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Z Á P I S 

z mimořádného zasedání zastupitelstva města, které se konalo 

dne 9. 3. 2022 v 17:00 hod ve Víceúčelovém objektu, Krkonošská 500 v Desné II 

 

 

Přítomni: Jaroslav Kořínek, Jiří Koukal, Ing. Tomáš Strnad, Josef Želinský, Patrik Chlum, Ing. Miloš 

Hataš, Ivana Suchardová, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Mgr. Pavel Horký, Ing. Pavel Michek, 

Pavlína Hofmanová, Martin Lauer, Jarmila Zachrová 

Omluveni: Stanislav Doubek 

 

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 14 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 – 14 

 

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

 

c) Byli navrženi ověřovatelé zápisu – 13, zdržel se – 1 (Zachrová) 

Hlasování pro – Jarmila Zachrová, Jiří Koukal 

 

d) Byla navržena návrhová komise ve složení – 13, zdržel se – 1 (Chlum) 

Hlasování pro – Josef Želinský, Patrik Chlum 

 

Vzhledem k tomu, že se jedná, o mimořádné zastupitelstvo nebudeme dnes řešit zápis z posledního 

jednání zastupitelstva. 

 

e)  Návrh programu obsahuje body viz pozvánka 

      1) Zahájení  

      2) Uvolnění finančních prostředků na řešení humanitární pomoci 

      3) Závěr 

 

Navrhuji do programu zařadit ještě body „Informace MěÚ v souvislosti s mimořádnou situací na 

Ukrajině“. 

 

Hlasování pro – 14 

Usnesení 1b) 

Zastupitelstvo města schvaluje program mimořádného zasedání, které se koná dne 9. 3. 2022 

od 17:00 hodin  

     1) Zahájení  

     2) Uvolnění finančních prostředků na řešení humanitární pomoci 

     3) Informace MěÚ v souvislosti s mimořádnou situací na Ukrajině 

     4) Závěr 
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2) Uvolnění finančních prostředků na řešení humanitární pomoci 

2.1) Prostředky pro řešení na území města Desná 

V souvislosti s humanitární krizí na Ukrajině je zřejmé, že i naše město bude zapojeno do řešení 

následků této krize. Především lze očekávat, že společně s ostatními městy i kraji, budeme zapojeni 

do přímé i nepřímé pomoci uprchlíkům. Za tímto účelem je nezbytné vyčlenit v rozpočtu města 

finanční prostředky, které na tyto účely pomoci budou postupně uvolňovány. Především se bude 

jednat o zajištění základních potřeb (ubytování, stravování, ošacení, apod.) pro před válkou prchající 

lidi, kteří se ocitnou v našem městě.  

 

Návrh rozpočtového opatření č. 2/2022 

Toto rozpočtové opatření je předkládáno v souvislosti s humanitární krizí na Ukrajině. Lze očekávat, 

že společně s ostatními městy i kraji, budeme zapojeni do přímé i nepřímé pomoci uprchlíkům. Za 

tímto účelem je nezbytné vyčlenit v rozpočtu města finanční prostředky, které na tyto účely pomoci 

budou postupně uvolňovány. Především se bude jednat o zajištění základních potřeb (ubytování, 

stravování, ošacení, apod.) pro před válkou prchající lidi, kteří se ocitnou v našem městě. 

Navyšované výdaje ve výši 1.450.000,-Kč (§ 6221, položka 5901) budou v rozpočtu pokryty 

z nevyčerpaných prostředků ve výši 1.700.000,-Kč rozpočtovaných v roce 2022 na pořízení kolového 

nakladače Avant, protože ten byl pořízen a faktura uhrazena již na konci roku 2021 (§ 3639, položka 

6122). 

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

 

Návrh usnesení: 

V souvislosti s humanitární krizí na Ukrajině zastupitelstvo města rozhodlo uvolnit finanční 

prostředky ve výši 1.450.000,- Kč na řešení jejich dopadů na území města Desná a zároveň schvaluje 

na uvedenou částku rozpočtové opatření č. 2/2022, kterým v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nedojde ke změně rozpočtových prostředků. 

  

Zde v případě potřeby je možnost financování potřeb spojených se zajištěním pomoci na území města 

bez dalšího schvalování zastupitelstvem, či radou města. Průběžně bude zastupitelstvo informováno 

o čerpání této finanční částky. Je zde i možnost náhrad ze strany státu (po odsouhlasení opatření 

vlády). 

 

Hlasování pro - 14 

Usnesení 2.1   

V souvislosti s humanitární krizí na Ukrajině zastupitelstvo města schvaluje uvolnit finanční 

prostředky ve výši 1.450.000,- Kč na řešení jejich dopadů na území města Desná a zároveň 

schvaluje na uvedenou částku rozpočtové opatření č. 2/2022, kterým v souladu s § 16 zákona č. 

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

prostředků. 

 

2.2) Prostředky na poskytnutí finančního daru 
V dalším návrhu město připravilo možnost schválení o poskytnutí finančního daru, jako přímé 

podpory. Zde je možnost přispět odesláním finančního daru na nákup zdravotnického materiálu do 

ukrajinské nemocnice viz žádost nemocnice, nebo do partnerské oblasti LK viz žádost o pomoc z 

„Podilska Hromada“ z komunitní nadace města Vinnycja a územních komunit Vinnycké oblasti viz 

žádost o materiální, nebo finanční pomoc z LK v minulém týdnu, sbírka v Tanvaldu ve spolupráci 

s LK, částkou ve výši do 250. 000,- Kč (9.500,- EURO, dle kurzu v daný den). 

Případně lze přispět na různé účty viz odkaz web města https://mesto-desna.cz/11812-2/  (darujme.cz 

- cca 40sbírek).  

 

https://mesto-desna.cz/11812-2/
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Návrh rozpočtového opatření č. 3/2022 

Toto rozpočtové opatření je předkládáno v souvislosti s humanitární krizí na Ukrajině. Jedná se o 

schválení poskytnutí peněžního daru, jako přímé podpory. Zde je možnost přispět odesláním 

peněžního daru do „Podilska Hromada“ do komunitní nadace města Vinnycja a územních komunit 

Vinnycké oblasti, nebo na nákup zdravotnického materiálu přímo ukrajinské nemocnici. 

Navyšované výdaje ve výši 250.000,-Kč (§ 6221, položka 5531) budou v rozpočtu pokryty 

z nevyčerpaných prostředků ve výši 1.700.000,-Kč rozpočtovaných v roce 2022 na pořízení kolového 

nakladače Avant, protože ten byl pořízen a faktura uhrazena již na konci roku 2021 (§ 3639, položka 

6122). 

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

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí peněžního daru do zahraničí ve výši do 250.000,- Kč 

(9.500,- EURO) na zajištění humanitární pomoci  pro komunitní nadaci, Podilska Hromada, se 

sídlem Bratslavska 27A, Vinnytsia, Ukrajina. Zastupitelstvo města zároveň pověřuje starostu 

podpisem darovací smlouvy a schvaluje na uvedenou částku rozpočtové opatření č. 3/2022, kterým 

v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nedojde ke 

změně rozpočtových prostředků. 

p.Michek – se schválenou částkou 1450000,-Kč, budeme tedy pracovat a uvolňovat postupně finance 

p.starosta – ano, o čerpání prostředků budeme pravidelně informovat na jednání zastupitelstva 

p.Hataš – částky jsou asi jasné, teď se domluvme kam to poslat 

p.Indráček – řekl bych, že částka odpovídá, rozdělení je dobré, přiklání se poslat finance do komunitní 

nadace. K dispozici tedy máme 3 byty, bylo by dobré další byty připravovat  

p.Koukal – ty tři byty jsou před rekonstrukcí, ale může se tam bydlet  

p.Indráček – měli bychom přemýšlet, kde bychom je mohli zaměstnat  

p.Lauer – volná pracovní místa se řeší přes to centrum? 

p.starosta – volná pracovní místa by měl řešit úřad práce, budeme s ním v součinnosti 

p.Lauer – poptávka určitě bude 

p.starosta – mohli bychom i na městě, stát by to potom musel kompenzovat 

p.Michek – přiklání se taky zaslat finance na nadaci 

 

Hlasování pro - 14 

Usnesení 2.2 

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí peněžního daru do zahraničí ve výši do 250.000,- Kč 

(9.500,- EURO) na zajištění humanitární pomoci  pro komunitní nadaci, Podilska Hromada, se 

sídlem Bratslavska 27A, Vinnytsia, Ukrajina a zároveň schvaluje na uvedenou částku 

rozpočtové opatření č. 3/2022, kterým v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů nedojde ke změně rozpočtových prostředků a pověřuje starostu 

podpisem darovací smlouvy. 

 

3) informace MěÚ v souvislosti s mimořádnou situací na Ukrajině 

3.1) Situace v MŠ a ZŠ 
Paní ředitelka Mgr. Martina Hrubá se vyjádřila k situaci v ZŠ a MŠ Desná v souvislosti mimořádnou 

situací na Ukrajině. 

- MŠMT v současné situaci vytvořilo metodickou podporu pro ředitele škol, která má za úkol 

pomoci s případným nástupem ukrajinských žáků a dětí do ZŠ a MŠ 

- V příloze posílám metodické doporučení Mgr. Michaely Veselé, která je odborníkem na 

školské právo a která již vydala informace týkající zápisu těchto žáků do škol. 
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- Kapacita základní školy u 1.-5. ročníku a 7.-9. ročníku jsme schopni přijmout minimálně 10 

žáků do ročníku, v 6. ročníku můžeme přijmout maximálně 5 žáků. 

- Kapacita mateřské školy- předškoláci: je naplněna 

- ZŠ a MŠ Desná se zapojila do celonárodní sbírky. Tento nápad navrhla žákyně 9. ročníku, ke 

které se připojili další. Jsme rádi, že jim tato situace není lhostejná. Informační leták posílám 

v příloze. 

- Ve vestibulu školy jsme vyčlenili velkou nástěnku, kam žáci společně se svými vyučujícími 

dávají obrázky, vzkazy, hesla týkající se tohoto konfliktu. Mají tedy možnost se zde 

prezentovat.  

V rámci ORP Tanvald proběhne v pátek jednání se zástupci škol na Tanvaldsku na toto téma.  

Zároveň při jednání Bezpečnostní rady ORP Tanvaldsko jsme hovořili o možnosti poskytnout 

v případě potřeby od září (po přestěhování školky do Desné I) naší MŠ v RV pro potřebu regionu 

s kapacitou cca 50 míst (učitelky by se musely řešit).  

 

3.2) Ubytování pro uprchlíky  

Zde je vše koordinováno krajem ve spolupráci s ORP. Tanvald sbírá informace o možných kapacitách 

obcí. Jedná se o krátkodobé, dlouhodobé ubytování a o možnostech stravování. My jsme o pomoc 

požádali občany a provozovny na území města viz web, místní TV a vše bude i v DN. Případní 

poskytovatelé musí řešit přes krajské operační středisko viz https://www.liberec.cz/cz/liberec-pro-

ukrajinu/aktuality/vyzva-poskytovatelum-ubytovacich-zarizeni-k-pomoci-valecnym-

uprchlikum.html. 

Město může operativně poskytnout tři bytové jednotky, které má připravené před přidělením.  Co se 

týká stravování, zde je v záloze školní jídelna a jídelna ve Skláři. Jednání zatím neproběhla. 

V současné době nemáme žádné informace o tom, že by na území města byl někdo z uprchlíků 

ubytován a ani jsme neobdrželi žádné požadavky. 

 

3.3) Koordinace města 

Město pravidelně aktualizuje informace o možnostech pomoci Ukrajině na svých webových 

stránkách, sms zprávách, TV kanálu, DN, vývěskách, ….. viz https://mesto-desna.cz/sbirka-pro-

ukrajinu/ 

V souvislosti se současným vývojem předpokládáme, že budeme pomoc ve městě zajišťovat. 

Pracovnice sociálního odboru se postupně připravují na to, že budou vést seznamy poskytovatelů 

ubytování, stravovaní, zajistí překladatelskou činnost, případné lékařské prohlídky, případně 

zajišťovat další požadavky a navrhovat vedení města potřebné kroky a řešení.  

Snahou regionu bude získat z řad uprchlíků pracovní profese, které nám ve městě chybí, například ve 

zdravotnictví a zajistit jim zde v regionu trvalé bydlení 

Diskuze: 

 

p.Lauer – v souvislosti s ubytováním v Černé Říčce je prázdná budova Vysoké školy báňská, spojil 

se s majitelem a ten by se této variantě nebránil, jen je to objekt školství 

p.starosta – prosí o kontakt, spojím se s nimi 

 

Hlasování pro – 14 

Usnesení 3 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace MěÚ v souvislosti s mimořádnou situací na 

Ukrajině o: 

- situaci v MŠ a ZŠ  

- ubytování pro uprchlíky 

- koordinaci města 

 

4. Závěr 

https://www.liberec.cz/cz/liberec-pro-ukrajinu/aktuality/vyzva-poskytovatelum-ubytovacich-zarizeni-k-pomoci-valecnym-uprchlikum.html
https://www.liberec.cz/cz/liberec-pro-ukrajinu/aktuality/vyzva-poskytovatelum-ubytovacich-zarizeni-k-pomoci-valecnym-uprchlikum.html
https://www.liberec.cz/cz/liberec-pro-ukrajinu/aktuality/vyzva-poskytovatelum-ubytovacich-zarizeni-k-pomoci-valecnym-uprchlikum.html
https://mesto-desna.cz/sbirka-pro-ukrajinu/
https://mesto-desna.cz/sbirka-pro-ukrajinu/
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Pan starosta poděkoval všem přítomným za účast a popřál hezký zbytek večera. 

 

Zasedání zastupitelstva ukončil v 17.43 hodin. 

 

Zápis ověří:  Jarmila Zachrová ………………………………. 

                      

                      Jiří Koukal  …………..…………………… 

 

 

     Jaroslav Kořínek                                                                                 Petr Šikola 

          starosta                                                                                          místostarosta 


