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Z Á P I S 

z 6. zasedání zastupitelstva města, které se konalo 

dne 14.12.2022 v 16:00 hod v Riedelově vile v Desné II. 

 

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

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

Ivan Indráček, Ivana Suchardová, Ing. Tomáš Strnad 

Omluveni: Pavlína Hofmanová 

Pozdní příchod: Štěpán Juřík 

 

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 – Patrik Chlum, Josef Želinský 

Hlasování pro – 13 

 

d) Byla navržena návrhová komise ve složení – Ivana Suchardová, Jarmila Zachrová 

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

 

e) Zápis z posledního jednání zastupitelstva ze dne 16. 11. 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 28. 11. 2022 navrhla k projednání tento program dnešního zasedání: 

    1) Zahájení  

    2) Kontrola usnesení 

    3) Majetkoprávní 

      - prodej pozemku pč. 342 v k.ú. D I 

      - prodej pozemku pč. 394 v k.ú. D I 

      - prodej pozemku pč. 349/6 v k.ú. D I 

    4) Ekonomické 

      - ekonomická situace   

      - rozpočtová opatření 
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      - návrh rozpočtu roku 2023 

      - rozpočtový výhled na období 2024-2028    

      - návrh harmonogramu investičních akcí na rok 2023  

   5) Organizační 

      - schválení nových OZV 
   6) Informace MěÚ 

   7) Diskuze   

   8) Závěr 

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

do bodu organizačního vložit bod „Převod majetku z Mikroregionu Tanvaldsko na město Desná“. 

a bod “ Zpráva o činnosti výborů“. Tento bod je pravidelným bodem každého jednání zastupitelstva.  

 
Pan Štěpán Juřík přišel 16:06 hodin. Zastupitelů je 14.  

 

Hlasování pro – 14 

Usnesení 1b) 

Zastupitelstvo města schvaluje program 6. zasedání, které se koná dne 14. 12. 2022 od 16:00 

hodin  

    1) Zahájení  

    2) Kontrola usnesení 

    3) Majetkoprávní 

      - prodej pozemku pč. 342 v k.ú. D I 

      - prodej pozemku pč. 394 v k.ú. D I 

      - prodej pozemku pč. 349/6 v k.ú. D I 

    4) Ekonomické 

      - ekonomická situace   

      - rozpočtová opatření 

      - návrh rozpočtu roku 2023 

      - rozpočtový výhled na období 2024-2028    

      - návrh harmonogramu investičních akcí na rok 2023  

   5) Organizační 

      - zpráva o činnosti výborů 

      - převod majetku z Mikroregionu Tanvaldsko na město Desná 

      - schválení nových OZV 
   6) Informace MěÚ 

   7) Diskuze   

   8) Závěr 

 
2) Kontrola bodů usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města Desná ze dne 16.11.2022: 

1a) schválení hlasování – standardní bod, tedy splněno 

1b) schválení programu zasedání – rovněž standardní, tedy splněn 

1c) složení slibu zastupitele Ing. Indráčka – schválením splněno 

2.1) vzata na vědomí informace o provedené kontrole usnesení z 4. ZM ze dne 7.9.2022 – standardní 

bod, schválením splněno 

2.2) vzata na vědomí informace o provedené kontrole usnesení z mimořádného ZM ze dne 19.9.2022 

– standardní bod, schválením splněno 

2.3) vzata na vědomí informace o provedené kontrole usnesení z ustavujícího ZM ze dne 19.10.2022 

– standardní bod, schválením splněno 

3.1) vzata na vědomí informace o ekonomické situaci a plnění rozpočtového určení daní k 31.10. 
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2022 – vzetím na vědomí splněno 

3.2) vzata informace o schváleném RO č. 17/2022 radou města – smlouva o nájmu nemovité věci 

DIII, odlehčovací služba Jablonec N/n – vzetím na vědomí splněno 

3.3) vzata informace o schváleném RO č. 18/2022 radou města – rekonstrukce ulice Poštovní, 

oprava cesty Na Novině – vzetím na vědomí splněno  

3.4) schválení RO č. 19/2022 – dotace volby prezident, příspěvek z ÚP, dotace na komunikaci ulice 

Poštovní, dotace z Libereckého kraje na pečovatelskou službu, dotace Potravinová pomoc, dotace 

hasiči – schválením splněno  

3.5) schválení RO č. 20/2022 – navýšení příspěvku ZŠ a MŠ, vybavení pro dětskou doktorku, 

navýšení bankovních poplatků, navýšení pojištění – schválením splněno 

3.6) schválení RO č. 21/2022 – odstupné zaměstnanci – schválením splněno 

3.7) vzata na vědomí informace o investičních akcích v roce 2022 – vzetím na vědomí splněno 

3.8.1) schválení mimořádné odměny starostovi - schválením splněno 

3.8.2) schválení mimořádné odměny radnímu – schválením splněno 

4.1.1) volba členů FV -  zvolením splněno  

4.1.2.1) volba člena KV – p. Hrabálková -  zvolením splněno 

4.1.2.2) volba člena KV – p. Pokorná – zvolením splněno 

4.1.2.3) volba člena KV – p. Strnada – zvolením splněno  

4.1.2.4) volba člena KV – p. Strnádek – zvolením splněno 

4.2) schválení peněžitého plnění pro fyzické osoby, které nejsou členy ZM – schválením splněno 

4.3) schválení pověřeného zástupce pro ÚP – schválením splněno 

4.4) schválení zástupců pro valné hromady společností Desenská Teplárenská, SVS – schválením 

splněno 

4.5) schválení investiční akce pro rok 2023 – otočka autobusu Souš – schválením splněno 

5) vzata na vědomí informace MěÚ – činnost MRT, projekt Podpora rovných příležitostí, činnost 

SÚ, stavba ve sportovním areálu pro hasiče, rekonstrukce RH, pronájem ordinace, rekonstrukce 

komunikace DIII – vzetím na vědomí splněno 

 

Hlasování pro - 14 

Usnesení 2 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci starosty o provedené kontrole usnesení z 5. 

zasedání zastupitelstva města konaného dne 16. 11. 2022. 

 
3) Majetkoprávní  

3.1) Prodej pozemku pč. 342 v k.ú. D I 

Paní K. požádala o odkup části cca 35 m2 obecního pozemku p. č. 342 v k. ú. Desná I. Důvodem 

podání žádosti je skutečnost, že na části pozemku mají vchod do sklepa i do nemovitosti samotné, a 

neustále jim tam parkují cizí auta. Při skládání uhlí, dřeva i materiálu dochází k problémům. Na místě 

proběhlo opakované místní šetření. Záměr prodat zmiňovanou část pozemku byl zveřejněn na úřední 

desce ve dnech 10.10.2022 – 26.10.2022 na základě usnesení RM číslo 233/22 ze dne 21.9.2022. 

Cena dle ceníku je 50,- - 150,- Kč za m2. Navrhuji cenu na horní hranici tohoto rozmezí. Dle 

geometrického zaměření byla zjištěna velikost odkupovaného pozemku na 72 m2. Bylo by to tedy 72 

x 150,- Kč, celkem tedy 10.800,- Kč. Rada města doporučuje zastupitelstvu města prodej 72 m2 z 

pozemku p. č. 342 v k. ú. Desná I paní J. K., JABLONEC NAD NISOU za cenu 10.800,- Kč 

stanovenou dle platného ceníku města Desná, usnesení 293/22 ze dne 28.11.2022. 

 

p. Indráček – může se dotázat, proč jsou jiné prodejní ceny u jednotlivých žadatelů, jaký klíč se 

stanovil? 

p. Nosková – pan J. je místní občan a místní mají výhodnější cenu 
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Hlasování pro – 13, zdržel se – 1 (Zachrová) 

Usnesení 3.1 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej 72 m2 z pozemku p. č. 342 v k. ú. Desná I paní J. K., 

Jablonec nad Nisou za cenu 10.800,- Kč stanovenou dle platného ceníku města Desná. 
 

3.2) Prodej pozemku pč. 394 v k.ú. D I 

Zastupitelstvo města Desná schválilo zveřejnění adresného záměru na prodej části (cca 70 m2) z 

pozemku p. č. 394 v k. ú. Desná I pro pana L. P., trvale bytem Plzeň, usnesení 2.1.2 ze dne 10.8.2022. 

Záměr byl zveřejněn na úřední desce od 10.10.2022 do 26.10.2022. Pan P. už je oficiálně vlastníkem 

domu č.p. 31, za který zaplatil 3.850.000,- Kč. Za část pozemku p. č. 394 v k.ú. Desná I nabízel 

150.000,- Kč. Pan P. už nechal zpracovat GP, CHKO souhlasí s dělbou pozemku. Můžeme schválit 

prodej. 

 

Hlasování pro – 13, zdržel se – 1 (Juřík) 

Usnesení 3.2  
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části 72 m2 z pozemku p. č. 394 v k. ú. Desná I pro 

manžele Ing. L. P., trvale bytem PLZEŇ a J. P., trvale bytem PRAHA 1 za cenu 150 000,-Kč. 
 

3.3) Prodej pozemku pč. 349/6 v k.ú. D I 

Pan M. J. kdysi vybudoval přístupovou komunikaci na pozemku p. č. 349/6 v k. ú. Desná I k rodinným 

domům č.p. 367, 396 a 395. Několik let se stará jak o letní tak i zimní údržbu bez jakýchkoliv 

příspěvků ze stany města. Sousedi s převodem na pana J. souhlasí. Na místě proběhlo místní šetření. 

Pan J. si nechal vypracovat GP. RM schválila zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 349/6 

v k. ú. Desná I. Číslo usnesení 95/22 ze dne 27.4.2022. Záměr na prodej byl zveřejněn na úřední desce 

ve dnech 9.5.2022-25.5.2022. Navrhuji schválit prodej za cenu dle platného ceníku města Desná, tj. 

50,- Kč za m2. Celkem tedy 11.150,- Kč za rok. Rada města doporučuje Zastupitelstvu města prodej 

části ( 223 m2 ) pozemku p. č. 349/6 v k. ú. Desná I manželům J., bytem DESNÁ za celkovou cenu 

11.150,- Kč dle platného ceníku, usnesení 232/22 ze dne 21.9.2022. 

 
Hlasování pro – 13, zdržel se – 1 (Strnad) 

Usnesení 3.3 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části 223 m2 z pozemku p. č. 349/6 v k. ú. Desná I 

manželům J., bytem DESNÁ za celkovou cenu 11.150,- Kč dle platného ceníku. 
 

4. Ekonomické 

4.1) Informace o finanční situaci, výnosech daní dle RUD a výnosu daně z hazardních her k 30. 

11. 2022 

Na účtech máme k 30.11.2022 volných 30.233.369,43 Kč, KK není čerpán (viz příloha). Za listopad 

jsou výnosy z daní dle RUD a výnosy z hazardních her 4.451.305,68 Kč, což je v porovnání 

s listopadem 2021 snížení o 9.057,28 Kč. 

 

p. J. – materiály nedostal, tak jak to vypadá se stavem?  

p. starosta – promítáme to tu na obrazovce 

p. J. – nevidí na to 

p. starosta – sděluje, že si pan J. může sednout blíže 

p. Indráček – dotazuje se, zda se řešil nějaký ten termínovaný vklad 

p. starosta – vzhledem k tomu, že byli všichni nemocní, včetně paní Čermákové, tak nebyl prostor 

řešit, schůzka bude po novém roce 
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Hlasování pro – 14 

Usnesení 4.1 

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

a výnosu daně z hazardních her k 30.11.2022. 

 

4.2) Rozpočtové opatření č. 22/2022 

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu: 

 poskytnuté dotace z Ministerstva vnitra - GŘ Hasičského záchranného sboru na zajištění 

výdajů jednotek SDH obcí za rok 2022 ve výši 143.350,-Kč (položka 4116, UZ 14004) 

    nevyčerpání příspěvku z úřadu práce na veřejně prospěšné práce (položka 4116, UZ 13013) 

na místním hospodářství (§ 3639) v plné výši z důvodu nemoci zaměstnance. Jedná se o 

snížení rozpočtovaného příspěvku o 49.496,-Kč. 

    úpravy výše v roce 2022 přijatých příspěvků od obcí Albrechtice v J.h. a Kořenov za výkony 

městské policie. Jedná se o snížení rozpočtované částky na rok 2022 (položka 4121) o 80.372,-

Kč tak, aby odpovídala skutečnosti. 

    neinvestiční dotace ve výši 10.000,- Kč od Krajského úřadu Libereckého kraje pro ZŠ a MŠ 

Desná na projekt „Doprava žáků na veletrh EDUCA EXPO 2022“ (položka 4122) a její 

přeposlání škole (§ 3113, položka 5336) 

    navýšení výdajů na rekonstrukci Riedlovy hrobky, viz. Martin Soukup. Je třeba navýšit 

rozpočet o 14.000,-Kč (§ 3329, položka 5171). 

    převodu rozpočtovaných finančních prostředků na platy a odměny a zákonné odvody 

pojistného na nerozpočtované vyplacené náhrady mezd v době nemoci za období listopad 

2022 na § 6171 (městský úřad) ve výši 16.725,-Kč. 

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

paragrafů. 

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

 

Hlasování pro - 14 

Usnesení 4.2 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.22/2022, kterým v souladu s § 16 zákona 

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

prostředků v příjmové části o 23.482,-Kč a ke snížení rozpočtovaných prostředků ve výdajové 

části o 25.496,-Kč. 

 

4.3) Rozpočtové opatření č. 23/2022 

Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu: 

    úpravy výše dotace na kanalizaci Desná III (změna rozhodnutí o poskytnutí dotace). Jedná se 

o snížení rozpočtovaných příjmů na rok 2022 o 3.663.329,-Kč (položka 4216, ORG1 : 1604). 

V roce 2022 obdrží město od Ministerstva zemědělství část dotace ve výši 1.236.671,-Kč. 

    nedokončení výstavby kanalizace v Desné III v roce 2022. Náhrada provozních nákladů na 

50 let od ŘSD bude městu uhrazena až po dokončení celé akce, tj. v roce 2023. Jedná se o 

snížení rozpočtovaných příjmů na rok 2022 o 3.298.000,-Kč (§ 2321, položka 2324, ORG1 : 

1604). 

    nedokončení výstavby kanalizace v Desné III v roce 2022 a snížení výdajů na výstavbu v roce 

2022. Jedná se o snížení rozpočtovaných výdajů na rok 2022 o 3.061.329,-Kč (§ 2321, 

položka 6121, ORG1 : 1604). 

Rozdíl snižovaných příjmů oproti výdajům ve výši 3.900.000,-Kč je pokryt obdrženými vyššími 

daňovými příjmy na dani z přidané hodnoty oproti předpokladu při tvorbě rozpočtu na rok 2022 

(položka 1211). K 30. 11. 2022 činily obdržené příjmy z daně z přidané hodnoty 26.056.405,-Kč. 
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Návrh rozpočtového opatření spolu s důvodovou zprávou je uveden v příloze. 

 

Hlasování pro - 14 

Usnesení 4.3  

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.23/2022, kterým v souladu s § 16 zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde ke snížení rozpočtových 

prostředků v příjmové části o 3.061.329,-Kč a ve výdajové části o 3.061.329,-Kč. 

  

4.4) Návrh rozpočtu roku 2023 

Rozpočet je sestaven jako schodkový. Schodek je pokryt finančními prostředky z minulých let ve 

výši 31.761.000,-Kč (zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2022). 

K 30. 11. 2022 byl zůstatek na bankovních účtech 30.234.800,-Kč. V letošním roce ještě proběhne 

platba za prodej pozemků na Souši ve výši 10.956.000,-Kč. Návrh rozpočtu byl projednán finančním 

výborem a zastupiteli dne 28. 11. 2022 a radou města dne 28. 11. 2022 usnesením č. 300/22 doporučen 

zastupitelstvu města ke schválení.  

V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty zamýšlené „investiční“ akce na rok 2023. 

 

Rekapitulace návrhu rozpočtu podle tříd:  

Třída 1 daňové příjmy 57 353 700 Kč 

Třída 2 nedaňové příjmy 23 780 800 Kč 

Třída 3 kapitálové příjmy 4 431 000 Kč 

Třída 4 přijaté dotace 6 680 300 Kč 

 celkem příjmy   92 245 800 Kč 

Třída 5 běžné výdaje 94 192 920 Kč 

Třída 6 kapitálové výdaje 25 089 880 Kč 

 celkem výdaje 119 282 800 Kč 

Třída 8 použití uspořených finančních prostředků 31 761 000 Kč 

 splátky úvěrů - 4 724 000 Kč 

 celkem financování 27 037 000 Kč 

 

p. Indráček – dotazuje se, zda se neuvažovalo o participativním rozpočtu? 

p. starosta – za něho ne, mohlo se to řešit na schůzce k projednávání rozpočtu, tento rok již určitě ne, 

můžeme o tom jednat příští rok, prosí p. Indráček, aby k tomuto návrhu pro přípravu rozpočtu poslal 

nějaký návrh pro ostatní zastupitele 

p. J. – nenašel v rozpočtu částku na úpravu volných bytů, jestli by se tam nějaká částka nemohla 

navrhnout 

p. Čermáková – na opravu bytů je tam 12milionů  

p. J. – ale o myslí na opravu volných bytů, aby byla přesně vyčleněná částka 

p. starosta – na rekonstrukce volných bytů máme v rozpočtu 3.840.000,-Kč, par. 3612 

p. J. – co ochranné nátěry, dobrý hospodář dělá nátěry, tady se nedělá nic, prosí vyčlenit částku na 

nátěry 

p. starosta – ptá se, zda se dobré hospodaření týká i nátěrů dřevěných oken v panelových domech? 

p. J. – po tom Vám je houby 
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p. starosta – v rozpočtu je částka na opravy a na místním hospodářství jsou kvalifikovaní pracovníci, 

kteří vědí, co vše je třeba opravit  

p. J. – dále není uvedena částka na dezinfekci kontejnerů, on to dělal sám, ale nikdo jiný to nedělá, 

Tanvald to dělal 

p. starosta – taky jsme to dělali – objednali jsme na to firmu, má pan J. ještě něco k rozpočtu? 

p. J. – dále likvidace plevelu další položka, která není v rozpočtu, paní ekoložka nemá zájem, šíří se 

to tu, dobrý hospodář plevele likviduje, dále narazil na problém chodníků, chodníky jsou nebezpečné  

p. Koukal – v rozpočtu je částka na opravy chodníků 

p. J. – chodníky mají být zkosený podle norem, jinak jsou nebezpečné, v parku je taky rozbitý 

chodník, snažil se problémová místa označit bílou barvou, dále problém zábradlí u pekařství, je 

nebezpečné, že tam není, jednou budete taky staří, když budete mít štěstí, neberte to osobně, na něho 

neberte ohledy, on si nějak poradí 

p. Michek – v rozpočtu je 900tisíc na opravu chodníku 

p. J. – minule bylo taky v rozpočtu, ale neudělalo se nic 

p. Koukal – vše je uvedeno v rozpočtu a udělala se spousta věci, pan J. nás jenom zkouší 

p. starosta – myslí si, že stříkat barvu po chodníkách a schodech, je spíše vandalismus a město muselo 

potom barvu složitě odstraňovat, částky na chodníky v rozpočtu jsou a místní hospodářství s těmito 

opravami počítá 

p. Šikola – sděluje panu J., že to nikdy nikdo nedokáže, tak jak si přeje 

p. J. – dále 50tisíc na knihy a časopisy, tato částka se mu zdá nízká, bylo by dobré ji navýšit, přijde 

mu to při dnešních cenách málo, souhlasí zastupitelé?  

p. starosta – nikdo se nehlásí 

p. J. – jak jinak, další bod se týká zateplení panelových domů v Desná I., již minule se řešilo, jsou to 

jediné tři domy, které nejsou zateplené, až se zateplí, ušetří se a sníží se spotřeba, jsou vypsané nové 

dotace na zateplení, doufá, že pan Soukup už zjistil, jaké jsou dotace, rád by slyšel názor zastupitelů 

p. tajemník – stále to opakujete, v rozpočtu je vyhrazena částka na zpracování projektu, opravy se 

musí řešit komplexně 

p. J. – než se rozhýbete tak bude po dotacích 

p. tajemník – dotace trvají, musí se udělat projekt, rozpočet, není to tak jednoduché  

p. J. - v rozpočtu ho zarazila částka na osvětlení, už to probíral s paní Čermákovou 

p. Čermáková – už to panu J. vysvětlila 

p. J. – kdo Vám tuto částku sdělil, jak jste na ni přišli, je počítáno se všemi dotacemi od státu, 

doporučuje prověřit, zastropování atd. 

p. starosta – energie nakupuje společně s Libereckým krajem, budeme o tom dnes hovořit v informací 

p. J. – poslední věc, v zimě nebyla údržba ideální a nyní to je stejné, chodníky nejsou posypané atd., 

částku na údržbu by navýšil, stále nedostal odpovědi na dotazy, které posílal 

 

Hlasování pro – 13, zdržel se – 1 (Strnad) 

Usnesení 4.4 

Zastupitelstvo města Desná schvaluje rozpočet města na rok 2023 jako schodkový s celkovými 

příjmy třídy 1 až 4 ve výši 92.245. 800,- Kč, výdaji třídy 5 a 6 ve výši 119.282.800,- Kč a 

financováním třídy 8 ve výši 27.037.000,- Kč v členění na stanovené závazné ukazatele. Schodek 

rozpočtu bude pokryt uspořenými finančními prostředky minulých let.  

 

4.5) Střednědobý výhled rozpočtu na období let 2024 až 2028 
Střednědobý výhled rozpočtu byl projednán finančním výborem a zastupiteli dne 28. 11. 2022 a radou 

města dne 28. 11. 2022 usnesením č. 301/22 doporučen zastupitelstvu města ke schválení v 

předloženém znění. 

 

Hlasování pro - 14 

Usnesení 4.5 
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Zastupitelstvo města Desná schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města na období let 2024 až 

2028. 

 

4.6) Návrh harmonogramu investičních akcí na rok 2023  

Navržený návrh investičních akcí na rok 2023 byl předložen a projednán současně s návrhem 

rozpočtu na rok 2023 na společném jednání finančního výboru a zastupitelů dne 28.11. 2022.   

 

Hlasování pro – 13, zdržel se – 1 (Strnad) 

Usnesení 4.6 

Zastupitelstvo města schvaluje návrh harmonogramu investičních akcí na rok 2023. 

 

5) Organizační 

5.1.1) Zpráva o činnosti Finančního výboru Desná 

Paní Suchardová informoval zastupitele o činnosti FV. FV se sešel 28.11.2022 nad projednáváním 

rozpočtu, dále schvalovali plán činnosti na příští rok. FV se schází vždy před zasedáním ZM. 

 

p. J. – webová stránka, je nepřehledná, nic se tam nedá najít ani materiály 

p. starosta – stavte se na úřadě a my Vám s tím pomůžeme, materiály tam byli 

 

Hlasování pro – 14 

Usnesení 5.1.1 

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o činnosti Finančního výboru a schvaluje program 

činnosti výboru pro rok 2023. 

 

5.1.2) Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Desná 

Pan Chlum informoval zastupitele o činnosti KV. KV se sešel 5.12. a na programu měli schválení 

plánu činnosti na rok 2023, zápis a plán činnosti je uložen v trezoru.  

 

Hlasování pro – 14 

Usnesení 5.1.2 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o činnosti Kontrolního výboru a schvaluje 

program činnosti výboru pro rok 2023. 

 

5.2) Převod majetku z Mikroregionu Tanvaldsko na město Desná 

Vzhledem k ukončení projektu „Protipovodňového systému“, do kterého jsme byli zapojeni, jsme 

obdrželi návrh darovací smlouvy, kterou se má majetek bezplatně převést na jednotlivé obce viz 

příloha. Týká se to rozhlasu, dvou hladinoměrů a srážkoměru. Navržený postup je standardní. Ke 

konci roku bude ukončena i servisní smlouva s firmou Empemont, která byla uzavřena 

s Mikroregionem. Nyní čekáme na návrh servisní smlouvy a podle nabídky zvážíme další postup.  

  

p. Koukal – nemluvilo se už o tom, že až to bude naše, dáme to pryč? 

p. tajemník – srážkoměry a hlásiče pro zvýšení hladiny řek jsou asi důležité 

p. Strnad – mělo by to být v systému, kde by pak mělo chodit nějaké hlášení o stavu řek atd. 

p. starosta – ano, SMS a zprávy o stavu zvýšených hladin řek chodí a stejné je to i v případě 

srážkoměru 

p. Horčičková – myslí si, že to musí být i kvůli pojišťovně, v případě nějakého plnění v případě škody 

z povodní 

p. starosta – ano je to tak, nějaký systém v případě nebezpečí je potřebný, budeme řešit na 

Mikroregionu s dalšími obcemi, které systém využívají 

 



9 

 

Hlasování pro - 14 

Usnesení 5.2 

Zastupitelstvo města Desná schvaluje darovací smlouvu na převod Varovného 

protipovodňového systému na území města Desná ze Svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko na 

Město Desná a pověřuje starostu podpisem uvedené smlouvy. 

 

5.3) Vydání nové Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku v odpadovém hospodářství 
Na základě zvyšujících se cen svozové společnosti SKS a zvyšujícím se nákladům v odpadovém 

hospodářství, doporučuje finanční výbor na základě projednávání rozpočtu na rok 2023 zvýšit cenu 

za místní poplatek za odpad z 660,- Kč na 840,- Kč. V důsledku této změny se musí vydat nová OZV. 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města. Občané dostanou informace v Desenských novinách a 

na webu města viz příloha. 

 

Hlasování pro – 13, zdržel se – 1 (Indráček) 

Usnesení 5.3 

Zastupitelstvo města schvaluje vydání Obecně závazné vyhlášky  o místním poplatku za obecní 

systém odpadového hospodářství s účinností od 1.1.2023.  

 

5.4) Nová obecně závazná vyhláška města Desná o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství 
V průběhu letošního roku jsme byli upozorněni Mgr. Kristýnou Komorovou, vedoucí oddělení 

dozoru Ústí nad Labem – Liberec, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, Ministerstva vnitra 

České republiky na nutnost doplnění ustanovení o volbě placení poplatku paušální částkou ve 

stávající OZV. Proto došlo k přípravě nové OZV, jejíž součástí je i zrušovací ustanovení týkající se 

OZV z roku 2019. Navrhovaná účinnost nové OZV je od 1.1.2023. Návrh nové OZV bude předložen 

ke schválení zastupitelům města na jejich jednání dne 14.12.2022. Posouzení zákonnosti OZV 

legislativním pracovištěm MV ČR je v příloze. 

 

p. Indráček – u vyhlášky jsou přílohy, ale ty jsme v materiálech neměli 

p. tajemník – přílohy se neměnili, bylo to jen formální doplnění textu   

p. Indráček – nechceme taky zvýšit ceny? 

p. tajemník – zábor veřejné prostranství se využívá minimálně, hlavně u stánkařů, pokud zvýšíme 

hodně ceny, tak aby nějací stánkaři na pouť přijeli 

 

Hlasování pro – 12, nehlasoval – 2 (Šikola, Juřík) 

Usnesení 5.4 

Zastupitelstvu města Desná schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Desná o místním 

poplatku za využívání veřejného prostranství s nabytím účinností od 1.1.2023. 

 

6. Informace MěÚ 

6.1) Nákup energií 

Město Desná má nákup energií nasmlouvaný pouze do 31.12.2022. Nákup energií od 1.1.2023 je 

řešen prostřednictvím centrálního zadavatele, Libereckým krajem.  

Rada města usn. č. 149/22 schválila uzavření Smlouvy o centralizovaném zadávání nákupu 

s Libereckým krajem. Nákup energií byl zahájen dne 25.07.2022, s ohledem na situaci na 

energetickém trhu, byl nákup neúspěšný, žádný dodavatel za poptávané ceny nabídku nepředložil, 

proto se přistoupilo k nákupu energií ve spotových cenách, a to opět prostřednictvím Libereckého 

kraje (schváleno usn. RM č. 203/22). Jedná se o nákup za aktuální ceny na trhu s energiemi – u 

elektřiny hodinové ceny a u plynu o denní ceny - reagující na energetický trh.   

Od 1.1.2023 dodavatelem obou komodit bude společnost ČEZ ESCO, a.s., nákup energií bude 

probíhat za spotové ceny, k hodinovým (elektrika) a denním (plyn) cenám bude vždy doplněn 
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přičítací koeficient (tj. marže obchodníka) ve výši 0,24 – 0,29 Kč bez DPH/1 kWh. S ohledem na 

zastropování cen energií platí, že obchodní cena bude 5,- Kč bez DPH/1 kWh u elektřiny a 2,50 Kč 

bez DPH/1 kWh bez ohledu, jaká bude hodnota spotové ceny a přičítacího koeficientu. 

Pro odběry bylo sjednáno zvláštní ujednání, kdy v případě výhodné ceny na trhu s energiemi (pokud 

klesnou pod cenový strop) bude možné požádat dodavatele o nabídku jiného cenového modelu, tj. na 

zafixování ceny do konce roku 2023.  

 

p. Indráček – uvažujeme o změně měření? 

p. starosta – ne, bude se vyhodnocovat vždy po měsíci zpětně 

p. tajemník – připravujeme materiál o úsporách v každém objektu, a u veřejného osvětlení  

p. starosta – možnost měření můžeme projednat s paní Daňkovou, která se tím zabývá 

p. Indráček – ve smlouvě bude uvedeno, jak se měří, pokud byste chtěli jednotlivé měření, tak hodiny 

stojí 4000,-Kč a pak jednorázově 4000,-Kč ročně  

 

6.2) Prodej nakladače Paus  

Město Desná v tomto roce rozhodlo o prodeji nakladače Paus, který byl vyroben v roce 2013 a 

v posledním období prudce rostla nákladnost na opravy a také jejich četnost. Nakladač byl odprodán 

za částku 850.000,- Kč, která byla vyšší než zůstatková cena stanovená znaleckým posudkem. Podpis 

kupní smlouvy a následná platba již proběhly. Paus je nahrazen novým zn. Kramer. Ten má výhodu 

v tom, že jej lze využít i na údržbu chodníků v zimním období, kdy tato činnost nebude muset být 

zadávána externím firmám. Tím by se měla zrychlit a zkvalitnit zimní údržba. 

 

6.3) Nové sociální služby v Desné 

Global Partner Péče, z.ú. se sídlem Pobřežní 665/3, 186 00, Praha 8 – Karlín, IČ 09903046 požádal 

město Desná o pronájem nebytového prostoru pro účely poskytování sociálních služeb osobní 

asistence a odborného sociálního poradenství. Tyto poskytované služby budou poskytovány pro celý 

Mikroregion. Global Partner Péče, z. ú. má platnou registraci pro tyto služby od 1.11.2021 v celém 

Libereckém kraji. Rada města schválila zveřejnění záměru na pronájem prostoru ve 2. nadzemním 

podlaží budovy čp. 500 v ul. Krkonošská (bývalá ředitelna před vstupem na městskou policii) o 

velikosti 27,3 m2 a následně na svém jednání dne 19.12.2022 bude odsouhlasovat uzavření nájemní 

smlouvy. Přesnější náplň činnosti a další informace pro občany budou zveřejněny Global Partner 

Péče, z.ú. v nejbližším období. 

 

Hlasování pro – 13, nehlasoval – 1 (Juřík) 

Usnesení 6 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace MěÚ o:  

- nákupu energií  

- prodeji nakladače Paus 

- nové sociální službě v Desné 

 

7. Diskuze 

p. Indráček – co se podniká, pro zklidnění provozu v Údolní ulici 

p. starosta – řešíme to, budeme certifikovat naše měření, aby tam mohla měřit naše Městská policie, 

dále řešíme snížení rychlosti alespoň u školky  

p. Indráček – dotazuje se, zda máme projekt kanalizace v DIII, rozmístění šachet je špatné, podle 

normy je to asi v pořádku, ale je to uprostřed, přejíždí se přes to, šachty budou odcházet, neví, jestli 

bylo takhle vyprojektováno nebo se tak událo až při realizaci, neví, jak to řešit 

p. tajemník – určitě máme projektovou dokumentaci i stavební dozor 

p. starosta – dáme to za úkol manažerovi projektů, aby prověřil, zda je to podle projektu 

p. J. – neví, proč máme na stránkách vyhlášku jiného města? 
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p. Hrušková – protože nás požádali o vyvěšení, jelikož dotyčný, kterého se vyhláška týká má nebo 

měl pobyt na území města Desná 

p. J. – dále se dotazuje, proč není osvětlený průchod u společenského domu 

p. tajemník – máme osvětlený podchod i osvětlení před společenským domem, nevidí důvod, proč by 

se osvětloval průchod, není to třeba, není to veřejný chodník, nikdy to osvětleno nebylo  

p. J. – proč by to měl obcházet, když můžu jít tamtudy, kdo za to bude odpovědný, když se něco stane 

p. Koukal – není to veřejný chodník 

p. J. – upozorňuje, že padají další stromy do povodí Černé a Bílé Desné, mohl by vzniknout problém, 

mělo by se to řešit, dále upozorňuje, že lidé skladují dřevo na břehu řeky 

p. tajemník – zjistíme situaci  

p. J. – dále k prevenci kriminality, kdy budou zajištěny budovy, kde se můžou scházet výtržníci, dále 

k odchodu MUDr. Drobníka, budeme opět bez doktora, co bude starosta dělat proto, abychom zajistili 

lékařkou službu 

p. starosta – informace budou v novinách a další v lednu, děláme, co je v našich silách, podařilo se 

nám sehnat lékařku, která by ordinovala ve čtvrtek 

p. J. – dále neustálá cenzura v DN 

p. starosta – děkujeme 

 

8. Závěr 

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

vánoce a úspěšný vstup do roku 2023. 

 

Zasedání zastupitelstva ukončil v 18:00 hod. 

 

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

                     

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

 

Jaroslav Kořínek                                                                                         Petr Šikola 

        starosta                                                                                               místostarosta 


