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Z Á P I S 

z 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 

dne 16.11.2022 v 17:00 hod v Riedelově vile v Desné II. 

 

Přítomni: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Pavel Michek, Jiří Koukal, Jarmila Zachrová, Pavlína 

Hofmanová, Ing. Miloš Hataš, Zuzana Horčičková, Josef Želinský, Mgr. Pavel Horký, Štěpán Juřík, 

Patrik Chlum, Ing. Ivan Indráček 

Omluveni: Ivana Suchardová, Ing. Tomáš Strnad 

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, plus jeden člen 

složí slib, takže bude 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 - 13 

 

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

 

c) Byli navrženi ověřovatelé zápisu – Zuzana Horčičková, Štěpán Juřík 

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

 

d) Byla navržena návrhová komise ve složení – Ing. Pavel Michek, Ing. Miloš Hataš 

Hlasování pro – 13 

 

e) Starosta sdělil, že zápis z posledního jednání zastupitelstva ze dne 19. 10. 2022 byl uložen na MěÚ 

k nahlédnutí, nikdo k němu nevznesl připomínky, a proto byl vyhlášen za schválený. 

 

Zápis z posledního jednání zastupitelstva konaného dne 19. 10. 2022 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 2. 11. 2022 navrhla k projednání tento program dnešního zasedání: 

    1) Zahájení  

    2) Kontrola usnesení 

    3) Ekonomické 

       - ekonomická situace   

       - rozpočtová opatření 

       - informace o realizaci investičních akcí v roce 2022 

       - návrh na poskytnutí mimořádné odměny  
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    4) Organizační 

       - volba členů výborů a stanovení měsíčních odměn nečlenům zastupitelstva 

       - poskytnutí peněžitého plnění fyz. osobám (nečlen ZM za členství v komisi RM) 

       - schválení pověřeného zastupitele pro Územní plán  

       - delegování zástupců na valné hromady 

    5) Informace MěÚ 

    6) Diskuze 

    7) Závěr 

 

Navrhuji, aby do dnešního programu jednání byla provedeny následující změny:  

do bodu organizačního vložit bod „projekt otočky autobusu Souš“.  

 

Dále zaslal pan zastupitel Indráček návrh na znovu zařazení bodu na zřízení Investičního výboru, o 

kterém jsme hlasovali minule, viz zápis, kdy nebyl odsouhlasen.  

 

p. Indráček - bere návrh zpět. 

p. starosta - nebudeme tedy tento bod zařazovat. 

 
Hlasování pro – 13 

Usnesení 1b) 

Zastupitelstvo města schvaluje program 5. zasedání, které se koná dne 16. 11. 2022 od 17:00 

hodin  

    1) Zahájení  

    2) Kontrola usnesení 

    3) Ekonomické 

      - ekonomická situace   

      - rozpočtová opatření 

      - informace o realizaci investičních akcí v roce 2022 

      - návrh na poskytnutí mimořádné odměny  

    4) Organizační 

       - volba členů výborů a stanovení měsíčních odměn nečlenům zastupitelstva 

       - poskytnutí peněžitého plnění fyz. osobám (nečlen ZM za členství v komisi RM) 

       - schválení pověřeného zastupitele pro Územní plán  

       - delegování zástupců na valné hromady 

       - projekt otočky autobusu Souš 

    5) Informace MěÚ 

    6) Diskuze 

    7) Závěr 

 

h) Součástí dnešního úvodního bodu zahájení je „Slib člena zastupitelstva“  

Vzhledem k nepřítomnosti na ustavujícím zasedání bude součástí dnešního jednání „Slib člena 

zastupitelstva“ pana Ing. Ivana Indráčka. 

Starosta přečetl slib zastupitele a prosí Všechny přítomné, aby po dobu čtení textu slibu povstali. Po 

přečtení slibu požádal Ing. Ivana Indráčka o pronesení slova slibuji, a aby se pod text slibu podepsal. 

 

"Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat 

svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“. 
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Hlasování pro – 12, zdržel se – 1 (Indráček) 

Usnesení 1c) 

Zastupitelstvo města konstatuje, že pan Ing. Ivan Indráček složil zákonem předepsaný slib 

člena zastupitelstva města.        

 

2) Kontrola bodů usnesení  

2.1) Kontrola usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva města Desná ze dne 7. 9. 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 3. ZM ze dne  

15.6.2022 a mimořádného ZM ze dne 10.8.2022 – standardní bod, schválením splněno 

3.1) schválení prodeje části z pozemku pč. 1802/ v k.ú. D III, Souš – schválením splněno, připravuje 

se smlouva na vklad 

3.2) schválení prodeje pozemků D III – Souš – na základě provedené elektronické aukce – 

schválením splněno, běží na KN, peníze v úschovně 

3.3) neschválení zveřejnění záměru na prodej pozemku pč. 263 DIII – neschválením splněno, 

žadatel vyrozuměn 

3.4) neschválení zveřejnění záměru na prodej pozemku pč. 1387 DII – neschválením splněno, 

žadatel vyrozuměn  

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

– vzetím na vědomí splněno 

4.2) vzata informace o schváleném RO č. 11/2022 radou města – členský příspěvek MAS – vzetím 

na vědomí splněno 

4.3) schválení RO č. 12/2022 kompenzační bonus, dotace na volby, příspěvek z ÚP, dotace na 

Sympozium – schválení splněno  

4.4.1) schválení poskytnutí finančního daru z aukce Sympozia DD Velké Hamry – schválením 

splněno  

4.4.2) schválení RO č. 13/2022 – příjmy a výdaje ze Sympozia – schválením splněno 

4.5) schválení RO č. 14/2022 navýšení nákupu zboží do IC, navýšení dopravní obslužnosti, čerpání 

služeb Dům pro Důchodce Smržovka, finanční dary dobrovolným hasičům – České Švýcarsko, 

servisní smlouva Codexis Green, moduly KEO4 – evidence obyvatel, smluv, vidimace a legalizace – 

schválením splněno 

4.6) schválení RO č. 15/2022 rekonstrukce komunikace ul. Poštovní, komunikace Riedlova navýšení 

výdajů, vyasfaltování plochy u Desanky, rekonstrukce toalet a tříd v MŠ Desná I – schválením 

splněno 

4.7) schválení RO č. 16/2022 komunikace Na Novině, výstavba plochy atletický areál pro hasiče - 

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) vzata na vědomí informace o žádosti na pronájem prostoru bývalé MŠ DII – zřízení dětských 

skupin - vzetím na vědomí splněno 

5.4) schválení realizace 1. části výstavby plochy pro přípravu hasičů atletický areál – schválením 

splněno  

5.5) schválení provedení oprav a nové stavební úpravy – komunikace Na Novině – schválení splněno 

6.1) vzata na vědomí stížnosti pana Krále – vzetím na vědomí splněno 

6.2) vzata na vědomí informace MěÚ – finanční dar SDH, příspěvek JKL, pronájem ordinace dětské 

lékařce, zrušení adresy MŠ Desná II, smlouva o spolupráci dopravní obslužnost, nabídka firmy ALIS, 

dokončení bytové jednotky v ZŠ, rekonstrukce vstupu a fasády čp. 456, rekonstrukce elektrorozvodů 

v objektu čp. 334,335, rekonstrukce ul. Poštovní, výměna brány a oplocení sběrný dvůr, nové 
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parkoviště u MŠ Desná I, oprava střechy podchod, odpadové hospodářství města, energetická krize – 

vzetím na vědomí splněno 

 

Hlasování pro - 13 

Usnesení 2.1 

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

zasedání zastupitelstva města konaného dne 7. 9. 2022. 

 

2.2) Kontrola bodů usnesení z mimořádného zasedání zastupitelstva města Desná ze dne 19. 9. 

2022: 

1) schválení programu zasedání – rovněž standardní, tedy splněn 

2.1.1) schválení výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky – Rozšíření vodohospodářské 

infrastruktury města Desná – schválením splněno, Finsko 

2.1.2) schválení nejvhodnější nabídky s nejnižší nabídkovou cenou – schválením splněno, firma 

ZIKUDA 

2.1.3) schválení vydání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – schválením splněno, podepsáno 

elektronicky 

 

Hlasování pro - 13 

Usnesení 2.2 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci starosty o provedené kontrole usnesení 

z mimořádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 19. 9. 2022. 

 

2.3) Kontrola bodů usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva města ze dne 19. 10. 2022: 

Všechny body usnesení: 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 6.1, 6.2, 6.3, 

6.4, 6.5, 7.1 a 7.2 – byly hlasováním splněny a platí ihned po svém schválení 

 

Hlasování pro - 13 

Usnesení 2.3 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci starosty o provedené kontrole usnesení 

z ustavujícího zasedání zastupitelstva města konaného dne 19. 10. 2022. 

 

3. Ekonomické 

3.1) Informace o finanční situaci, výnosech daní dle RUD a výnosu daně z hazardních her k 31. 

10. 2022 

Na účtech máme k 31.10.2022 volných 32.418.288,13 Kč, KK není čerpán (viz příloha). Za říjen jsou 

výnosy z daní dle RUD a výnosy z hazardních her 3.618.006,88 Kč, což je v porovnání s říjnem 2021 

navýšení o 385.781,55 Kč. 

 

p. J. – proč paní Čermáková tady není, když se řeší ekonomické situace? 

p. starosta – sdělil, že pracuje na rozpočtu města, máte na ni nějaký dotaz? 

p. J. - to je blbost, to není omluva, měla by si udělat čas 

 

Hlasování pro – 13 

Usnesení 3.1 

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

a výnosu daně z hazardních her k 31.10.2022. 
 

3.2) Seznámení se schváleným rozpočtovým opatřením č. 17/2022 

Toto rozpočtové opatření bylo předloženo z důvodu: 
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 radou města dne 28.4.2021 usnesením č.157/21 schválené smlouvy o nájmu nemovité věci 

parcely č. 28/2 jejíž součástí je budova občanského vybavení bez čp. na k.ú. Desná III (objekt 

u čerpací stanice) uzavřené s ČR-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

Vzhledem k tomu, že se počítalo, že během první poloviny roku 2022 dojde ke koupi této 

nemovitosti, bylo ve výdajích rozpočtováno pouze nájemné v poloviční výši. Vzhledem k 

tomu, že koupě nemovitosti byla dokončena později, bylo třeba uhradit nájemné na celý rok 

2022. Po realizaci prodeje bude přeplacené nájemné městu vráceno. Bylo potřeba navýšit 

výdaje v rozpočtu o 86.000,- Kč. 

 čerpání služeb na základě uzavřené Smlouvy o poskytování odlehčovací služby s 

poskytovatelem sociálních služeb Centrem sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o. Při 

tvorbě rozpočtu bylo na tyto výdaje vyčleněno 5.000,-Kč. Vzhledem k tomu, že byly tyto 

sociální služby občany Desné čerpány ve výši 8.397,-Kč, bylo potřeba navýšit výdaje na 

odlehčovací službu o 3.500,- Kč. 

Navyšované výdaje v celkové výši 89.500,- Kč jsou pokryty z rezervy (§ 6171, položka 5901). 

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

 

Usnesení schválené radou města: 

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č.17/2022, kterým v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nedojde ke změně rozpočtových prostředků. 

Tímto rada města seznamuje zastupitelstvo města se schváleným rozpočtovým opatřením. 

Schválené rozpočtové opatření je uvedeno v příloze. 

 

Hlasování pro - 13 

Usnesení 3.2 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o rozpočtovém opatření č. 17/2022 schváleném 

radou města dne 21.9.2022 usnesením č. 245/22. 

 

3.3) Seznámení se schváleným rozpočtovým opatřením č. 18/2022 

Rada města schválila dne 2.11.2022 usnesením č.269/22 rozpočtové opatření č.18/2022. 

Toto rozpočtové opatření bylo předloženo z důvodu: 

 vzniklých vícenákladů na celkovou rekonstrukci části komunikace v ulici Poštovní. Bylo 

potřeba navýšit výdaje o 116.000,- Kč, viz Martin Soukup podrobněji v příloze. 

 opomenutí dopočítání DPH k ceně uvedené v nabídkovém listu na opravu cesty Na Novině“. 

Cena bez DPH činí 380.000,-Kč, včetně DPH je to 459.800,-Kč. Bylo potřeba navýšit výdaje 

o 79.800,- Kč, viz Martin Soukup podrobněji v příloze. 

Navyšované výdaje v celkové výši 195.800,- Kč jsou v rozpočtu pokryty  

z nevyčerpaných prostředků rozpočtovaných v roce 2022 na vybudování zázemí pro odstavnou 

plochu na Souši (§ 2219, položka 6121). 

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

Usnesení schválené radou města: 

Rada města schvaluje rozpočtové opatření č.18/2022, kterým v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nedojde ke změně rozpočtových 

prostředků. 

Tímto rada města seznamuje zastupitelstvo města se schváleným rozpočtovým opatřením. 

Schválené rozpočtové opatření je uvedeno v příloze. 

 

Hlasování pro - 13 

Usnesení 3.3 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o rozpočtovém opatření č. 18/2022 schváleném 

radou města dne 2. 11. 2022 usnesením č. 269/22. 
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3.4) Rozpočtové opatření č. 19/2022   

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu: 

  neinvestiční dotace ve výši 28.200,-Kč na financování výdajů roku 2022 spojených s konáním 

volby prezidenta ČR v lednu roku 2023.  

  nově uzavřené dohody o poskytnutí příspěvku z úřadu práce na veřejně prospěšné práce (položka 

4116) na jednoho zaměstnance na místním hospodářství (§ 3639) na 2 měsíce. Jedná se o navýšení 

příspěvku o 32.000,-Kč. 

  neinvestiční dotace ve výši 1.915.068,-Kč (položka 4116) od Ministerstva pro místní rozvoj na 

obnovu místní komunikace v Poštovní ulici. Dotaci město obdrželo 3.11.2022. 

  uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Libereckého kraje na 

pečovatelskou službu na rok 2022 v navýšené výši o 50.000,-Kč (položka 4122) oproti původní 

smlouvě a dodatku č.1. Na základě smlouvy a dvou jejích dodatků byla na rok 2022 městu nakonec 

přidělena dotace ve výši 457.080,-Kč. V roce 2021 činila dotace 495.000,-Kč.  

    https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19669359?backlink=c9ahf 

  neinvestiční dotace ve výši 207.188,63 Kč (položka 4122) od KÚLK pro ZŠ a MŠ Desná na projekt 

„Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 7“ a její přeposlání škole. Jedná se o 3.zálohu 

z celkové dotace 728.820,75 Kč, která je poskytována na školní rok 2021/2022 a po prodloužení 

dodatkem i na školní rok 2022/2023. https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17221019?backlink=9st75 

   poskytnutí dotace v celkové výši 131.400,-Kč (položka 4122) z Dotačního fondu Libereckého 

kraje na podporu požárních jednotek obcí Libereckého kraje. Jedná se o dotaci na nákup 

ochranných prostředků 89.400,-Kč (ochranné oblečení a pomůcky pro zásahy) a nákup prostředků 

pro práci na vodě 42.000,-Kč (suchý oblek pro práci na vodě 2ks).  

Návrh rozpočtového opatření spolu s důvodovou zprávou je uveden v příloze 

 

Hlasování pro  - 12, nehlasoval – 1 (Koukal) 

Usnesení 3.4 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.19/2022, kterým v souladu s § 16 zákona 

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

prostředků v příjmové části o 2.363.856,63 Kč a ve výdajové části o 235.388,63 Kč. 

 

3.5) Rozpočtové opatření č. 20/2022 

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu: 

 navýšení příspěvku Základní škole a mateřské škole Desná o 22.011,- Kč (§ 3113, položka 

5331). Jedná se o navýšení z důvodu pokrytí části mzdových nákladů na uklízečku v mateřské 

škole. Schváleno RM dne 21.9.2022 usnesením č. 248/22. 

 pořízení vybavení za 70.000,- Kč (vyšetřovací lehátko, pracovní stůl, 2 přebalovací lehátka a 

3 skříně) do nové ordinace dětské lékařky v budově Krkonošská 500 (§ 3613, položka 5137). 

Schváleno RM dne 21.9.2022 usnesením č. 246/22. 

 potřeby navýšení výdajů na bankovní poplatky o 18.000,- Kč oproti rozpočtu (§ 6310, položka 

5163) 

 potřeby navýšení výdajů na pojištění o 4.000,- Kč oproti rozpočtu (§ 6320, položka 5163) z 

důvodu obměny vozového parku v letošním roce Navyšované výdaje v celkové výši 114.011,- 

Kč budou v rozpočtu pokryty z nevyčerpaných prostředků rozpočtovaných v roce 2022 na 

vybudování zázemí pro odstavnou plochu na Souši (§ 2219, položka 6121, ORG1 1803). 

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

 

p. Indráček – co to jsou ty bankovní poplatky, proč je takové navýšení? 

p. starosta – v rozpočtu jsme měli stanovenou částku za poplatky, ale bohužel došlo k navýšení, tak 

musíme změnit výši rozpočtovým opatřením 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19669359?backlink=c9ahf
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17221019?backlink=9st75
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p. Hataš – určitě se na České spořitelně změnil sazebník 

p. J. – chtěl by se dotázat, jaký platí doktorka nájem, měla by mít nájem minimální, je o doktory 

nouze 

p. starosta – platí standardní nájem jako všichni ostatní a paní doktorka s podmínkami souhlasila, 

navíc jsme ji dovybavili ordinaci o vybavení, které požadovala 

p. J. – měli bychom si doktory předcházet 

 

Hlasování pro – 12, nehlasoval – 1 (Koukal) 

Usnesení 3.5  

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 20/2022, kterým v souladu s § 16 zákona 

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

prostředků. 

 

3.6) Rozpočtové opatření č. 21/2022 

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu: 

   návratu zaměstnance dočasně uvolněného pro výkon veřejné funkce a ukončení jeho pracovního 

poměru dohodou s nárokem na zákonné odstupné, o které je potřeba navýšit mzdové prostředky o 

279.000,-Kč (§ 6171, položka 5011). 

Informace projednána na RM dne 2.11.2022, viz. Müller Jaroslav podrobněji. 

   převodu rozpočtovaných finančních prostředků na platy a odměny a zákonné odvody pojistného 

na nerozpočtované vyplacené náhrady mezd v době nemoci za období leden - říjen 2022 na : 

§ 3639 (místní hospodářství) ve výši 36.710,-Kč 

§ 4351 (pečovatelská služba) ve výši 2.653,-Kč 

§ 5311 (městská policie) ve výši 15.364,-Kč 

§ 6171 (městský úřad) ve výši 120.671,-Kč 

      Jedná se pouze o převody mezi položkami 5011, 5031, 5032 a položkou 5424 v rámci 

jednotlivých paragrafů. 

Navyšované výdaje 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 

16.336.964,-Kč. 

p. Indráček – jak byl rozvázán pracovní poměr dohodou, nebo pro nadbytečnost? 

p. tajemník – pracovní poměr byl rozvázán podle paragrafu pro nadbytečnost se souhlasem bývalého 

tajemníka, který ukončení podepsal. Postup byl také projednán se správním odborem a právním 

oddělením Krajského úřadu 

p. J. – je mu to divné, pan tajemník kandidoval do zastupitelstva, musel počítat s tím, že funkci 

tajemníka chtít nebude, když to nechtěl dělat, tak jsme mohli vzít bývalého tajemníka a současný 

tajemník mohl dělat místostarostu a my bychom ušetřili, měli byste se chovat jako správní hospodáři, 

a proč se nedomluvilo nižší odstupné? 

p. starosta – odstupné bylo stanoveno ze zákona nárok 3+3 (zákoník práce a zákon o úřednících) 

p. J. – nelíbí se mu to  

 

Hlasování pro - 13 

Usnesení 3.6 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.21/2022, kterým v souladu s § 16 zákona 

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

prostředků ve výdajové části o 279.000,-Kč, které budou pokryty z uspořených finančních 

prostředků minulých let. 
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3.7) Informace o realizaci investičních akcí v roce 2022 

Pan starosta předložil informace o realizaci investičních akcí v roce 2022 (viz příloha). 

 

p. Indráček – ta komunikace Na Novině tam není uvedena 

p. tajemník – nebyla to plánovaná investiční akce 

p. starosta – je to zahrnuto v souhrnné částce v opravách, ty jsou v seznamu uvedeny v souhrnu zvlášť 

 

Hlasování pro – 13 

Usnesení 3.7 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o realizaci investičních akcí v roce 2022. 

 

Pan starosta předává slovo panu místostarostovi. 

 

3.8) Návrh na poskytnutí mimořádně odměny 

3.8.1) Návrh na poskytnutí mimořádné odměny uvolněnému členu zastupitelstva města   

Na základě vyhodnocení investičních akcí na rok 2022, doporučuje rada města Desná schválit 

zastupitelstvu města Desná mimořádnou odměnu uvolněnému členu zastupitelstva města - 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 2022.    

p. J. – obdivuje pana starostu, škoda, že odešel, jak tuneluje rozpočet města, jeho vytrvalost obdivuju, 

každý půl roku odměna, bojí se to sečíst, již minule, když se ptal, co mimořádného učinil, nebyl to 

nikdo schopen říct, musí to být doloženo, co mimořádného udělal. (chodník, schody u textilu, vše 

trvalo dlouho) nepamatuje jednu investiční akci, která by byla bez problémů, prosí vysvětlení 

p. Šikola – pan starosta vykonává svou funkci svědomitě, p. J. vidí stále jen problém, on problém 

nevidí 

p. J. – řekněte teď, co mimořádného vykonal, rád si to poslechne 

p. Šikola – problém máte stále jen vy a neskákejte do řeči 

p. tajemník – investiční akce jsou nejdůležitější, zastupitelstvo je schválí, ale musí se řídit celý rok, 

jako manažer je p. starosta svědomitý a pracovitý, o odměně hovoří zákon a zastupitelé ji mohou 

udělit, nechte to na nich, zda si myslí, že ti to zaslouží, p. starosta má velkou odpovědnost, mimořádné 

plnění, nasazení, jak město pracuje, je jeho zásluha  

p. J. – když on pracoval v lese, tak byl placen dle zasazených stromů a ne jen tak, tady jsou výsledky 

žalostné, proč tedy zaměstnáváme pana Soukupa, když má investice na starost starosta  

p. tajemník – s vámi je to nekončící diskuze 

p. Koukal – tuto debatu vedeme každý půl rok, tajemník nám to vysvětlit, nechme to na zastupitelstvu  

p. Juřík – může říct, za hasiče, že jsou se starostou moc spokojeni, proč by si odměnu nezasloužil 

p. J. – stále mu to nikdo nesdělil 

p. Indráček – chce jen informovat, že na jaře se soudila obec Hamr na Jezeře, kvůli odměně, nedávali 

odměnu ale dar, starosta dostal odměnu za přípravu oslav, soud obec prohrála, říká to proto, aby bylo 

kvalitní odůvodnění, že pracuje dobře a pomáhá hasičům, to není nic mimořádného 

p. tajemník – řešili jsme to před dvěma lety, měli jsme i kontrolu z ministerstva, proběhly konzultace, 

chyba tam není, je to mimořádná věc, odůvodnění máme správně 

p. J. – dá to k soudu 

p. Želinský – je zaměstnanec a taky mám odměny, tak proč by nemohl mít odměnu p. starosta 

 

Hlasování pro – 12, nehlasoval – 1 (Kořínek) 

Usnesení 3.8.1 
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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 2022 v souladu 

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

zákonů.  

 

3.8.2) Návrh odměny neuvolněnému členu zastupitelstva obce, který je oprávněn k přijímání 

projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství  

Tajemník MěÚ Desná navrhuje zastupitelstvu města Desná schválit návrh odměny neuvolněnému 

členu zastupitelstva obce, který je oprávněn k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do 

manželství. V současné době tuto činnost zajišťuje uvolněný starosta města Desná Jaroslav Kořínek, 

neuvolněný místostarosta města Desná Petr Šikola a člen rady města Desná Josef Želinský. V roce 

2022 se podíleli jako oddávající na vice než 70 sňatcích. Tato činnost je prováděna zejména o 

víkendových dnech. Odměna by se týkala pouze neuvolněného člena zastupitelstva p. Josefa 

Želinského. Tuto odměnu lze stanovit na základě § 74 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Navrhuji, 

v souladu s ustanovením § 74 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, zastupitelstvu města schválit měsíční 

odměnu ve výši 2.000,- Kč pro neuvolněného zastupitele města Desná p. Josefa Želinského. Uvedená 

položka by byla zahrnuta do rozpočtu na rok 2022.  

 

p. Indráček – proč je odměna jen pro pana Želinského a ne i pro místostarostu? 

p. tajemník – už to nelze dávat zvlášť, má ji ve mzdě, je to nově ze zákona  

p. J. – proč nedostane odměnu pan tajemník, má s tím práci, kolik svateb má pan Želinský 

p. Šikola – pan tajemník s tím práci nemá, to má na starosti matrika, a je to asi třetina svateb 

p. tajemník – jsou s tím spojené náklady na ošacení atd., tak si to zaslouží  

p. J. - město by ušetřilo 

 

Hlasování pro – 12, nehlasoval – 1 (Kořínek) 

Usnesení 3.8.2 

Zastupitelstvo města Desná schvaluje odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města p. 

Josefovi Želinskému, který je oprávněn k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují 

do manželství dle ustanovení § 74 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších zákonů 

o 2.000,- Kč nad maximální výši odměny stanovenou za výkon jeho funkce podle tohoto zákona. 

 

Pan místostarosta předává slovo panu starostovi.  

 

4) Organizační 

4.1) Volba členů výborů zastupitelstva města Desná 

Na ustanovujícím zasedání zastupitelstva města Desná dne 19. 10. 2022 byli zvoleni předsedové 

následujících výborů: Finančního výboru, Kontrolního výboru. Zároveň bylo na tomto jednání 

odsouhlaseno, že počet celkový počet členů výboru včetně předsedy může být minimálně 3, 

maximálně 5. Na dnešním jednání ZM dojde k volbě členů jednotlivých výborů.  

 

4.1.1) Finanční výbor 

Do finančního výboru ZM Desná jsou navrženy následující osoby: Ing. Pavel Michek, Ing. Miloš 

Hataš, Radmila Vrchovská a Marek Förster. 

Písemný souhlas s kandidaturou na výkon člena/členky finančního výboru dali Pavel Michek, Ing. 

Miloš Hataš Radmila Vrchovská a Marek Förster. 

 

Hlasování pro – 13 

Usnesení 4.1.1 
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Zastupitelstvo města volí následující osoby jako členy Finančního výboru zastupitelstva města 

Desná: Ing. Miloše Hataše, Ing. Pavla Michka, Radmilu Vrchovskou a Marka Förstera. 

 

4.1.2) Kontrolní výbor 

Do kontrolního výboru ZM Desná jsou navrženy následující osoby: Mgr. Jana Hrabálková, Tomáš 

Strnádek, Sylvie Pokorná a Ing. Tomáš Strnad. 

Písemný souhlas s kandidaturou na výkon člena/členky finančního výboru dali Mgr. Jana 

Hrabálková, Tomáš Strnádek, Sylvie Pokorná a Ing. Tomáš Strnad. 

 

p. Indráček – do výboru by se hodil pan J. 

p. Joukl – on by s tím souhlasil, má důchod 14000Kč, tak by se každá koruna hodila, nikdo ho 

nepodplatí 

p. Chlum – těší ho zájem, ale členů může být pouze 5  

p. Indráček – on pana J. klidně navrhne 

p. starosta – ptá se tedy zastupitelů, kdo chce pana J. navrhnout? 

p. Michek – budeme hlasovat o každém zvlášť, podle abecedy 

p. tajemník – souhlasí 

 

Zastupitelstvo volí paní Mgr. Janu Hrabálkovou. 

Hlasování pro - 13 

Usnesení 4.1.2.1 

Zastupitelstvo města volí paní Mgr. Janu Hrabálkovou za člena Kontrolního výboru 

zastupitelstva města Desná. 
 

Zastupitelstvo volí pana Ing. Zdeňka Joukla. 

Hlasování pro – 0, proti – 11, zdržel se 2 (Šikola, Indráček) 

Usnesení nebylo přijato 

Zastupitelstvo města nevolí pana Ing. Zdeňka Joukla za člena Kontrolního výboru 

zastupitelstva města Desná. 
 

Zastupitelstvo volí paní Sylvii Pokornou. 

Hlasování pro – 13 

Usnesení 4.1.2.2 

Zastupitelstvo města volí paní Sylvii Pokornou za člena Kontrolního výboru zastupitelstva 

města Desná. 
 

Zastupitelstvo volí pana Ing. Tomáše Strnada. 

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

Usnesení 4.1.2.3 

Zastupitelstvo města volí pana Ing. Tomáše Strnada za člena Kontrolního výboru zastupitelstva 

města Desná. 
 

Zastupitelstvo volí pana Tomáše Strnádka. 

Hlasování pro – 13 

Usnesení 4.1.2.4 

Zastupitelstvo města volí pana Tomáše Strnádka za člena Kontrolního výboru zastupitelstva 

města Desná. 

 

4.2) Peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce za 

výkon funkce členů výborů a komisí 
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Zastupitelstvu města je vyhrazeno v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zák. č. 128/2000 Sb., zákon o 

obcích, rozhodovat o peněžitém plnění poskytovaném fyzickým osobám, které nejsou členy 

zastupitelstva obce za výkon funkce členů výborů a komisí.  Současná částka za účast na jednání 

výboru či komise pro nečleny zastupitelstva města činí výši 500,- Kč. Tato částka podléhá inflačním 

tlakům. Navrhujeme částku ve výši 800,- Kč pro člena komise či výboru za účast na jednání výboru 

či komise. Dále částku ve výši 1.500,- Kč pro předsedu komise za účast na jednání komise. 

p. Indráček – schválili jste minule 1500,-Kč každému zastupiteli, měli by to dát i nezastupitelům, aby 

to bylo spravedlivé, není to měsíčně a za účast, navrhuje tedy místo 800,-Kč zvýšit na 1500,-Kč 

p. starosta – nemá s tím problém 

p. J. – je potřeba zhodnotit dle účasti, ten, kdo se nezúčastní, nic nedostane 

p. starosta – je to tam tak uvedeno 

 

Pan starosta nechává hlasovat o protinávrhu  

 

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

Zastupitelstvo města Desná schvaluje poskytnutí plnění poskytované fyzickým osobám, které 

nejsou členy zastupitelstva obce za výkon funkce členů výborů zastupitelstva a komisí rady 

města Desná ve výši 1500,- Kč, dále předsedů komisí rady města Desná ve výši 2.000,- Kč za 

účast na jednání komise rady města Desná s účinností od 21.11.2022. 
 

p. starosta - o původním usnesení už tedy nemusíme hlasovat 

 

4.3) Schválení pověřeného zastupitele pro Územní plán  
Vzhledem k novému složení zastupitelů města je nutné určit nového zastupitele jako zástupce města 

pro jednání s pořizovatelem tj. MěÚ Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí ve věci 

územního plánu Desná. Při jednání zastupitelstva by tedy měly padnout návrhy na tohoto určeného 

zastupitele, o jehož určení se musí hlasovat.  

Navržen byl pana Jaroslav Kořínek, ten s návrhem souhlasí. 

 
Hlasování pro – 11, zdržel se – 1 (Kořínek), nehlasoval – 1 (Šikola) 

Usnesení 4.3 

Zastupitelstvo města schvaluje pana Jaroslava Kořínka, jako pověřeného zastupitele pro 

spolupráci s pořizovatelem, při změnách územního plánu města Desná.  

 

4.4) Delegování zástupců města na valné hromady  

Rada města doporučuje zastupitelstvu města delegovat zástupce města starostu Jaroslava Kořínka a 

náhradníka místostarostu Petra Šikolu na valné hromady obchodních společností s majetkovou účastí 

města konaných v letech 2023 až 2026 v souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a to Severočeská vodárenská společnost, a.s., IČO: 

49099469, se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50 a Desenská teplárenská společnost, spol. 

s r.o., Tanvald, IČO: 63144671, se sídlem Žďár 159, PSČ 468 41 Tanvald. 

 

p. J. – slyšel mluvit v TV pana Indráčka, myslí, že se vyzná, jestli by nechtěl třeba zástupce dělat pan 

Indráček 

p. Indráček – děkuje, ale nemá zájem 

p. starosta – zástupci města i zastupitelé byli na jednání minulý rok, cena tepla by měla být stejná do 

konce října 2028 

 

Hlasování pro – 12, nehlasoval – 1 (Šikola) 

Usnesení 4.4 
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Zastupitelstvo města schvaluje delegovat zástupce města starostu Jaroslava Kořínka a 

náhradníka místostarostu Petra Šikolu na valné hromady obchodních společností s majetkovou 

účastí města konaných v letech 2023 až 2026 v souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a to Severočeské vodárenské 

společnosti, a.s., IČO: 49099469, se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50 a Desenské 

teplárenské společnosti, spol. s r.o., Tanvald, IČO 63144671, se sídlem Žďár 159, PSČ 468 41. 

 

4.5) Projekt otočky autobusu Souš a zařazení do plánu investičních akcí na rok 2023 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zařazení investiční akce otočka autobusu Souš 

do investičních akcí na rok 2023. Důvodem nového řešení točny byla nesouhlasná vyjádření 

poskytovatele autobusové dopravy s přemístěním točny do prostoru před úpravnou vody a vyjádření 

AOPK při schvalování odstavné plochy na pozemku 1752/1, kde byl udělen souhlas s podmínkou, že 

v této lokalitě již další parkovací plochy povoleny nebudou. Z výše uvedeného vycházel i návrh 

nového projektu točny na pozemku 1804/4, kde se již s parkovacím stáním nepočítá. Dalším důvodem 

je i příprava přemístění stávajícího trafa společností ČEZ, které bude v těsné blízkosti točny.   

Na základě výše uvedeného a jednání byl zpracován návrh finálního řešení otočky autobusu na Souši. 

Ten již byl v radě města předjednán a byl projednán se stavebním úřadem. Návrh viz přílohy. 

 

p. Indráček – připomínka k dobíjení kol, kola se dávají do klecí, tak, aby se v tom projektu s tím 

počítalo 

p. starosta – neví, jestli tam bude nabíjení na kola  

p. Indráček – co pronájem míst na parkování pro majitele penzionu na Souši, jak to dopadlo? 

p. starosta – byli jsme u právníka, sdělil jim, že je to obcházení zákona, proto jsme od původního 

záměru odstoupili a žadateli jsme odeslali písemné odstoupení od souhlasu  

p. J. – bylo by dobré, když by se k tomu vyjádřil osadní výbor 

p. starosta – osadní výbor nemáme 

p. J. – tak sdružení místních, aby se vyjádřili 

p. starosta – s místními bylo v této věci jednáno 

 

Hlasování pro - 13 

Usnesení 4.5 

Zastupitelstvo města schvaluje zařazení investiční akce „Otočka autobusu Souš“ do 

investičních akcí na rok 2023. 

 

5. Informace MěÚ – nemám info o mikroregionu 

5.1) Činnost Mikroregionu Tanvaldsko 

V rámci dotace Libereckého kraje na Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS) máme 

povinnost zpracovat Akční plán rozvoje sociálních služeb pro rok 2023. Probíhají schůzky pracovních 

skupin a schůzky s poskytovateli viz zápis. 

Dále probíhá realizace připravovaných projektů Mikroregion Tanvaldsko: 

- připravuje se stavební povolení na společný Dům sociálních služeb (bývalý areál Viaflex 

Smržovka), připravuje se žádost pro získání dotace pro nákup a přestavbu areálu, vybavení a 

provozování viz zápis 

- probíhá realizace projektu Likvidace odpadů a technologie termického zpracování (v 

areálu SEBA 06 ve Smržovce), budova je koupena viz zápis z katastru nemovitostí, připravují 

se podklady pro veškerá povolovací řízení a možnosti pro podání dotací na pořízení 

technologie a vypsání výběrového řízení na dodavatele technologie, atd viz zápis a příloha 

„Pyrolýza“. 
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5.2) Projekt „Podpora rovných příležitostí“ realizovaného Národním pedagogickým institutem 

MŠ a ZŠ Desná byla zařazena do projektu „Podpora rovných příležitostí“ – implementace „Reformy 

3.2.2 Podpora škol“ prostřednictvím Národního plánu obnovy na základě expertního výběru 

zohledňujícího počet žáků se sociálním zvýhodněním ve školách. Na tomto základě může ZŠ a MŠ 

Desná čerpat na realizaci projektů do 31.8.2025 (36 měsíců) celkem 2.868.000,- Kč. Čerpání je 

podmíněno provedením vstupní analýzy potřeb školy, kterou bude připravovat ředitelka školy a 

vychází z katalogu nástrojů, kde jsou uvedeny jednotlivé možnosti čerpání. K seznámení zřizovatele 

města Desná s tímto projektem došlo dne 27.10.2022 prostřednictvím Mgr. Evy Šímové, která je 

regionální koordinátorkou projektu. Projekt má podporu města Desná a byl již rámcově projednán na 

poradě v ředitelkou ZŠ a MŠ Desná a její zástupkyní dne 25.10.2022.    

 

5.3) Informace k činnosti stavebního úřadu  

Paní Hana Koukalová podepsala, na základě vlastní žádosti, dohodu o ukončení pracovního poměru 

k datu 31.12.2022. To vyvolává nutnost okamžitého řešení situace z důvodu obsazení této pozice, 

kdy jednou z možností bylo i případné vyhlášení výběrového řízení na pracovnici stavebního úřadu. 

To již bylo připraveno ke zveřejnění. Vzhledem k tomu, že stávající pracovnice města Desná p. 

Michaela Nosková projevila zájem o tuto funkci, kdy by ji kumulovala s dosavadní funkcí referentky 

ekonomického odboru zabývající se majetkoprávními záležitostmi. Návrh byl projednán s vedoucím 

stavebního úřadu p. Nigrinem, p. Koukalovou a starostou města s tím, že listopadu a prosinci dojde 

p. Noskovou k postupnému seznamování s problematikou na stavebním úřadu a přebírání materiálů. 

Vedoucí stavebního úřadu podporuje toto řešení, neboť je nejvíce schůdné. P. Nosková umí pracovat 

v programech stavebního úřadu, rozumí jeho vazbám na další pracoviště MěÚ.  

 

5.4) Informace k ukončení stavby „Hasičský útok - Desná“ ve sportovním areálu 

1. etapa dokončena a převzata dne 26.10.2022. Došlo ke snížení konečné ceny z částky 373.031,- Kč 

s DPH (částka uvedena ve smlouvě o dílo) na částku 346.815,- Kč s DPH z důvodu méně prací. 

Městem Desná realizován odvoz výkopku a drnu a odvoz ornice, neboť tento materiál dále využijeme. 

Na jaře bude firma pokračovat 2. etapou, kdy dojde k položení polyuretanového povrchu s popisem 

a lajnováním za částku 233.984,- Kč s DPH.  

 

5.5) Další část rekonstrukce v Riedlově hrobce 

V listopadu došlo k ukončení další etapy rekonstrukce Riedlovy hrobky, kterou již několik let provádí 

restaurátor p. Snížek. V ní provedl sanaci vnější zadní části objektu (tzv. presbitáře). Práce byly 

převzaty pracovníky památkové péče, kteří dohlížej na kvalitu provedení, dodržování pracovních 

postupů a používání vhodných schválených materiálů. Oprava stála celkem 355.600,- Kč, kdy 50% 

nákladů zaplatilo město Desná a 50% nákladů bylo zajištěno financováním Libereckého kraje 

z dotačního titulu na základě schválené žádosti o dotaci. Našim cílem je to, abychom mohli tuto 

památkovou stavbu častěji nabízet otevřenou našim občanům a návštěvníkům města. V tomto roce 

zde probíhaly od jarních měsíců skupinové prohlídky na základě objednávek a také jsme tento prostor 

zpřístupňovali při významnějších akcích ve městě, jako jsou např. slavnosti města či den otevřených 

dveří v Preciose Ornele v rámci víkendu Křišťálového údolí. 

 

5.6) Pronájem ordinace dětského lékaře ve víceúčelovém objektu 

Na základě žádosti  MUDr. Jany Dionysiové byla podepsána smlouva na pronájem nebytového 

prostoru - ordinace v 1. nadzemním podlaží č.p. 500 v ul. Krkonošská ze dne 16.8.2022. O nájmu 

rozhodla RM na základě zveřejnění adresného záměru. Ordinace funguje již od konce měsíce října. 

Pracovníci odboru místního a bytového hospodářství zajistili kompletní přestěhování z předcházející 

ordinace a montáž nového nábytku, který byl zakoupen v částce cca 70.000,- Kč na základě žádosti 

MUDr. Dionysiové. Ta byla schválena RM. Byly provedeny i drobné stavební úpravy za účelem 

zpřístupnění samostatného WC pro pacienty dětské ordinace. 
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5.7) Rekonstrukce komunikace I/10 v Desné III 

Na začátku listopadu byly ukončeny práce v Desné III na komunikaci I/10. Bohužel prvotní plán, že 

bude ukončena v tomto roce celá stavba, nebyl splněn. Nyní jsou dokončeny zhruba dvě třetiny 

komunikace, kdy realizace je prodlužována zejména z důvodu výstavby splaškové a dešťové 

kanalizace. Práce začnou od měsíce dubna 2023 a měly by trvat tři měsíce, do konce června. 

Vzhledem k tomu, že tento úsek je mnohem složitější z hlediska větší četnosti kanalizačních přípojek, 

není zcela jisté, že tomu opravdu tak bude. Po ukončení této etapy by již měla být tako komunikace 

v Desné na dlouhé roky bezproblémově průjezdná.       
   

Hlasování pro – 12, nehlasoval – 1 (Horčičková) 

Usnesení 5 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace MěÚ o:  

- činnosti Mikroregionu Tanvaldsko  

- projektu „Podpora rovných příležitostí“   

- informaci k činnosti stavebního úřadu  

- informaci k ukončení stavby „Hasičský útok - Desná“ ve sportovním areálu 

- další části rekonstrukce v Riedlově hrobce 

- pronájmu ordinace dětského lékaře ve víceúčelovém objektu 

- rekonstrukce komunikace I/10 v Desné III 

 

6. Diskuze 

p. starosta - projednání rozpočtu s finančním výborem – 24.11. od 15.00 hodin, kdo by chtěl přijít, 

prosím potvrďte účast, info pošleme emailem 

p. Indráček – bohužel se omlouvá i s paní Horčičkovou 

p. starosta – zkusíme vymyslet jiný termín, info zašleme emailem 

p. Hataš – chtěl by se dotázat na permanentky na parkování na Souši, zda budou na rok 2023 

p. tajemník – ano, můžete přijít kdykoli 

p, Juřík – dotazuje se na pluhování, zda se bude stíhat a budou se uklízet i vedlejší komunikace? 

p. starosta – zimní údržbu si řídí p. Jiříčka a Šikola, techniku máme a snad už vše bude fungovat 

p. Chlum – má připomínku ke sportovní komisi, měly by se stanovit nějaká pravidla, co by měla 

komise dělat, např. jednat s oddíly a informace z oddílů předávat radě města, je dobré, že pořádají 

akce pro veřejnost  

p. tajemník – jde o rekreační sport, podporujeme to, je pravda, že bychom měli mít přehled o oddílech 

p. starosta - sportoviště by měla být využita 

p. Indráček – sportovní komise je poradní orgán rady, nejsou určena k tomu, aby dělala akce, stejně 

kulturní komise je poradním orgánem a není tu na konání akcí, na to je kulturní odbor. Co je projekt 

Riedelovy boudy na Parlamentě? 

p. starosta – říkal mi o tom pan tajemník 

p. tajemník – pán volal a chtěl kontakt na rodinu Riedelů, dával mu kontakt na jejich sekretářku, ale 

podrobnosti také neví 

p. Indráček – bylo by to na soukromých pozemcích, abychom nenaráželi na řešení, aby to 

nelimitovalo obec 

p. tajemník – vyjadřujeme se k tomu, ale do činnosti stavebního úřadu nemůžeme zasahovat, pokud 

žadatel splňuje platné podmínky, nemáme možnost něco ovlivnit 

p. starosta – máme tam také pozemek, můžeme nastavit podmínku zástavbové studie při změně 

územního plánu a to pak můžeme ovlivnit 

p. Indráček – paneláky Desná I, nejsou zateplené, stálo by uvažovat o zateplení, jsou nyní různé 

dotace 

p. starosta – je to v plánu, z BH jsme o tom hovořili, jsou i špatné balkony, tak by chtěli udělat 

najednou, budou hlídat dotace, není to ale asi na příští rok, kde navrhujeme přípravu projektu 

p. Indráček – školka a ranní bus, stává se, že přijíždí pozdě, možná to bylo způsobeno tím semaforem 
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p. tajemník – ano bylo způsobeno semaforem, ale je vyřešeno, komunikoval s ředitelem, autobus čeká 

déle  

p. Indráček – další otázka souvisí, dopravní řešení do DI, doprava je v Údolní intenzivnější, když jsou 

tam všechny děti ve školce, bylo by dobré řešit, aby se lidé co jdou pěšky, cítili bezpečněji 

p. tajemník – bohužel jsme řešili několikrát, byla i petice, ale nedovolili retardéry, ani sníženou 

rychlost na 30, paní Kvíčalová zamítla 

p. starosta – otevřeme tuto problematiku, budeme znovu jednat s dopravním inspektorátem a PČR 

p. Chlum – bohužel silnice je úzká, v zimě to bude ještě horší  

p. J. – chodí tam odpoledne a je to nebezpečné 

 

Pan J. přečetl článek určený zastupitelům, aby se zamysleli nad tím, jak by se lidem v Desné mohlo 

dobře žít, článek je přiložen k zápisu. 

 

7. Závěr 

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

 

Zasedání zastupitelstva ukončil v 19:35 hod. 

 

 

Zápis ověří:  Zuzana Horčičková     ………………………………………. 

                     

 

                      Štěpán Juřík              ….….…………….…………………… 

 

 

  Jaroslav Kořínek                                                                                         Petr Šikola 

      starosta                                                                                                   místostarosta 

 


