Výpis usnesení
ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Tanvald
konaného dne 19. 12. 2018
I.
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti rady města v období od 05.09.2018
do 28.11.2018.
II.
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti kontrolního výboru, finančního výboru
a výboru pro rozvoj cestovního ruchu.
III.
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti společností s majetkovou účastí města:
1) Nemocnice Tanvald s.r.o.,
2) Teplárenství Tanvald s.r.o.,
3) TABYS s.r.o.
IV.
Zastupitelstvo města schvaluje:
1) rozpočet města Tanvald na rok 2019 takto:
celkové příjmy ve výši
128.946.526 Kč
financování ve výši
4.717.000 Kč
celkové zdroje ve výši
133.663.526 Kč
běžné výdaje běžného účtu
119.495.162 Kč
běžné výdaje fondů
1.856.650 Kč
kapitálové výdaje
10.311.714 Kč
rozpočtová rezerva
2.000.000 Kč
celkové výdaje ve výši
133.663.526 Kč
2) závazné ukazatele rozpočtu v členění dle předloženého materiálu „Návrh rozpočtu města
Tanvald na rok 2019“ se změnou v závazných ukazatelích „Odbor rozvoje a komunálních
věcí“ + 320.000 Kč a „Rozpočtová rezerva“ – 320.000 Kč.

V.
K majetkoprávním záležitostem zastupitelstvo města:
1/ schvaluje převzetí úseku silnice ev. č. III/29023 od staničení 0,00 km do staničení 1,260 km, včetně
pozemkové parcely č. 1926/1 (ostatní plocha – silnice) o výměře 9955 m2 v katastrálním území
Tanvald od Libereckého kraje, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IV – Perštýn;
2/ na základě vydaného a zveřejněného záměru schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví města
Tanvald za pozemky ve vlastnictví České republiky – Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem
Na Pankráci 546/56, Praha - Nusle: 1/ město Tanvald bude převádět České republice – Ředitelství
silnic a dálnic ČR, pozemky o celkové výměře 695 m 2 v katastrálním území Šumburk nad Desnou:
parc. č. 34/9 (ostatní plocha – silnice) o výměře 212 m2, parc. č. 34/11 (ostatní plocha – silnice)
o výměře 102 m2, parc. č. 34/12 (ostatní plocha – silnice) o výměře 264 m2, parc. č. 34/14 (ostatní
plocha – ostatní komunikace) o výměře 98 m2, parc. č. 34/15 (ostatní plocha - ostatní komunikace)
o výměře 19 m2 za cenu obvyklou stanovenou podle znaleckého posudku č. 10b/4059/2018
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ze dne 4. 11.2018 ve výši 175.276,00 Kč; 2/ Česká republika – Ředitelství silnic a dálnic ČR bude
převádět městu Tanvald pozemky o celkové výměře 634 m 2 v katastrálním území Šumburk nad
Desnou: parc. č. 2592/7 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 539 m2, parc. č. 2592/8
(ostatní plocha - ostatní komunikace) o výměře 79 m2, parc. č. 2592/9 (ostatní plocha - ostatní
komunikace) o výměře 16 m2 za cenu obvyklou stanovenou podle znaleckého posudku
č. 10b/4059/2018 ze dne 4. 11.2018 ve výši 154.714,00 Kč;
3/ rozhodlo nesouhlasit s výkupem pozemkové parcely č. 1681/10 (trvalý travní porost) o výměře
1490 m2 v katastrálním území Tanvald od firmy MORRIS CL s.r.o., Hradešínská 1955/28, Praha –
Vinohrady;
4/ rozhodlo nevyužít nabídku pana P. na prodej pozemků - pozemkovou parcelu č. 437/11 (ostatní
plocha - sportovní a rekreační plocha) o výměře 4091 m2 a pozemkovou parcelu č. 437/12 (ostatní
plocha – sportovní a rekreační plocha) o výměře 220 m 2 vše v katastrálním území Tanvald za cenu
1.508.850 Kč;
5/ rozhodlo projednání prodeje pozemkové parcely č. 851/1 (trvalý travní porost) o výměře 895 m2
v katastrálním území Šumburk nad Desnou slečně M. a panu M. do podílového spoluvlastnictví,
každému ideální polovinu, odložit na příští zasedání zastupitelstva;
6/ na základě vydaného a zveřejněného záměru rozhodlo prodat pozemkovou parcelu č. 179/3 (vodní
plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené) o výměře 8 m2 v katastrálním území Tanvald
Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové
za kupní cenu 400 Kč;
7/ schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Tanvald, Sportovní 576 navýšení příspěvku
na provoz o 300.000 Kč a schvaluje rozpočtové opatření č. 95/2018:
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR EKONOMICKÝ
Základní škola Tanvald, Sportovní 576

+ 300.000 Kč

FINANCOVÁNÍ
Převod hospodářského výsledku z minulých let
§

pol. ORJ ORG
8115
3113 5331
10
3520

+ 300.000 Kč

Kč
300 000,00
300 000,00

8/ schvaluje příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Tanvald navýšení příspěvku na provoz
o 120.000 Kč a schvaluje rozpočtové opatření č. 96/2018:
BĚŽNÉ VÝDAJE
ODBOR EKONOMICKÝ
Základní umělecká škola Tanvald

+ 120.000 Kč
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FINANCOVÁNÍ
Převod hospodářského výsledku z minulých let
§

pol. ORJ ORG
8115
3231 5331
10

+ 120.000 Kč

Kč
120 000,00
120 000,00

9/ rozhodlo uvolnit finanční prostředky na program EFEKT 2018 a schválit rozpočtové opatření
č. 97/2018:
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
investice do veřejného osvětlení program EFEKT 2018

+ 948.724,68 Kč

FINANCOVÁNÍ
Převod hospodářského výsledku z minulých let
ÚZ

§

pol.

ORJ

8115
3631 6121 21

+ 948.724,68 Kč

ORG

Kč

13630

948.724,68
948.724,68
VI.

Zastupitelstvo města rozhodlo využít nabídku společnosti CPN Partnership, s.r.o., se sídlem
Mendlovo nám. 1a, Brno na odkup objektů č.p. 140 a č.p. 159 (bývalé ředitelství Seby)
v Tanvaldě v případě smluvního ujednání s majiteli sousedních pozemků o zajištění přístupu,
požadovaných parkovacích míst a napojení potřebné infrastruktury (vodovod, kanalizace, elektřina),
které umožní městu budovy rekonstruovat a využívat dle jeho záměru.
VII.
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti LK na období
roku 2019 č. OLP/5086/2018 dle předloženého návrhu.
VIII.
Zastupitelstvo města schvaluje starostovi v souladu s § 76 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění, mimořádné odměny ve výši jedné jejich měsíční odměny za osobní přínos při splnění
významného úkolu, za činnost a aktivity v roce 2018 včetně účasti na různých kulturních,
společenských a sportovních akcích, které vykonávali ve prospěch města v době mimo úřední hodiny,
ve svém osobním volnu nejen v pracovní dny, ale i ve dnech pracovního volna a klidu.
IX.
Zastupitelstvo města schvaluje místostarostovi v souladu s § 76 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění, mimořádné odměny ve výši jedné jejich měsíční odměny za osobní přínos při splnění
významného úkolu, za činnost a aktivity v roce 2018 včetně účasti na různých kulturních,
společenských a sportovních akcích, které vykonávali ve prospěch města v době mimo úřední hodiny,
ve svém osobním volnu nejen v pracovní dny, ale i ve dnech pracovního volna a klidu.
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X.
Zastupitelstvo města deleguje v souladu s § 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, na valné hromady obchodních společností s majetkovou účastí města
následující zástupce:
1) na valné hromady Severočeské vodárenské společnosti a.s. konané v roce 2019 pana Mgr.
Vladimíra Vyhnálka, jako náhradníka pana Mgr. Antonína Bělonožníka;
2) na valné hromady Teplárenství Tanvald s.r.o. konané v roce 2019 pana Mgr. Antonína
Bělonožníka, jako náhradníka pana Mgr. Vladimíra Vyhnálka;
3) na valné hromady Nemocnice Tanvald s.r.o. konané v roce 2019 pana Mgr. Vladimíra Vyhnálka,
jako náhradníka pana Mgr. Antonína Bělonožníka.
XI.
Zastupitelstvo města:
1/ schvaluje Zprávu o uplatňování Územního plánu Tanvald za období 05/2014-05/2018;
2/ stanoví, že Změna č. 3 ÚP Tanvald bude pořízena zkráceným postupem podle § 55a a násl.
stavebního zákona;
3/ stanoví, že určeným zastupitelem pro pořízení změn ÚP Tanvald bude Mgr. Vladimír Vyhnálek,
starosta města.

Mgr. Vladimír Vyhnálek v.r.
starosta

Na úřední desce MěÚ Tanvald zveřejněno dne: 04.01.2019
Z úřední desky MěÚ Tanvald sejmuto dne:
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