzavřenou smlouvu se 4 kolektivními systémy (Elektrowin, Asekol, Ekolamp a Rema). 

 

p. Indráček – v příloze musí být uvedeny počty kontejnerů? Pak by se při každé změně musela 

schvalovat vyhláška 

p. Vedralová – počty asi konkrétně uvedeny být nemusí, ale občané musí vidět, kde kontejnery 

naleznou, možná stačí jen vyznačit tečky, ověří, co je v souladu, u Kocoura se kontejner odveze 

p. J. – u Kocoura, na odbočce a u Skláře, je problém 

p. Zachrová – už jsme to řešili 

p. J. – rekreanti jsou zvyklý to tam dávat zadarmo, co tam teda bude, když kontejnery odvezete 

p. Vedralová – nic 

p. J. – doporučuje dát kamery 

p. Lauer – co nebezpečný odpad, ten je stanoven podle ceníku? 

p. Vedralová – ten je zadarmo 

p. Lauer – a to tak musí být? 

p. Vedralová – ano, patří do komunálního odpadu 

p. Lauer – i azbest? 

p. Vedralová – ten patří do stavebního odpadu a ten se hradí dle ceníku 

p. Lauer – upozorňuje, aby se k novému stání na Souši dal odpadkový koš, jízdní řád a značka bus 

p. Vedralová – ano, dořešíme 

p. Indráček – u Skláře, je neustále plno, nemůže se častěji vyvážet? 

p. Vedralová – nejde to, svozová společnost to vícekrát nevyveze, to bychom museli mít vlastní 

techniku a vyvážet si to sami, 

p. starosta – zvažujeme to řešit s náhradními volnými kontejnery svépomocí 

p. Strnad – jaká je vize celého odpadového hospodářství, bude to neustále dražší, je třeba to nějak 

řešit  

p. starosta – v rámci MT, je záměr takový, že by se koupila společná linka na likvidaci plastů, 

probíhají jednání, bude to v řádu 3-4 let, v trezoru máte zápisy z MT 

p. Lauer – u těch živnostníků je ta cena stanovena jak, neměli by si to zajišťovat sami? 

p. Vedralová – cena je odhadnuta dle spotřeby, počtu svozů atd., tato služba nám bude ku prospěchu, 

protože potřebujeme zajistit zvýšení tříděného odpadu, stejně využívali naše kontejnery, tak teď 

máme aspoň nějaký příjem 

 

Hlasování pro - 13 

Usnesení 5.5 

Zastupitelstvo města bere na vědomí přípravu Obecně závazné vyhlášky č. 4/2021 o stanovení 

obecního systému odpadového hospodářství s účinností od 1. 1. 2022 a pověřuje pracovníky 

města zpracováním návrhu na navýšení kapacity sběru tříděného komunálního odpadu. 
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5.6) Zrušení VS o zajištění úkolů obecní policie s městem Harrachov 

Na základě žádosti města Harrachov o ukončení veřejnoprávní smlouvy na zajištění výkonu úkolů 

městské police Desná dohodou ze dne 25.10.2021 doporučuji zastupitelstvu města Desná schválit 

dohodu o zrušení stávající veřejnoprávní smlouvy o zajištění úkolů obecní policie uzavřené mezi 

městy Desná a Harrachov dne 22.6.2017 a nabyla účinnosti dne 14.7.2017. Dohoda o zrušení 

veřejnoprávní smlouvy nabývá účinnosti okamžikem nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu 

Libereckého kraje o udělení souhlasu k uzavření této dohody (viz. příloha). 

Pan Koukal odešel v 19:00 hodin, zastupitelů je 12. 

 

Hlasování pro - 12 

Usnesení 5.6 

Zastupitelstvo města Desná schvaluje ukončení veřejnoprávní smlouvy na zajištění výkonu 

úkolů městské police Desná dohodou uzavřené mezi městy Desná a Harrachov dne 22.6.2017. 

 

6. Informace MěÚ 

6.1) Atletický ovál 

Firma Vysspa z Plzně dokončila v těchto dnes rekonstrukci povrchu atletického oválu v městském 

sportovním areálu. Tato akce měla být původně dokončena na konci prázdnin, ale vzhledem 

k technologické změně při opravě, jsme museli požádat o souhlas se změnou zastupitele města a 

následně také i poskytovatele dotace. Tím se termín realizace prodloužil do dnešních dní. Zahájení 

prací předcházelo kácení stromů, u kterých by hrozil v následujících letech jejich pád na novou 

atletickou dráhu. Zároveň také došlo k umístění nového osvětlení tohoto sportoviště ze strany u kurtu, 

kde doposud chybělo. Tím bude zajištěna i vyšší bezpečnost sportovců v ročním období, kdy se již 

dříve stmívá, či je již tma. Došlo také k výměně banneru, který je umístěn na skále. Následně proběhla 

instalace bezpečnostní kamery, které zabezpečí areál před vandaly. Nad rámec smlouvy bylo 

provedeno uvedenou firmou zaplachtování doskočišť, úprava vrhačských kruhů a úprava dráhy mezi 

dráhou a doskočištěm do dálky.  
 

6.2) Poškození parkoviště na Souši 

V září došlo k poškození parkovací plochy na Souši, která je majetkem města Desná (katastrální 

území Desná III, parcelní číslo 1752/1). Poškození povrchu parkovací plochy bylo způsobeno řidiči 

osobních motorových v průběhu víkendových dní a pondělí (od 11. do 13.9.2021), kteří zde jezdili 

velikou rychlostí. Jednalo se o zaměstnance dvou společností, kteří byli ubytováni v hotelu Montanie 

na Souši a trávili zde firemní víkend.  Věc šetří Policie ČR.  Agresivní jízdou, při kterých používali 

zapůjčená předváděcí osobní vozidla, došlo k poškození svrchního povrchu, který byl odbornou 

firmou opraven několik dní předtím. Následná oprava vyžadovala nové uválcování této plochy a 

dosypání posypovým materiálem v některých místech. Po složitých jednáních firmy uhradily část 

vzniklé škody. Toto jednání je těžko pochopitelné a vyžaduje velkou míru lhostejnosti a 

bezohlednosti k majetku někoho jiného. Obě firmy uhradily částku ve výši 4.200,- Kč na účet města 

do 18.10.2021.  

 

6.3) Oprava provozovny řeznictví 

Zastupitelstvo města Desná na svém jednání dne 9. září rozhodlo o opravě provozovny řeznictví v č.p. 

500 ul. Krkonošská. Současný nájemce se rozhodl ukončit nájemní smlouvu, která byla ukončena 

dohodou ke dni 30. srpna. V tomto období jsme již intenzivně hledali náhradu tak, aby i tato 

provozovna fungovala nadále pro občany a návštěvníky našeho města. Nyní zde budou probíhat 

stavební práce zaměřené na výměnu nevyhovující elektroinstalace, osvětlení, instalatérských 

rozvodů, či sociálního zařízení. Celý prostor provozovny o velikosti 140 m2 je nutné přizpůsobit 

dnešním hygienickým normám a standardům prodeje. Na základě zveřejněného záměru na pronájem 

jsme připravili nájemní smlouvu s f. Jaroslav Tomáš – řeznictví a uzenářství, s.r.o. se sídlem ve 
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Velkých Hamrech, která by zde po rekonstrukci měla zajišťovat prodej. Tuto stavební akci bychom 

chtěli dokončit a předat novému zájemci nejpozději v prosinci. Vše je ale závislé na rychlosti 

realizace a naší schopnosti zajistit stavební firmy či řemeslníky. Cílem je, aby provozovna měla 

obdobné parametry jako provozovna pekařství, která se zde již nachází. Chceme zde mít moderní 

prodejnu s širokou nabídkou sortimentu.          

 

6.4) Rekonstrukce ve Skláři 

Město Desná dokončilo další část plánované rekonstrukce interiéru ve Skláři, která spočívala ve 

vybudování zázemí pro společenské a kulturní akce, šatny pro návštěvníky, výměny vstupních dveří 

do hlavního sálu, rekonstrukci bytové jednotky, opravě schodiště, předsálí a oken. Jednalo se náročné 

opravy, kdy na část z nich bylo využito dotace. Pro realizaci jsme využili období, kdy byl z důvodu 

pandemie, Sklář dlouhodobě uzavřen. V příštím roce dojde uvnitř objektu ještě k opravám 

elektroinstalace, opravě zábradlí schodiště a výmalbě na chodbě a schodišti. Bude také nutné vyřešit 

vytápění objektu, neboť současný poskytovatel Preciosa Ornela již nemůže tuto službu nadále 

poskytovat. Důvodem je to, že tato firma bude provádět komplexní rekonstrukci vytápění firmy 

z dotačních prostředků a v tomto případě již nemůže za úplatu poskytovat teplo dalšímu subjektu – 

městu Desná. 

 

6.5) Nová volební místnost 

Voliči z Desné I již volili své zástupce do Poslanecké sněmovny v nové volební místnosti, která se 

nachází ve stejném objektu jako ta bývalá, která byla v uplynulých letech pro tyto účely využívána. 

Důvodem stavebních úprav bylo vytvořit pro voliče a volební komisi důstojné prostředí, které si takto 

významný akt nesporně zaslouží. Součástí volební místnosti je i zázemí pro komisi a sociální zařízení.   

 

6.6) Výměna dveří ve víceúčelovém objektu 

Návštěvníci obvodního lékaře, již mohli registrovat výměnu spojovacích dveří ve víceúčelovém 

objektu č.p. 500 (bývalá zvláštní škola), které nahradily ty nefunkční. Oddělují zdravotnickou část a 

výrazným způsobem zvyšují teplotu uvnitř objektu v chladném období. Tato výměna byla jednou 

z menších plánovaných investičních akcí v tomto roce a zapadá do postupných plánovaných oprav 

v tomto objektu. 

 

6.7) Výměna osvětlení v podchodu 

Město Desná se, rozhodlo provést výměnu svítidel a jejich rozvodů v podchodu v centru. Tu 

realizovala na základě provedené výběrového řízení formou poptávky, f. Desko. Důvodem 

rekonstrukce byl havarijní stav osvětlení, který již nezajišťoval zcela bezpečný pohyb chodců. To 

bylo plánováno několik let a již nebylo možné tuto investici dále odkládat. Nová svítidla mají výrazně 

ekonomičtější spotřebu elektrické energie. V průběhu října také dojde k instalaci nového skla 

podchodu a opravám oplechování v prostoru před restaurací Desanka a to firmou, která poškození 

způsobila při výměně inženýrských sítí v souvislostí s rekonstrukcí mezinárodní komunikace 

procházející našim městem. Z tohoto důvodu byl odložen nátěr střechy podchodu na další období.     

 

6.8) Drobné opravy v sauně 

Město Desná provádí postupně drobné opravy v sauně, která se nachází v suterénu objektu č.p. 500. 

Ty jsou prováděny v souladu s požadavky hygieny a jejich cílem je zpřístupnění sauny veřejnosti. Po 

rekonstrukci elektroinstalace, odkanalizování a rozvodů vody jak sauny, tak i jejího zázemí, které 

proběhly v uplynulých dvou letech, byla v tomto roce rekonstruována kompletně samotná sauna. 

Zastupitelům města bude i na příští rok navržena finanční částka, která umožní další úpravy těchto 

prostor v souladu s požadavky hygieny.   
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6.9) Zahájení stavebních prací v mateřské škole v Desné I  

V listopadu budou zahájeny firmou Termil stavební práce v mateřské škole v Desné I. Tato firma 

vyhrála výběrové řízení na zhotovitele. Město na tento projekt obdrží dotaci. Rekonstrukce bude 

probíhat v levém křídle prvního nadzemního podlaží a měly by trvat do jarních měsíců příštího roku. 

Bude zde nová herna, ložnice a toalety. Trakt, kde budou probíhat úpravy, by měl být zcela oddělen 

od ostatních prostor mateřské školy, takže by se jí měly dotknout co nejméně. Bude docházet 

k organizaci prací tak, aby děti a jejich učitelky byly co nejméně rušeny.  

 

p. Suchardová – rodiče se ptají, jak to bude se svozem do školky do Desné I? 

p. starosta – zatím neuvažujeme o svozu, jezdí tam spousta autobusů a jsou prázdné 

 

6.10) Připravovaná rekonstrukce v ZŠ a MŠ Desná   

Po konzultacích s ředitelkou školy p. Hrubou bude zastupitelům města Desná do rozpočtu na rok 

2022 navržena investice do bytu školníka, který by se měl rozdělit na bytovou jednotku a další zázemí 

pro ZŠ a MŠ (prádelnu a sklad na prádlo). Tato investice je plánována již několik let. Vzhledem 

k tomu, že musí být znám případný rámcový rozpočet a rozsah prací, byl požádán projektant Ing. Fól 

o zpracování projektu dle požadavku ZŠ a MŠ.    

 

6.11) Společné výběrové řízení na zhotovitele komunikace a kanalizace I/10 km 105,295 – 

106,518 v Desné III 

Dne 27.10.2021 došlo ŘSD v Liberci v rámci výběrového řízení k vyhodnocení jednotlivých nabídek 

na realizaci zhotovitele komunikace a kanalizace I/10 km 105,295 – 106,518 v Desné III, ze kterého 

byl zpracován protokol. Z vyhodnocení nabídek vyplynulo, že nejnižší nabídku podalo konsorcium 

DEJ (f. Eurovia jejímž společníkem je f. Jizerskohorská stavební) ve výši 37.714.787,48,- Kč bez 

DPH, z něhož náklady pro město Desná na zbudování splaškové kanalizace včetně přípojek, tlakové 

splaškové přípojky a ostatních nákladů splaškové kanalizace činí 7.751.353,71,- Kč bez DPH. 

Konsorcium DEJ splnilo všechny požadavky zadavatele. Oproti původnímu rozpočtu předloženému 

projektantem ve výši 5.173.929,- Kč bez DPH (6.260.454,- Kč s DPH) se jedná o výrazné navýšení. 

V podané žádosti na Ministerstvo zemědělství je předběžně uvedena administrátorem (f. Provod) 

částka na uznatelné výdaje ve výši 10.967.000,- Kč. Z toho vyplývá, že uznatelné náklady se budou 

vypočítávat z vysoutěžené ceny – tedy minimálně z částky 7.751.353,71,- Kč + DPH a činí 60% 

uznatelných nákladů. Podpis příslušné smlouvy se zhotovitelem proběhne pravděpodobně ve druhé 

polovině listopadu, kdy bude zřejmé, že nikdo z účastníků řízení neuplatnil zákonné námitky 

k průběhu výběrového řízení. 

 

p. Indráček – dotaz k provoznímu řádu na parkovišti Souš, proč musí být vozidlo ve vlastnictví, někdo 

jezdí pouze firemním vozem 

p. tajemník – pokud bude konkrétně uvedeno, tak to samozřejmě budeme také přidělovat 

p. J. – již 10 upozorňuje na trámy na Riedelově vile, že nejsou impregnované, udělala se spodní strana, 

navrhuje, aby to do zimy někdo udělal, potom budete muset zase dělat rekonstrukci a vymlouvat se  

 

Hlasování pro – 11, nehlasoval – 1 (Suchardová) 

Usnesení 6 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace MěÚ o: 

- atletickém ovále 

- poškození parkoviště na Souši 

- rekonstrukce ve Skláři 

- oprava provozovny řeznictví 

- rekonstrukce ve Skláři 

- nová volební místnost 

- výměna dveří ve víceúčelovém objektu 
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- výměna osvětlení v podchodu 

- drobné opravy v sauně 

- připravovaná rekonstrukce v ZŠ a MŠ Desná   

- společné výběrové řízení na zhotovitele komunikace a kanalizace I/10 km 105,295 – 106,518  

   v Desné III 

 

7. Diskuze 

p. Indráček – jak to vypadá se Sokolskou? 

p. starosta – jednáme s právníkem a připravujeme znovu zveřejnění záměru, které by mělo schvalovat 

ZM, jeho obsahem by mělo být uvedení všech podmínek a také návrh smlouvy 

p. starosta – zašle termíny jednání ZM, RM a besed s občany na rok 2022 (do září) 

p. Indráček – upozorňuje, že na nové komunikace jsou utopený kanály, a že když pojede někdo na 

kole, mohl by se nevybourat 

p. starosta – máme ve středu kontrolní den, projednáme to se zhotovitelem 

p. Indráček – chtěl se dotázat na komunikaci do Heleštajnu, jestli se bude opravovat, byli ji tam 

zaměřovat 

p. starosta – ano, část se bude dělat v roce 2022, čekáme na cenovou nabídku 

p. Indráček – upozorňuje, před domem po K. parkují auta, zaberou půl komunikace, upozornit na to 

parkování MP, aby to vyřešila, dále se dotazuje na výběrové řízení na údržbu světel, původně se 

dohadovali s firmou Feel, že bychom to řešili s nimi 

p. tajemník – ano, ale dle předložené cenové nabídky, byl Feel nejdražší, firma Electrocable byla 

nejlepší, ale nyní s ní nejsme moc spokojeni a je daleko, proto se vybírala nová firma 

p. tajemník – vyhrála to firma z Plavů 

p. Indráček – mohl by požádat o více informací z MT o záměru na zpracování plastů? 

p. starosta – zápis z MT je v trezoru k nahlédnutí, zašle i bližší informace 

p. Lauer – žádá přidat do investičních akcí na rok 2022 kameru na Černé Říčce 

p. tajemník – kamera v ČŘ je neefektivní, bude řešit jenom areál 

p. Lauer – nejde o areál, tam kamery májí, jde o ty závodníky, působí to preventivně 

p. Doubek – co se týče plastů, řešením by bylo zálohovat plasty jako v Německu, měli by to řešit ve 

vládě, chtělo by to dát nějaký podnět 

p. starosta – upozorňuje, že ples města je zrušen z důvodu pandemie COVID-19 

p. J. – upozornil na problematiku seniorů – antirouškaře atd., vše uvedeno v příloze  

 

8. Závěr 

 

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

 

Zasedání zastupitelstva ukončil v 19:40 hodin. 

 

Zápis ověří:   Martin Lauer  ………………………………. 

                     

                      Ing. Tomáš Strnad        …………..…………………… 

 

     Jaroslav Kořínek                                                                                 Petr Šikola 

          starosta                                                                                          místostarosta 


