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Město Tanvald 

 
Výpis usnesení 

ze zasedání Zastupitelstva města Tanvald 

konaného dne  17. 12. 2019 

 
I. 

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti rady města v období od 07. 11. 2019 

do 11. 12. 2019. 

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 2020 takto:  

celkové příjmy ve výši   145.285.890 Kč  

financování ve výši     10.320.522 Kč 

celkové zdroje ve výši    155.606.412 Kč 

běžné výdaje běžného účtu  135.250.323 Kč 

běžné výdaje fondů       1.429.450 Kč 

kapitálové výdaje     18.926.639 Kč 

rozpočtová rezerva       2.000.000 Kč 

celkové výdaje ve výši   155.606.412 Kč 

 

2) závazné ukazatele rozpočtu v členění dle předloženého materiálu „Návrh rozpočtu města Tanvald  

na rok 2020“. 

 

V. 

 

K majetkoprávním záležitostem zastupitelstvo města: 

 

1/  schvaluje bezúplatný převod stavby pod označením SO 690 - úprava osvětlení dráhy – 3 lampy  

na pozemku parc. č. 34/1 v katastrálním území Šumburk nad Desnou v pořizovací ceně 536.136 Kč, 

inventární číslo 462143000040, Správě železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 

1003/7, 110 00 Praha 1; 

2/ rozhodlo  nepřijímat do vlastnictví města pozemek parc. č. 1316/3 (ostatní plocha – neplodná půda) 

v katastrálním území Šumburk nad Desnou na základě nabídky  Úřadu pro zastupování státu  

ve věcech majetkových, odboru Odloučené pracoviště Liberec; 

3/ na základě vydaného a zveřejněného záměru  rozhodlo prodat pozemkovou parcelu č. 1969/3 (trvalý 

travní porost) o výměře 72 m2 v katastrálním území Šumburk nad Desnou včetně podzemní požární nádrže 

manželům Š. za kupní cenu 28.900 Kč; 
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4/ na základě vydaného a zveřejněného záměru rozhodlo prodat části pozemkové parcely č. 1136/1 (trvalý 

travní porost) v katastrálním území Tanvald označené podle geometrického plánu  

č. 1790-407/2019 ze dne 12. 11. 2019 jako: 

a) pozemková parcela č. 1136/1 (trvalý travní porost) o výměře 3038 m2 panu K. za kupní cenu  97.300 Kč;  

b) pozemková parcela č. 1136/4 (trvalý travní porost)  o výměře 7712  m2 panu V.,  IČ 602 60 637 sídlem 

Jiřetín pod Bukovou 64 za kupní cenu: 303.100 Kč. 

 

5/ souhlasí s vyřazením projektů vedených na účtu 042 nedokončené investice:  

a)  projekt „Výstavba hřiště na pozemcích parc. č. 4231 a parc. č. 4232 v katastrálním území Smržovka“  

u objektu č.p. 1309 (Komunitní centrum) v pořizovací ceně 10.520 Kč; 

b)   projekt  „Parkoviště  ul. Horská okolo čp. 577-578, Tanvald“ v pořizovací ceně 61.500 Kč.  

 

VI. 

Zastupitelstvo města schvaluje Akční plán sociálních služeb města Tanvald pro rok 2020  

dle předloženého návrhu.   

VII. 

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Centrum sociálních služeb Tanvald – 

Kotva“ z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Rozvoj Tanvaldska – IROP –

Sociální služby a komunitní centra“ s vazbou na výzvu ŘO IROP č. 62 výzva IROP – SOCIÁLNÍ 

INFRASTRUKTURA. 

VIII. 

Zastupitelstvo města souhlasí s realizací a financováním akce „Vyhlídka nad Tanvaldem“ a současně 

souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z Národního programu podpory cestovního ruchu 

v regionech, podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu Ministerstva pro 

místní rozvoj ČR pro rok 2020. 

IX. 

Zastupitelstvo města schvaluje: 

1/ v souladu s ustanovením § 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Zřizovací listinu Masarykovy základní školy Tanvald, 

příspěvkové organizace dle předloženého návrhu, 

2/ výmaz oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie a výmaz střední školy Obchodní akademie IZO:  

110 013 140 z rejstříku škol a školských zařízení, jejíž činnost vykonávala Masarykova základní škola a 

Obchodní akademie Tanvald, Školní 416, příspěvková organizace, s účinností od 01. 09. 2020. 

X. 

 

1/ Zastupitelstvo města v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb.,   

o obcích, v platném znění a s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních 

samosprávních celků, v platném znění, stanoví měsíční odměny za výkon funkcí neuvolněným členům 

zastupitelstva následovně: 

 a/ místostarostovi města    18.700 Kč  

 b/ členům rady města        6.950 Kč 

 c/ předsedům výborů       3.470 Kč 

 d/ členům výborů       2.900 Kč 

 e/ členům zastupitelstva města bez dalších funkcí   1.740 Kč 

 

2/ Zastupitelstvo města v souladu s § 72 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění stanoví, 

že měsíční odměna za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se bude poskytovat  

ode dne 01. 01. 2020. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet  
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ode dne složení slibu. V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna náležet ode 

dne zvolení do této funkce. 

 

XI. 
 

Zastupitelstvo města schvaluje za osobní přínos při splnění významného úkolu, za činnost a aktivity 

v druhé polovině roku 2019 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,  v souladu s § 76 zák. č. 128/2000 Sb.,  

o obcích platném v znění, poskytnutí mimořádné odměny starostovi a  místostarostovi ve výši jedné jejich 

měsíční odměny. 

 

XII. 

 

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 2020 pana  

Mgr. Vladimíra Vyhnálka, jako náhradníka pana Mgr. Antonína Bělonožníka; 

2. na valné hromady Teplárenství Tanvald s.r.o. konané v roce 2020 pana Mgr. Antonína Bělonožníka, 

jako náhradníka pana Mgr. Vladimíra Vyhnálka; 

3. na valné hromady Nemocnice Tanvald s.r.o. konané v roce 2020 pana Mgr. Vladimíra Vyhnálka, 

jako náhradníka pana Mgr. Antonína Bělonožníka. 

 

XIII.  

 

Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku města Tanvald  č. 4/2019, o místním poplatku za 

užívání veřejného prostranství dle předloženého návrhu. 

 
Zápis 

 
ze zasedání Zastupitelstva města Tanvald  

konaného dne 17. 12. 2019 od 17.00 hodin  
ve velké zasedací síni Městského úřadu Tanvald 

 

Přítomno:    19 členů zastupitelstva města (viz prezenční listina) 
 

Ověřovatelé zápisu: MUDr. Jiří Buchar a RNDr. Jaroslav Týl 
 

Zapisovatelka: Eva Kráslová 
 

   Program:      

1/ Zahájení 

2/ Informace o činnosti rady města  

3/ Informace o činnosti výborů zastupitelstva města 

        3.1. Výbor pro rozvoj cestovního ruchu 

        3.2.  Finanční výbor 

        3.3.  Kontrolní výbor  

4/ Informace o činnosti společností s majetkovou účastí města 

        4.1. Nemocnice Tanvald s.r.o. 

        4.2. Teplárenství Tanvald s.r.o.  

        4.3. TABYS s.r.o. 

5/ Návrh rozpočtu města na rok 2020 
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6/ Majetkoprávní záležitosti  

6.1. Schválení bezúplatného převodu stavby – Správa železniční dopravní cesty 

6.2. Nabídka na odkoupení pozemku – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

6.3. Prodej pozemkové parcely č. 1969/3 v katastrálním území Šumburk nad Desnou včetně podzemní 

požární nádrže 

6.4. Prodej částí pozemkové parcely č. 1136/1 v katastrálním území Tanvald 

6.5. Vyřazení projektů z účetní evidence 

  7/  Schválení Akčního plánu sociálních služeb města pro rok 2020 

 8/   Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Centrum sociálních služeb Tanvald – Kotva“ 

 9/   Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Vyhlídka nad Tanvaldem“ 

10/  Dotační program na podporu zdravotních služeb na území města Tanvald 2020 – 2023 

11/  Schválení zřizovací listiny Masarykova základní škola Tanvald, příspěvková organizace a výmazu 

oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie a střední školy Obchodní akademie IZO: 110 013 140 z 

rejstříku škol a školských zařízení 

12/  Odměňování zastupitelů města 

13/  Schválení mimořádných odměn členům zastupitelstva města dle § 76 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích 

14/  Delegování zástupců města na valné hromady obchodních společností s majetkovou účastí města 

konané v roce 2020 

15/  Náměty, připomínky, diskuze  

16/  Závěr 

        

ad 1/ Zahájení 
 

Starosta - zahájil zasedání zastupitelstva města, přivítal členy zastupitelstva města a hosty, konstatoval,  

že zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval, že omluveni z dnešního 

jednání jsou pp. Průcha a Mgr. Zítko.  Přítomno je 19 členů zastupitelstva města.  Uvedl, že zasedání je 

usnášeníschopné.  

- uvedl, že se neustále  snaží  o maximální transparentnost práce zastupitelstva města, a proto i dnešní  

zasedání zastupitelstva bude  přenášeno on-line. Obrazový záznam pořizován nebude. Z dnešního zasedání 

je pořizován zvukový záznam pro vnitřní potřebu MěÚ, jeho kopii mohou členové zastupitelstva obdržet  

na vyžádání v sekretariátu starosty a tajemníka MěÚ. Dále dodal, že materiály k projednání na dnešním 

zasedání zastupitelstva města byly zveřejněny na webových stránkách města v souladu se zákonem             

o ochraně osobních údajů a nyní jsou promítány na plátno.  
                                                                                                                        

Bez připomínek. 

 

Starosta – navrhl doplnit program o bod 15/ Návrh Obecně závazné vyhlášky č. 4/2019, o místním 

poplatku za užívání veřejného prostranství.  

schváleno všemi hlasy přítomných 

 
 

Starosta - nechal hlasovat o schválení celého programu.  

schváleno všemi hlasy přítomných 

                          

Starosta -  navrhl členy návrhové komise – paní Miroslavu Erbenovou 

                                                                 pana Jiřího Josífka 
                                                                    

schváleno všemi hlasy přítomných 

- určil zapisovatelku –  Evu Kráslovou 

                                                                                                                                                          

- určil ověřovatele –  MUDr. Jiřího Buchara a RNDr. Jaroslava Týla 
      

- konstatoval, že zápis z minulého zasedání byl k nahlédnutí v sekretariátu starosty a tajemníka MěÚ  

a byl ověřovateli zápisu paní MDDr. Danielou Šebestovou a Danielem Šimkem podepsán bez připomínek  

a je tudíž schválený.   
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ad 2/ Informace o činnosti rady města 
 

Starosta – konstatoval, že zastupitelé zápisy a usnesení z jednání rady města za období od 07. 11. 2019  

do 11. 12. 2019 obdrželi, i když ten poslední až dnes.  S odkazem na § 16 odst. c) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích zdůraznil, že občan, který není zastupitel, má právo vyjádřit své stanovisko k projednávaným 

věcem. Zastupitel obce může v souladu s Jednacím řádem Zastupitelstva města Tanvald vést diskuzi.  

Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

MUDr. Buchar – uvedl, že rada města dne 11.12.2019 schválila Smlouvu o nájmu a provozu víceúčelového 

areálu – autokempu Tanvaldská kotlina na dobu 15 let. V zápisu ze schůze rady města ze dne 04.09.2019 

bylo ale uvedeno, že se vydává záměr na pronájem Víceúčelového areálu - autokempu Tanvaldská kotlina        

na období 1 roku. Požádal o vysvětlení. 

 

Starosta – vysvětlil, že nový nájemce autokempu chce žádat o dotace na rozvoj areálu a v tom případě musí 

být pronájem na delší dobu. 

 

MUDr. Buchar – uvedl, že záměr na pronájem byl ale vydán na dobu jednoho roku. Obává se, aby to někdo 

nenapadl. 

 

Starosta – informoval, že jediným zájemcem o pronájem autokempu byl p. Němec za spolek NORTH 

BIKE CLUB, spolek, se sídlem Pražská 608/109, 466 01 Jablonec nad Nisou. 

 

MUDr. Buchar – uvedl, že pokud by byl vydán záměr na pronájem autokempu na dobu 15 let, byl by určitě 

počet zájemců vyšší. 

 

Ing. Mikš - uvedl, že dne 29.11.2019 obdržel odbor stavební úřad a životní prostředí MěÚ Tanvald 

z Ministerstva životního prostředí ČR Oznámení o zahájení řízení o stanovení průzkumného území pro 

zvláštní zásah do zemské kůry za účelem průmyslového využívání tepelné energie zemské kůry v lokalitě 

Tanvald. Toto se však dozvěděl až dnes ze zápisu ze schůze rady města ze dne 11.12.2019. Uvedl, že 

zastupitelé ani občané o tomto nebyli informováni dříve a otázal se, kdo je účastníkem řízení. 

 

Starosta – uvedl, že účastníkem řízení bylo město Tanvald a on jednal podle intencí JUDr. Jantačové, která 

na základě plné moci město Tanvald zastupuje. Na tom, že při těchto řízeních bude město Tanvald 

zastupovat JUDr. Jantačová, se dohodlo zastupitelstvo města.  

 

Dále bez připomínek.     
 

Starosta navrhl usnesení: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti rady města v období od 07. 11. 2019  

do 11. 12. 2019. 

 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení. 

 schváleno všemi hlasy přítomných 

Bylo přijato usnesení č. I. 

 

ad 3/ Informace o činnosti výborů zastupitelstva města     
 

3.1. Kontrolní výbor  

 

p. Šimek, předseda kontrolního výboru – informoval, že kontrolní výbor uskutečnil zasedání dne 16. 12. 

2019.  Kontrolní výbor provedl kontrolu vymáhání dlužných částek za místní poplatek za likvidaci odpadů. 

Konstatoval, že nedoplatky se zvyšují a po navýšení místního poplatku za likvidaci odpadů od roku 2020  

se budou zřejmě ještě více navyšovat. Dále uvedl, že kontrolní výbor se také zabýval plánem kontrol  

na I. pololetí 2020. 
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3.2. Finanční výbor 
 

Mgr. Prašivka, předseda finančního výboru – informoval, že finanční výbor uskutečnil zasedání dne 

16.12.2019. Konstatoval, že finanční výbor projednal majetkoprávní záležitosti, které bude zastupitelstvo 

města projednávat dnes. K některým záležitostem se vyjádří při projednávání dle programu. 

 

3.3. Výbor pro rozvoj cestovního ruchu 
 

p. Černý, předseda výboru pro rozvoj cestovního ruchu – informoval, že zástupci výboru pro rozvoj 

cestovního ruchu se zúčastnili zasedání Mikroregionu Tanvaldsko, kde představili mimo jiné projekt  

na rozvoj cykloturistiky. Uvedl, že výbor pro rozvoj cestovního ruchu doporučuje podat žádost o dotaci  

na projekt „Vyhlídka nad Tanvaldem“. V případě, že by město nebylo při získání dotace úspěšné, pak 

výbor doporučuje tuto akci zafinancovat z prostředků města a zrealizovat příští rok. Poté vysvětlil, proč 

rada města postupovala při pronájmu autokempu tak, jak postupovala, nejprve se vydal záměr na pronájem 

na dobu 1 roku, po jednání s jediným zájemcem o pronájem se rada města usnesla, že smlouvu o nájmu 

autokempu schválí na dobu 15 let, cílem je především, aby se tento areál rozvíjel. 

 

Starosta – uvedl, že představení projektu na rozvoj cykloturistiky zástupci Mikroregionu Tanvaldsko 

kvitovali. Poté se vrátil k tématu Vyhlídky nad Tanvaldem a konstatoval, že pokud by město nežádalo o 

dotaci, byla by už vyhlídka dávno postavená a za menší finanční částku, než tomu bude nyní.  

 

Starosta otevřel diskuzi ke všem třem výborům. 

 

Bez námětů a připomínek. 

 

Starosta navrhl usnesení: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti kontrolního výboru, finančního výboru  

a výboru pro rozvoj cestovního ruchu. 

                                                              schváleno všemi hlasy přítomných 

Bylo přijato usnesení č. II. 

 

 

                                                                           ad 4/ Informace o činnosti společností s majetkovou účastí města 
 

4.1. Nemocnice Tanvald s.r.o. 
 

Starosta –  omluvil nepřítomného ředitele nemocnice MUDr. Očenáše, který má důležité jednání. 

Starosta -  uvedl, že od posledního zasedání zastupitelstva města nedošlo k žádným změnám. Starosta 

otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

                                                                                                                                   

Bez dotazů a připomínek. 

 

Starosta navrhl usnesení: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti Nemocnice Tanvald s.r.o. 

                                                                                                                 schváleno všemi hlasy přítomných 
 

4.2. Teplárenství Tanvald s.r.o. 
 

Místostarosta – omluvil nepřítomného slovo jednatele společnosti pana Bocha z důvodu nemoci.  
 

Místostarosta – konstatoval, že dnes proběhla kolaudace kogenerační jednotky na Šumburku, která je od 

5.12.2019 ve zkušebním provozu. Dále informoval, že meziročně se podařilo navýšit prodej tepla proti 

loňskému roku o cca 2000 GJ, což představuje nárůst tržby o cca 1,5 mil. Kč za stejné období oproti roku 

2018. Starosta otevřel diskuzi k tomuto bodu. 
 

Bez dotazů a připomínek. 
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Starosta navrhl usnesení: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti Teplárenství Tanvald s.r.o. 

                                                                                                                 schváleno všemi hlasy přítomných 

 

 

4.3. TABYS s.r.o. Tanvald 
 

Starosta  - omluvil nepřítomného jednatele společnosti Ing. Zaplatílka. 

 

Starosta – informoval, že zateplení objektu čp. 595 a čp. 596 na Šumburku bylo z důvodu klimatických a 

povětrnostních podmínek přerušeno. Starosta otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

MUDr. Buchar – otázal se, zda bude objekt zaplachtován celou zimu. 
 

Starosta – odpověděl, že tento dotaz je pro zhotovitele stavby, on neví. 

 

Dále bez připomínek 
 

Starosta navrhl usnesení: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti TABYS s.r.o. Tanvald. 

                                                                                                   schváleno všemi hlasy přítomných 

                                                                         

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.  

                                                                  

               Bylo přijato usnesení č. III. 

 
ad 5/ Návrh rozpočtu města Tanvald na rok 2020 

 
Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 

 

Starosta –  požádal o podání informací vedoucího ekonomického odboru pana Bc. Tollara. 
 

Bc. Martin Tollar, ved. ekonomického odboru – uvedl, že návrh rozpočtu města Tanvald je sestaven 

v celkové výši 155.606 tis. Kč a oproti loňskému roku se jedná o navýšení rozpočtu o téměř 17%. 

Konstatoval, že celkové příjmy jsou rozpočtovány ve výši cca 145 mil. Kč a celkové výdaje ve výši cca 

155 mil. Kč. Rozpočet je sestaven jako schodkový se zapojením částky 10.770 tis. Kč z přebytku 

hospodaření z minulých let. Toto je způsobeno především tím, že se v letošním roce nepodařilo realizovat 

všechny projekty a částka cca 21 mil. Kč se převádí do rozpočtu roku 2020. Konstatoval, že se 

předpokládají lepší daňové výnosy. Informoval, že v kapitole Kapitálové výdaje jsou zahrnuty mimo jiné i 

projekty přesunuté z letošního roku.  

Na závěr konstatoval, že návrh rozpočtu města Tanvald na rok 2020 byl zveřejněn dle zákona a všichni 

měli možnost se s ním seznámit. 

 

Starosta –  konstatoval, že volné prostředky města byly k 30.11.2019  ve výši 69 mil. Kč a dle jeho názoru 

by bylo vhodné tyto prostředky proinvestovat, protože projekty jsou rok od roku dražší a investice se pak 

prodražují. Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Bez připomínek. 
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Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje: 

 

1) rozpočet města Tanvald na rok 2020 takto:  

celkové příjmy ve výši   145.285.890 Kč  

financování ve výši     10.320.522 Kč 

celkové zdroje ve výši    155.606.412 Kč 

běžné výdaje běžného účtu  135.250.323 Kč 

běžné výdaje fondů       1.429.450 Kč 

kapitálové výdaje     18.926.639 Kč 

rozpočtová rezerva       2.000.000 Kč 

celkové výdaje ve výši   155.606.412 Kč 

 

2) závazné ukazatele rozpočtu v členění dle předloženého materiálu „Návrh rozpočtu města Tanvald  

na rok 2020“. 

 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení. 

schváleno všemi hlasy přítomných  

Bylo přijato usnesení č. IV 

 

 

ad 6/ Majetkoprávní záležitosti 

 
6.1. Schválení bezúplatného převodu stavby – Správa železniční dopravní cesty 

 

Předkladatel: ekonomický odbor (viz příloha) 

 

Místostarosta – uvedl, že v roce 2011 zahájilo město Tanvald stavbu „Terminál dopravy Tanvald – 

Šumburk nad Desnou“, číslo projektu  CZ.1.13/1.2.00/18.01046, v rámci které byly na stavebním pozemku 

parc.č. 251 a na pozemcích parc. č. 34/1 a č. 2588, vše v katastrálním území Šumburk nad Desnou 

umístěny stavby: 

SO 650 - úprava koleje č. 4 včetně snesení koleje č. 6 

SO 660 - zabezpečovací zařízení – pult – stanice ČD 

PS  670 - přeložka kabelů ČD a Telematika, zabezpečovací zařízení 

PS  680 - nákladová plocha ČD + nákladová plocha železniční přejezd 

SO 690 - úprava osvětlení dráhy – 3 lampy 

Na stavbu „Terminálu dopravy Tanvald – Šumburk nad Desnou“ poskytla Regionální rada regionu 

soudržnosti Severovýchod na základě Smlouvy o poskytnutí dotace č. LB/1046/S ze dne 21.01.2011  městu 

Tanvald dotaci. Podle článku XIII. této smlouvy nesmělo město Tanvald po dobu pěti let ode dne 

finančního ukončení projektu majetek pořízený z dotace převést, pronajmout nebo vypůjčit a mělo 

povinnost zahrnout majetek pořízený v rámci projektu do svého účetnictví. Stavba byla dokončena v roce 

2012. 

Vzhledem k tomu, že uplynula pětiletá lhůta udržitelnosti projektu, navrhl ekonomický odbor Správě 

železniční dopravní cesty, státní organizaci, jako provozovateli výše uvedených staveb, vyřešit majetkové 

vztahy těchto staveb úplatným nebo bezúplatným převodem do vlastnictví Správy železniční dopravní 

cesty, státní organizace. 

Dne 29.10.2019 obdrželo město od Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SŽDC) 

vyjádření k převodu staveb – „Terminál dopravy Tanvald – Šumburk nad Desnou“, ve kterém je uvedeno, 

že  v rámci investiční stavby SŽDC „Rekonstrukce trati Liberec – Tanvald“ byly sneseny (odstraněny) 

stavby pod označením SO 650 - úprava koleje č. 4 včetně snesení koleje č. 6, PS 660 - zabezpečovací 

zařízení – pult – stanice ČD a PS 670 - přeložka kabelů ČD a Telematika, zabezpečovací zařízení. Dále 

konstatují, že SO 680 – nákladová plocha ČD je umístěna na pozemku parc. č. 34/1 v katastrálním území 

Šumburk nad Desnou ve vlastnictví Českých drah, a.s., z tohoto důvodu se nemohou vyjadřovat k převodu 

cizího majetku.  Převodu na SŽDC, se týká pouze stavba SO 690 – úprava osvětlení dráhy – 3 lampy na 

pozemku parc. č. 34/1 v katastrálním území Šumburk nad Desnou, vedená v účetní evidenci pod 

inventárním číslem 462143000040 v pořizovací ceně 536.163 Kč.  Zůstatková cena činí 466.572 Kč. 
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Bez připomínek.     

 
Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje  bezúplatný převod stavby pod označením SO 690 - úprava osvětlení 

dráhy – 3 lampy na pozemku parc. č. 34/1 v katastrálním území Šumburk nad Desnou v pořizovací 

ceně 536.136 Kč, inventární číslo 462143000040, Správě železniční dopravní cesty, státní organizace, 

se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. 

 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.      

                                                                                                         schváleno všemi hlasy přítomných  

Bylo přijato usnesení č. V/1 

 

 

6.2. Nabídka na odkoupení pozemku – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

 

Předkladatel: ekonomický odbor (viz příloha) 

 

Místostarosta – uvedl, že město obdrželo od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní 

pracoviště Ústí nad Labem, odbor Odloučené pracoviště Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 26, Liberec nabídku 

na odkoupení pozemku parc. č. 1316/3 (ostatní plocha – neplodná půda) o výměře 39 m2, katastrální území 

Šumburk nad Desnou. 

Nabídku obdrželo město Tanvald z důvodu, že pozemek sousedí s pozemkem ve vlastnictví města Tanvald  

parc. č. 1317/9 (lesní pozemek), katastrální území Tanvald. 

Ekonomický odbor po projednání s vedoucím odboru rozvoje a KV uvádí, že vzhledem k velikosti 

pozemku a jeho druhu nemá město Tanvald využití pro tento pozemek. 

Rada města doporučuje předmětný pozemek nepřijímat do vlastnictví města. 

 

Bez připomínek.     

 
Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo  nepřijímat do vlastnictví města pozemek parc. č. 1316/3 (ostatní 

plocha – neplodná půda) v katastrálním území Šumburk nad Desnou na základě nabídky  Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových, odboru Odloučené pracoviště Liberec. 

 
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení. 

schváleno všemi hlasy přítomných  

Bylo přijato usnesení č. V/2 

 

 

6.3. Prodej pozemkové parcely č. 1969/3 v katastrálním území Šumburk nad Desnou včetně 

podzemní požární nádrže 

 

Předkladatel: ekonomický odbor (viz příloha) 

 

Místostarosta – uvedl, že město Tanvald je vlastníkem pozemkové parcely č. 1969/3 (trvalý travní porost)  

o výměře 72 m2 v katastrálním území Šumburk nad Desnou. Podle schváleného Územního plánu Tanvald 

je pozemková parcela č. 1969/3 v katastrálním území Šumburk nad Desnou vymezena jako součást 

zastavitelné plochy s funkčním zařazením bydlení smíšené obytné – rekreační. 

Pozemek protíná vrchní vedení nízkého napětí. Na pozemku je umístěna podzemní požární nádrž z roku 

1974, vedená v účetní evidenci majetku pod inventárním číslem 814230/5 v pořizovací ceně 11.272 Kč. 

Tato nádrž není městem Tanvald využívána a neslouží původnímu účelu.  

Konstatoval, že o prodej pozemku včetně podzemní požární nádrže požádali manželé Š.  Jak je uvedeno 

v žádosti, do nádrže jsou svedeny potrubím vody z prameniště na pozemcích manželů Š., kteří by chtěli do 

budoucna nádrž upravit a za účelem regulace vody využívat. 
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Konstatoval, že rada města vydala záměr na prodej předmětného pozemku, ke kterému nepřišla žádná 

připomínka. 
 

pí Preislerová – uvedla, že bude hlasovat proti prodeji. Na předmětném pozemku jsou umístěny nádoby  

na tříděný odpad a jiné vhodné místo na Českém Šumburku není. Uvedla, že vhodnější by bylo část 

pozemku pro tento účel ponechat městu. 
 

Místostarosta – uvedl, že tuto záležitost lze ošetřit v kupní smlouvě. 
 

pí Preislerová – uvedla, že buď tímto způsobem, nebo věcným břemenem. 
 

Místostarosta – uvedl, že při jednání o možném prodeji se manželé Š. vyjádřili, že by sběrné místo na 

tříděný odpad zachovali. 
 

Dále bez připomínek.     
 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města na základě vydaného a zveřejněného záměru rozhodlo prodat pozemkovou 

parcelu č. 1969/3 (trvalý travní porost) o výměře 72 m2 v katastrálním území Šumburk nad Desnou 

včetně podzemní požární nádrže manželům Š. za kupní cenu 28.900 Kč. 
 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení. 

Jméno člena ZM PROTI  ZDRŽEL 

Mgr. Bělonožník Antonín         

MUDr. Buchar Jiří             

Černý Lukáš   

MUDr. Ducháčková Radka          x 

Erbenová Miroslava       

Josífek Jiří           

Kottan Michal      

Marčíková Lenka      

Ing. Mikš Jaroslav              

Ing. Palme Jan             

Mgr. Prašivka Jan          

MUDr. Pražák Ondřej                   

Preislerová Hana        X         

Průcha Josef  nepřítomen    nepřítomen 

Soldát Karel   

Bc. Synovcová Zdeňka         

MDDr. Šebestová Daniela   

Šimek Daniel              x 

RNDr. Týl Jaroslav          

Mgr. Vyhnálek Vladimír        

Mgr. Zítko Tomáš  nepřítomen    nepřítomen 

PRO 16 

PROTI 1 

ZDRŽELI SE 2 

 

Bylo přijato usnesení č. V/3 
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6.4. Prodej částí pozemkové parcely č. 1136/1 v katastrálním území Tanvald 

 

Předkladatel: ekonomický odbor (viz příloha) 
 

Místostarosta – uvedl, že pan K. požádal město Tanvald o prodej části pozemkové parcely č. 1136/1 (trvalý 

travní porost) v katastrálním území Tanvald za účelem využití na zemědělskou činnost – chov ovcí.  

Pozemek sousedí s pozemkovou parcelou č.1142/11 (trvalý travní porost), kterou vlastní. Dále je pan K. 

vlastníkem stavební parcely č. 642, jejíž součástí je stavba Tanvald čp. 396, rodinný dům.  

Při místním šetření bylo zjištěno, že část pozemkové parcely č. 1136/1 užívá jako zázemí autoservisu pan 

V., IČ 602 60 637, se sídlem Jiřetín pod Bukovou 64. Podle schváleného Územního plánu Tanvald je 

pozemková parcela č. 1136/1 v katastrálním území Tanvald vymezena ve funkčním využití jako plocha 

smíšená nezastavěného území – přírodní, zemědělská – NS. Z přiloženého snímku katastrální mapy je 

patrné, že pozemek protíná vedení vysokého napětí s vyznačením ochranného pásma a je na něm umístěna 

stožárová trafostanice s vyznačením ochranného pásma. Ze snímku ortofotomapy je patrné, že na pozemku 

je vyznačeno záplavové území.  Konstatoval, že město předmětné pozemky nevyužívá. 

Uvedl, že rada města vydala záměr na prodej částí pozemkové parcely č. 1136/1 (trvalý travní porost) 

v katastrálním území Tanvald následovně: 

1/ části o výměře cca 7650 m2 panu V.,  IČ 602 60 637, se sídlem Jiřetín pod Bukovou 64; 

2/  části o výměře cca 3100 m2 panu K. 

Konstatoval, že k vydanému záměru nepřišla žádná připomínka.  
 

Bez připomínek.     
 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města na základě vydaného a zveřejněného záměru rozhodlo prodat části pozemkové 

parcely č. 1136/1 (trvalý travní porost) v katastrálním území Tanvald označené podle geometrického 

plánu č. 1790-407/2019 ze dne 12. 11. 2019 jako: 

a) pozemková parcela č. 1136/1 (trvalý travní porost) o výměře 3038 m2 panu K. za kupní cenu  

97.300 Kč;  

b) pozemková parcela č. 1136/4 (trvalý travní porost) o výměře 7712 m2 panu V.,  IČ 602 60 637,  

se sídlem Jiřetín pod Bukovou 64 za kupní cenu: 303.100 Kč. 

 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení. 

schváleno všemi hlasy přítomných  

Bylo přijato usnesení č. V/4 

6.5. Vyřazení projektů z účetní evidence 

 

Předkladatel: ekonomický odbor (viz příloha) 

 

Místostarosta – uvedl, že v  roce  2012   město  Tanvald   pořídilo   přípravnou   projektovou  dokumentaci  

pro plánovanou  akci „Výstavba hřiště na pozemcích parc. č. 4231 a parc. č. 4232  

v katastrálním území Smržovka“ u objektu č.p. 1309 (Komunitní centrum), která je vedena  

v účetnictví města Tanvald na účtu 042 nedokončené investice za cenu 10.520 Kč.    

Tato akce nebyla dosud realizována a s její realizací se podle tohoto projektu do budoucna nepočítá.  

V současné době je připravován nový projekt „ Rozvoj centra sociálních služeb Tanvald – Kotva“, jehož 

součástí bude i vybudování sportoviště. 

V roce 2016 město pořídilo projektovou dokumentaci pro plánovanou akci „Parkoviště ul. Horská okolo 

čp. 577-578, Tanvald“, která je vedena v účetnictví města Tanvald na účtu 042 nedokončené investice  

za cenu 61.500 Kč. Rovněž tato akce nebyla dosud realizována a s její realizací se podle tohoto projektu  

do budoucna nepočítá. V současné době je připravován nový projekt „Revitalizace území ul. Horská -  ul. 

Sportovní, Tanvald“. V rámci tohoto projektu bude vybudováno parkoviště. 

Ekonomický odbor předkládá k projednání návrh na vyřazení výše uvedených projektových dokumentací.  

 

Bez připomínek.     

 
Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města souhlasí s vyřazením projektů vedených na účtu 042 nedokončené investice:  
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a)  projekt „Výstavba hřiště na pozemcích parc. č. 4231 a parc. č. 4232 v katastrálním území 

Smržovka“ u objektu č.p. 1309 (Komunitní centrum) v pořizovací ceně 10.520 Kč; 

b)   projekt  „Parkoviště  ul. Horská okolo čp. 577-578, Tanvald“ v pořizovací ceně 61.500 Kč.  

  

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení. 

schváleno všemi hlasy přítomných  

Bylo přijato usnesení č. V/5 

 

 

ad 7/ Schválení Akčního plánu sociálních služeb města pro rok 2020 

 
Předkladatel: odbor rozvoje a KV (viz příloha) 

 

Starosta – uvedl, že tento bod bude projednáván společně s bodem 8/, zastupitelé potom budou hlasovat o 

přijetí návrhu usnesení zvlášť k bodu 7/ a k bodu 8/.  Poté podrobně vysvětlil důvody, proč město musí mít 

schválený Komunitní plán sociálních služeb a Akční plán sociálních služeb pro rok 2020. Netýká se to 

pouze Centra sociálních služeb Tanvald – Kotva. Dále uvedl, jaké aktivity v tomto centru nájemce objektu 

čp. 1309 Charita Most provozuje. Podrobně popsal stav objektu a nastínil možnosti, jak s ním naložit. 

Připomněl, že město jako obec s rozšířenou působností některé sociální služby zajišťovat musí a musí mít 

k tomuto účelu i prostory. Uvedl, že preferuje rekonstrukci objektu čp. 1309. 

 

Starosta otevřel diskuzi k bodu 7/ a 8/. 

 

Místostarosta – vysvětlil, že akční plán se týká konkrétně Centra sociálních služeb Tanvald – Kotva, a 

doplnil, že je třeba jej schválit proto, aby město mohlo žádat o dotaci na rekonstrukci objektu čp. 1309.  

 

Mgr. Prašivka – zeptal se na dobu udržitelnosti projektu. 

 

Starosta – odpověděl, že doba udržitelnosti je 5 let. Zopakoval názory na rekonstrukci objektu čp. 1309 

v minulosti. Podle jeho názoru se rekonstrukce měla udělat již dříve, nyní jsou ceny prací o hodně vyšší, 

dotace zůstává stejná. 

 

p. Kottan – zeptal se, zda je projekt stejný, jako když měl stát 15 mil. Kč, když nyní má stát 24 mil. Kč, 

jestli k němu něco nepřibylo, co by se mohlo zrušit a tak cenu snížit. 

Starosta – odpověděl, že předpokládá, že projekt je stejný. Znovu vysvětlil, na co je možné případnou 

dotaci použít.  

 

MUDr. Buchar – uvedl, že Centrum sociálních služeb Tanvald – Kotva navštívil a jednal s panem Bc. 

Bartošem. Na základě tohoto jednání si myslí, že takové zařízení v Tanvaldu má být a lokalita objektu čp. 

1309 se k tomu hodí. Dále uvedl, že z ekonomického hlediska to tak jednoduché není, a připomněl historii 

jednání zastupitelstva města k této problematice. Zeptal se, zda město bude muset do rekonstrukce 

investovat v případě, že dotace bude krácená nebo nebude vůbec. 

 

Starosta –  vše znovu podrobně vysvětlil. V případě nepřiznání dotace, nebude s rekonstrukcí souhlasit. 

Město bude muset hledat jiné prostory. Dodal, že toto centrum je důležité i pro okolní obce, proto bylo 

dohodnuto, že bude podpořeno i ze strany MAS Mikroregion. Město se k provedení rekonstrukce nikde 

nezavázalo. 

 

Ing. Mikš – zeptal se, jestli se uvažovalo i o jiném objektu pro zřízení centra, který by nevyžadoval tak 

velkou rekonstrukci. Zmínil budovu bývalé ZUŠ či nevyužité třídy ve školách. 

 

Starosta – odpověděl, že by se náhradní prostory ve městě našly, ale znovu uvedl důvody, proč by centrum 

mělo zůstat v objektu čp. 1309. 

 

Bc. Synovcová – uvedla, že rozvrstvení sociálních služeb do různých lokalit je potřebné. Vysvětlila 

strategické důvody pro zachování centra v lokalitě Dolní Smržovka a rekonstrukci objektu čp. 1309. 
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MUDr. Buchar – zeptal se, zda v případě rekonstrukce objektu má město vytipované prostory, v nichž by 

zajistilo náhradní a krizové ubytování po dobu rekonstrukce a 5 let v rámci udržitelnosti projektu. 

 

Starosta – odpověděl, že ano. 

 

Ing. Mikš – zeptal se, zda se na rekonstrukci budou podílet i okolní obce, jejichž občané budou služby 

centra využívat. Dále se zabýval otázkou, zda by se o taková centra neměl starat stát, který sociální politiku 

zaštiťuje. Peníze města by se měly investovat tak, aby z nich měli užitek občané, kteří zde žijí a pracují. 

 

Starosta – odpověděl, že pokud stát neposkytne dotaci, nebude s rekonstrukcí objektu souhlasit. Znovu 

připomněl, že město je obec s rozšířenou působností a některé povinnosti musí za stát zajišťovat ze zákona. 

 

p. Kottan – zeptal se, zda by nestálo za úvahu bez dotace objekt opravit tak, aby mohl dál sloužit svému 

účelu. Podle jeho názoru by to vyšlo levněji. 

 

Starosta – zopakoval historii dotací a nastínil některé další možnosti. Dodal, že všechny projekty mají 

nějaké úskalí a potřebují hodně času na realizaci, není zaručeno, že to nebude ještě dražší.  

 

Místostarosta – doplnil, že odbor rozvoje a KV se zabýval možností postupných oprav, které by byly 

financovány např. z nájemného, to by však trvalo velmi dlouho a objekt by chátral. V současné době se 

rekonstrukce objektu jeví jako nejlepší řešení. 

 

p. Kottan – uvedl, že to myslel jinak, zda by nebylo možné rekonstrukci provést bez dotace se slevou od 

dodavatele. 

 

Dále bez připomínek. 

 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje Akční plán sociálních služeb města Tanvald pro rok 2020  

dle předloženého návrhu.   

 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení. 

Jméno člena ZM PROTI  ZDRŽEL 

Mgr. Bělonožník Antonín         

MUDr. Buchar Jiří             

Černý Lukáš   

MUDr. Ducháčková Radka           

Erbenová Miroslava       

Josífek Jiří           

Kottan Michal      

Marčíková Lenka      

Ing. Mikš Jaroslav      X        

Ing. Palme Jan             

Mgr. Prašivka Jan          

MUDr. Pražák Ondřej                   

Preislerová Hana                

Průcha Josef  nepřítomen    nepřítomen 

Soldát Karel   
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Bc. Synovcová Zdeňka         

MDDr. Šebestová Daniela   

Šimek Daniel      X        

RNDr. Týl Jaroslav          

Mgr. Vyhnálek Vladimír        

Mgr. Zítko Tomáš  nepřítomen    nepřítomen 

PRO 17 

PROTI 2 

ZDRŽELI SE 0   

 

Bylo přijato usnesení č. VI 

 
 

ad 8/ Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Centrum sociálních 
služeb Tanvald - Kotva  
 
Předkladatel:  odbor rozvoje a KV (viz příloha) 

 

Diskuze proběhla u bodu 7/, dále bez připomínek. 

 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Centrum sociálních služeb Tanvald – 

Kotva“ z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Rozvoj Tanvaldska – 

IROP – Sociální služby a komunitní centra“ s vazbou na výzvu ŘO IROP č. 62 výzva IROP – 

SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA. 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení. 

Jméno člena ZM PROTI  ZDRŽEL 

Mgr. Bělonožník Antonín         

MUDr. Buchar Jiří           X  

Černý Lukáš   

MUDr. Ducháčková Radka        X        

Erbenová Miroslava       

Josífek Jiří           

Kottan Michal            X 

Marčíková Lenka            X 

Ing. Mikš Jaroslav       X       

Ing. Palme Jan        X        

Mgr. Prašivka Jan          

MUDr. Pražák Ondřej                   

Preislerová Hana                

Průcha Josef  nepřítomen    nepřítomen 

Soldát Karel   

Bc. Synovcová Zdeňka         

MDDr. Šebestová Daniela   
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Šimek Daniel       X        

RNDr. Týl Jaroslav          

Mgr. Vyhnálek Vladimír        

Mgr. Zítko Tomáš  nepřítomen    nepřítomen 

PRO 12 

PROTI 4 

ZDRŽELI SE 3  

  

Bylo přijato usnesení č. VII 

 

 

ad 9/ Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Vyhlídka nad 

Tanvaldem“  
 

Předkladatel:  odbor rozvoje a KV (viz příloha) 
 

Starosta – uvedl, že materiál k tomuto bodu zastupitelé dostali, jedná se o záležitost, kterou zastupitelstvo 

města projednávalo již několikrát. 

Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 
 

p. Kottan – uvedl, že v materiálu není uvedena cena projektu. 
 

Starosta – uvedl, že výdaje v materiálu uvedeny jsou, celkové uznatelné náklady činí 3.145 tis. Kč, z toho 

dotace je 50%, neuznatelné náklady se předpokládají ve výši cca 500 tis. Kč. 
  
Dále bez připomínek. 
 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města souhlasí s realizací a financováním akce „Vyhlídka nad Tanvaldem“ a současně 

souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z Národního programu podpory cestovního ruchu 

v regionech, podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro rok 2020. 
 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení. 

Jméno člena ZM PROTI  ZDRŽEL 

Mgr. Bělonožník Antonín         

MUDr. Buchar Jiří            X 

Černý Lukáš   

MUDr. Ducháčková Radka                

Erbenová Miroslava       

Josífek Jiří           

Kottan Michal             

Marčíková Lenka             

Ing. Mikš Jaroslav              

Ing. Palme Jan        X        

Mgr. Prašivka Jan        X         

MUDr. Pražák Ondřej                   

Preislerová Hana                

Průcha Josef  nepřítomen    nepřítomen 

Soldát Karel   
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Bc. Synovcová Zdeňka         

MDDr. Šebestová Daniela   

Šimek Daniel               

RNDr. Týl Jaroslav          

Mgr. Vyhnálek Vladimír        

Mgr. Zítko Tomáš  nepřítomen    nepřítomen 

PRO 16 

PROTI 2 

ZDRŽEL SE 1   

Bylo přijato usnesení č. VIII 

 

ad 10/ Dotační program na podporu zdravotních služeb na území města 
Tanvald 2020 – 2023 

 
Předkladatel:  místostarostka (viz příloha) 

 

Místostarostka – uvedla, že podobný dokument schválilo Zastupitelstvo města Česká Lípa na  začátku 

tohoto roku, přihlásil se již jeden stomatolog. V návrhu pro Tanvald je lhůta prodloužená na 3 roky 

z důvodu náročnosti zřízení nebo převzetí ambulance. Dále přečetla podmínky pro přidělení dotace. Pokud 

bude návrh schválen, obešle univerzity a lékařské komory s touto nabídkou. 

Otevřela diskuzi k tomuto bodu. 

 

p. Kottan – uvedl, že program je navržen na 4 roky, v nabídce podpory podle jeho názoru chybí gynekolog, 

mohla by se týkat i některých specialistů. 

 

Místostarostka – uvedla, že nyní je třeba zajistit primární péči. Pokud se program osvědčí, není problém 

vytvořit jej pro další obory. 

 

p. Kottan – uvedl, že do primární péče by měl spadat i gynekolog. Pobídka pro rok 2020 by měla být 

zapracována do rozpočtu, v článku dva je uvedena celková předpokládaná částka ve výši 2.400 tis. Kč na 

kalendářní rok. Schválením dokumentu by byl závazek téměř 2,5 mil. Kč, na čtyři roky by to bylo téměř 10 

mil. Kč. Podle jeho názoru by se tento dotační titul měl vypisovat každý rok. K způsobilým nákladům 

uvedl, že má problém s náklady na mzdy sestry. Tyto náklady by město dotovat nemělo. K minimálnímu 

rozsahu poskytování služeb 20 hodin týdně uvedl, že podle MUDr. Buchara je to minimálně 30 hodin 

týdně. Poslední věc, která mu vadí, je dotaci 800 tis. Kč pro jednoho lékaře má poskytovat rada města, toto 

by mělo být konzultováno i v zastupitelstvu města, je to mimo pravomoc rady města. 

 

Starosta – uvedl, že tuto částku bude muset uvolnit zastupitelstvo města rozpočtovým opatřením. 

 

 Místostarostka – poděkovala za podnět a uvedla, že další dotaz měl MUDr. Buchar. 

 

MUDr. Buchar – uvedl, že je rád, že se MDDr. Šebestová tomuto tématu věnovala a připravila návrh 

dotačního programu. Po přečtení návrhu však v něm našel množství chyb. K návrhu měla proběhnout širší 

diskuze, ne na konci roku předložit finální verzi. Paní místostarostka mohla oslovit lékaře z řad zastupitelů. 

Návrh podle jeho názoru není dobře napsaný, je do posledního písmenka opsaný z České Lípy. Je to 

plagiát. Myslí si, že by zastupitelstvo města mělo přijmout usnesení, kterým požádá paní místostarostku o 

přepracování dokumentu ve spolupráci s dalšími kolegy lékaři.  

 

Starosta – zeptal se, proč bylo v souvislosti s návrhem použito slovo plagiát. Podle jeho názoru je 

plagiátorství něco úplně jiného a požádal o vysvětlení. 
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MUDr. Buchar – se omluvil, uvedl, že slovo plagiát nebylo správně zvoleno. Podle je názoru ale není 

rozumné převzít nějaký dokument do slova a do písmene byť v dobré víře, že je to napsáno správně, je 

třeba i trochu vlastní invence. 

 

Místostarosta – uvedl, že požadavek na vypracování dokumentu na podporu zajištění zdravotních služeb ve 

městě zazněl od zastupitelů města již někdy před rokem. Pokud na základě tohoto dokumentu se nějaký 

lékař přihlásí, bude s ním individuálně jednáno. 

 

MUDr. Buchar – uvedl, že je za iniciativu paní místostarostky rád, ale takovýto dokument musí mít 

náležitosti. Proto by byl rád, aby se návrh projednal s kolegy lékaři. Cílem dotace by mělo být udržet a 

rozvinout především primární péči pro obyvatele Tanvaldu, to znamená praktik pro dospělé, praktik pro 

děti, stomatolog a gynekolog. Dále v dokumentu nenašel informaci o provedení analýzy stávajícího stavu a 

navazujících potřeb lékařů v Tanvaldu. Znovu doporučil se sejít u kulatého stolu s praktickými lékaři a 

poslechnout si jejich stanoviska. Dále uvedl, že 20 hodin je hodně málo, uvedl příklady, že požadovat po 

lékaři dopředu příslib smlouvy se dvěma pojišťovnami je téměř nereálné, podrobně vysvětlil. 

 

Místostarostka – vysvětlila požadavek příslibu smlouvy s pojišťovnami a požadavek ordinační doby. 

 

Starosta – uvedl, že návrh projednával společně s paní místostarostou se třemi lékaři, že dotační titul není 

nárokový a že podle jeho názoru je lepší napoprvé schválit něco, co se již jinde osvědčilo. 

 

p. Kottan – uvedl, že souhlasí s vypsáním dotačního programu s podporou nových lékařů, ale určitě 

nemůže podpořit předložený návrh. Doporučuje návrh přepracovat a předložit jej zastupitelstvu města příští  

rok. 

 

Místostarostka – uvedla, že čím dříve se dokument schválí, tím dříve může začít jednat s univerzitami a 

lékařskými komorami. 

 

MUDr. Buchar – uvedl, že podle jeho názoru paní místostarostce nic nebrání v tom, aby začala obesílat 

komory, odborné společnosti a jednotlivé lékaře s tím, že se připravuje dotační titul. Nikdo nezpochybňuje 

částku, jde jen o doladění. 

 

Ing. Palme – uvedl, že pobídky jen pro nové mladé lékaře mu připadají diskriminační, všichni stávající 

lékaři přece neodcházejí, ti by také měli možnost dotaci čerpat. 

 

Dále bez připomínek. 

 

Starosta -  zeptal se, zda má někdo jiný návrh usnesení. 

 

MUDr. Buchar – požádal o vyhlášení desetiminutové přestávky. 

 

Starosta vyhlásil desetiminutovou přestávku v jednání zastupitelstva města. 

 

Po ukončení přestávky přednesl MUDr. Buchar protinávrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo města bere předložený návrh Dotačního programu na podporu zdravotních služeb na území 

města Tanvald 2020 – 2023 na vědomí a ukládá předkladateli programu program dopracovat.  

 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení. 

Jméno člena ZM PROTI  ZDRŽEL 

Mgr. Bělonožník Antonín              X 

MUDr. Buchar Jiří             

Černý Lukáš        X 

MUDr. Ducháčková Radka                
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Erbenová Miroslava      X  

Josífek Jiří           

Kottan Michal             

Marčíková Lenka             

Ing. Mikš Jaroslav              

Ing. Palme Jan                

Mgr. Prašivka Jan                

MUDr. Pražák Ondřej                   

Preislerová Hana              X 

Průcha Josef  nepřítomen    nepřítomen 

Soldát Karel       X 

Bc. Synovcová Zdeňka       X 

MDDr. Šebestová Daniela       X 

Šimek Daniel               

RNDr. Týl Jaroslav     X         

Mgr. Vyhnálek Vladimír            X 

Mgr. Zítko Tomáš  nepřítomen    nepřítomen 

PRO 10 

PROTI 2 

ZDRŽELI SE 7   

Tento návrh nebyl přijat. 

Starosta nechal hlasovat o původním návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje Dotační program na podporu zdravotních služeb na území města Tanvald 

2020 – 2023 dle předloženého návrhu.  

 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení. 

Jméno člena ZM PROTI  ZDRŽEL 

Mgr. Bělonožník Antonín               

MUDr. Buchar Jiří     X        

Černý Lukáš         

MUDr. Ducháčková Radka     X          

Erbenová Miroslava        

Josífek Jiří            X 

Kottan Michal    X         

Marčíková Lenka            X 

Ing. Mikš Jaroslav    X        

Ing. Palme Jan    X        

Mgr. Prašivka Jan               X  

MUDr. Pražák Ondřej                X   

Preislerová Hana               

Průcha Josef  nepřítomen    nepřítomen 

Soldát Karel       X 
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Bc. Synovcová Zdeňka        

MDDr. Šebestová Daniela        

Šimek Daniel               X 

RNDr. Týl Jaroslav              

Mgr. Vyhnálek Vladimír            

Mgr. Zítko Tomáš  nepřítomen    nepřítomen 

PRO 8 

PROTI 5 

ZDRŽELI SE 6   

Tento návrh nebyl přijat. 

 

Nebylo přijato žádné usnesení. 

 

Ing. Palme – zeptal se na možnost vyhlášení dohodovacího řízení. 

 

Starosta – uvedl, že dohodovací řízení není v tuto chvíli třeba. Připravený návrh se může dopracovat. 

 

ad 11/  Schválení zřizovací listiny Masarykova základní škola Tanvald, 

příspěvková organizace a výmazu oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie  
a střední školy Obchodní akademie IZO: 110 013 140 z rejstříku škol  

a školských zařízení 
 
Předkladatel:  místostarosta  (viz příloha) 

 
Starosta – uvedl, že zastupitelstvo města usnesením č. XI. ze dne 15. 04. 2015 rozhodlo schválit označení 

oboru „63-41-M/02 Obchodní akademie“ zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení střední školy, jejíž 

činnost vykonávala Masarykova základní škola a Obchodní akademie Tanvald, Školní 416, příspěvková 

organizace, za dobíhající, a to s účinností od 01. 09. 2016.  

Na podzim 2018 studium na této střední škole ukončili poslední studenti opravnými maturitami  

a tím zde obor „63-41-M/02 Obchodní akademie“ zanikl.  

S touto změnou je spojeno mnoho administrativních úkonů vč. změny zápisu v obchodním rejstříku  

a změny zápisu v rejstříku škol a školských zařízení, přičemž schválení nové zřizovací listiny  

je prvotním krokem. Konkrétně je nutné ve zřizovací listině ze dne 16. 10. 2009 vydané usnesením č. VII/2 

dne 14. 10. 2009 upravit název ve článku II. Název, sídlo a identifikační číslo příspěvkové organizace.  

Současně je nutné provést ve zřizovací listině opravy z důvodu uvedení do souladu s legislativními 

změnami zákona č. 250/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů. Konkrétně v čl. VI. A. 1), v čl. VI. B. 1) d), v čl. VI. B. 2) d) a v čl. VII. 2) b) změna 

čísel odstavců. Současně se ve zřizovací listině vypouští v čl. VI. A 4) bod d) pojistit majetek dle pokynů 

zřizovatele a v čl. VI. B. 2) bod b) pojistit majetek, protože pojištění majetku zajišťuje zřizovatel. V Čl. IX 

na základě doporučení auditora přibyl bod, ke kterému dni vznikla organizace. 

Dále je potřeba, aby zastupitelstvo města schválilo výmaz oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie  

s účinností od 01.09.2020 a výmaz střední školy Obchodní akademie IZO: 110 013 140 s účinností od 

01.09.2020 v rejstříku škol a školských zařízení. 

 
Bez připomínek. 

 
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje: 

1/ v souladu s ustanovením § 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Zřizovací listinu Masarykovy základní 

školy Tanvald, příspěvkové organizace dle předloženého návrhu, 
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2/ výmaz oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie a výmaz střední školy Obchodní akademie IZO:  

110 013 140 z rejstříku škol a školských zařízení, jejíž činnost vykonávala Masarykova základní 

škola a Obchodní akademie Tanvald, Školní 416, příspěvková organizace, s účinností od 01. 09. 2020. 

 

schváleno všemi hlasy přítomných  

Bylo přijato usnesení č. IX 

 

 

ad 12/  Odměňování zastupitelů města 
 
Předkladatel:  starosta  (viz příloha) 

 
Starosta – uvedl, že odměňování neuvolněných členů zastupitelstva vychází ze zákona  

č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a z nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů 

zastupitelstev územních samosprávních celků, v platném znění.  Od 1.1.2020 vstupuje v účinnost novela 

výše uvedeného nařízení. V té dochází k navýšení částek možné odměny u jednotlivých členů orgánů 

města, kteří jsou neuvolněnými členy zastupitelstva města.  Uvedl, že výši odměn  

u neuvolněných členů zastupitelstva určili zastupitelé na ustavujícím zasedání zastupitelstva s tím, že při 

jejich stanovení vycházeli z 80% maximální možné výše dané právním předpisem.  Odměna neuvolněné 

místostarostky se tímto klíčem neřešila. Odměna by takto po novu byla poskytována  

od 01.01.2020, v případě  nástupu náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil. 

Informoval, že u původně avizovaného navýšení odměn  o 7,5% došlo ke změně a vláda na svém zasedání 

9.12.2019 schválila navýšení o 10%.  

Z tohoto důvodu předkládá zprávu v nové podobě, kde částky vycházejí z navýšení schváleného 9.12.2019.  

Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Mgr. Prašivka – konstatoval, že finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města schválit odměny za výkon 

funkcí neuvolněným členům zastupitelstva města dle předloženého návrhu a zároveň doporučuje 

zastupitelstvu města zvýšit odměnu členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města. 

 

Starosta – uvedl, že v této souvislosti projednával možnost zpracovat směrnici k poskytování peněžitých 

plnění fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města, za výkon funkce členů výborů. Stojí za 

úvahu zvážit poskytování peněžitých plnění jen v případě účasti na jednání výboru. Uvedl, že podobnou 

směrnici má Liberecký kraj.  
 

Ing. Palme – uvedl, že jednání finančního výboru se jeho členové většinou zúčastňují. 
 

p. Šimek – uvedl, že jednání kontrolního výboru se někdy nezúčastní i více členů. 
 

Místostarosta – vysvětlil rozdíl mezi odměňováním neuvolněných členů zastupitelstva a poskytováním 

peněžitých plnění fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města, za výkon funkce členů 

výborů. Vysvětlil použití směrnice pro poskytování peněžitých plnění. 
 

Starosta – doporučil se vrátit k projednávanému bodu. 
 

Dále bez připomínek. 

 
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb.,   

o obcích, v platném znění a s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev 

územních samosprávních celků, v platném znění, stanoví měsíční odměny za výkon funkcí 

neuvolněným členům zastupitelstva následovně: 

 a/ místostarostovi města    18.700 Kč  

 b/ členům rady města        6.950 Kč 

 c/ předsedům výborů       3.470 Kč 

 d/ členům výborů       2.900 Kč 

 e/ členům zastupitelstva města bez dalších funkcí   1.740 Kč 
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2/ Zastupitelstvo města v souladu s § 72 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 

stanoví, že měsíční odměna za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se bude poskytovat  

ode dne 01. 01. 2020. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet  

ode dne složení slibu. V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna 

náležet ode dne zvolení do této funkce. 

schváleno všemi hlasy přítomných  

Bylo přijato usnesení č. X 

 

ad 13/  Schválení mimořádných odměn členům zastupitelstva města  
dle § 76 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích 
 
Předkladatel:  starosta  (viz příloha) 

 

Starosta – uvedl, že zákon o obcích po novele, která platí od 01.01.2018, umožňuje poskytnutí mimořádné 

odměny uvolněným členům zastupitelstva. Souhrnná výše mimořádných odměn poskytnutých  

v kalendářním roce uvolněnému členovi zastupitelstva obce nesmí být vyšší než dvojnásobek nejvyšší 

odměny, která mu v průběhu tohoto kalendářního roku náležela za výkon jím zastávaných funkcí za měsíc.  

Rozpočet města Tanvald pro rok 2019 počítá s možností poskytnutí takovýchto mimořádných odměn.  

Je pak na členech zastupitelstva, zda odměny schválí.  

Předkládá návrh na schválení poskytnutí těchto odměn ve výši jedné měsíční odměny uvolněným 

funkcionářům města, kteří se podíleli na chodu města v druhé polovině roku 2019.  

Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

MUDr. Buchar – konstatoval, že přeje každému, co si za svoji práce zaslouží, ale že při hlasování bude 

proti či se zdrží. Uvedl, že během 2 let se tato situace opakuje dvakrát ročně, v červnu a v prosinci. Dělá to 

dojem jakéhosi nepsaného pravidla. Návrh usnesení dle jeho názoru nemá věcné odůvodnění a má 

charakter hromadného schvalování, což není ani v souladu s metodikou MV. Proto nesouhlasí. 

 

Dále bez připomínek. 

 
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje za osobní přínos při splnění významného úkolu, za činnost a aktivity 

v druhé polovině roku 2019 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, v souladu s § 76 zák. č. 128/2000 Sb.,  

o obcích platném v znění, poskytnutí mimořádné odměny starostovi a  místostarostovi ve výši jedné 

jejich měsíční odměny. 

 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení. 

Jméno člena ZM PROTI  ZDRŽEL 

Mgr. Bělonožník Antonín               

MUDr. Buchar Jiří            X 

Černý Lukáš         

MUDr. Ducháčková Radka               

Erbenová Miroslava        

Josífek Jiří             

Kottan Michal           X     

Marčíková Lenka             

Ing. Mikš Jaroslav            X 

Ing. Palme Jan            X 
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Mgr. Prašivka Jan                 

MUDr. Pražák Ondřej                   

Preislerová Hana               

Průcha Josef  nepřítomen    nepřítomen 

Soldát Karel        

Bc. Synovcová Zdeňka        

MDDr. Šebestová Daniela        

Šimek Daniel               

RNDr. Týl Jaroslav              

Mgr. Vyhnálek Vladimír            

Mgr. Zítko Tomáš  nepřítomen    nepřítomen 

PRO 15 

PROTI 0 

ZDRŽELI SE 4  

Bylo přijato usnesení č. XI 

  

 

ad 14/  Delegování zástupců města na valné hromady obchodních 

společností s majetkovou účastí města konané v roce 2020 
 
Předkladatel:  místostarosta  (viz příloha) 

 
Starosta – uvedl, že město má majetkovou účast ve třech obchodních společnostech. Kromě Nemocnice 

Tanvald s.r.o. a Teplárenství Tanvald s.r.o. je měst rovněž akcionářem Severočeské vodárenské společnosti 

a.s.  Tato majetková účast umožňuje městu aktivně se zúčastnit zasedání nejvyšších orgánů těchto 

společností. V souladu s příslušným paragrafem zákona o obcích zastupitelstvo města deleguje své zástupce 

na valné hromady těchto organizací v nadcházejícím kalendářním roce. V minulosti bylo zvykem, že pan 

starosta se zúčastnil valných hromad SVS, a.s. a Nemocnice Tanvald, s.r.o. a pan místostarosta Teplárenství 

Tanvald, s.r.o.  Dodal, že za tyto funkce nelze dle zákona nárokovat odměnu. 

 

Bez připomínek. 

 
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení: 

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 2020 pana  

Mgr. Vladimíra Vyhnálka, jako náhradníka pana Mgr. Antonína Bělonožníka; 

2. na valné hromady Teplárenství Tanvald s.r.o. konané v roce 2020 pana Mgr. Antonína 

Bělonožníka, jako náhradníka pana Mgr. Vladimíra Vyhnálka; 

3. na valné hromady Nemocnice Tanvald s.r.o. konané v roce 2020 pana Mgr. Vladimíra 

Vyhnálka, jako náhradníka pana Mgr. Antonína Bělonožníka. 

 

schváleno všemi hlasy přítomných  

Bylo přijato usnesení č. XII 

 

 

ad 15/ Vydání Obecně závazné vyhlášky č. 4/2019 o místním poplatku  
za užívání veřejného prostranství 

 
Předkladatel:  tajemník MěÚ a JUDr. Blanka Přiklopilová  (viz příloha) 
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Starosta – uvedl, že sazba místního poplatku za užívání veřejného prostranství se mění pouze u poplatku  

za povolené vyhrazené parkování, který se zvyšuje ze 4 tisíc Kč na 12 tisíc Kč ročně. Parkování osob, které 

jsou držiteli průkazu ZTP a ZTP/P, upravuje zákon a je bezplatné. Město sice plánuje zřízení dalších 

parkovišť na sídlišti Výšina, ale vzhledem ke zvyšujícímu se počtu vozidel, je třeba tuto situaci řešit. 

Nastínil historii poplatku za vyhrazené parkování. Doplnil, že návrh vyhlášky byl vypracován v souladu 

s doporučením odboru dozoru ministerstva vnitra.  

Starosta otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Ing. Palme – uvedl, že bylo schváleno vyhrazené parkování pro zaměstnance ČD u nádraží a pro 

zaměstnance města před Domem s pečovatelskou službou. Zeptal se, zda tato místa budou také zpoplatněna 

12 tisíci Kč. 

 

Starosta – uvedl, že těchto míst se vyhláška o místním poplatku netýká. 

 

MUDr. Buchar – zeptal se, jaká je situace s pozemky u nádraží, před časem se jednalo o směně. Dále 

uvedl, že z vyhlášky není patrné, zda si povolení mohou koupit i další zájemci. 

 

Starosta – uvedl, že parkování u nádraží se bude řešit. Dodal, parkování ve městě bude problém, protože   

aut přibývá. 

 

Místostarosta – uvedl, že nyní se rozhoduje o výši poplatku za vyhrazené parkování ne o zónách, kde se 

bude vyhrazené parkování povolovat. 

 

MUDr. Buchar – zeptal se, jak automobilista, který přijede na parkoviště, pozná, že jde o vyhrazené 

parkování za 12 tisíc Kč, zda tam nesmí vůbec zastavit, nebo musí parkovací místo opustit, když přijede 

ten, kdo si ho zaplatil.  

 

Starosta – uvedl, že u dopravní značky Parkování je připojena dodatková tabulka s registrační značkou 

vozidla.  

 

Dále bez připomínek.  

 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku města Tanvald č. 4/2019, o místním 

poplatku za užívání veřejného prostranství dle předloženého návrhu. 

 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení. 

Jméno člena ZM PROTI  ZDRŽEL 

Mgr. Bělonožník Antonín               

MUDr. Buchar Jiří             

Černý Lukáš         

MUDr. Ducháčková Radka               

Erbenová Miroslava        

Josífek Jiří             

Kottan Michal             

Marčíková Lenka            X 

Ing. Mikš Jaroslav              

Ing. Palme Jan                

Mgr. Prašivka Jan                

MUDr. Pražák Ondřej                   
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Preislerová Hana               

Průcha Josef  nepřítomen    nepřítomen 

Soldát Karel        

Bc. Synovcová Zdeňka        

MDDr. Šebestová Daniela        

Šimek Daniel               

RNDr. Týl Jaroslav              

Mgr. Vyhnálek Vladimír            

Mgr. Zítko Tomáš  nepřítomen    nepřítomen 

PRO 18 

PROTI 0 

ZDRŽELI SE 1   

 

Bylo přijato usnesení č. XIII 

 

 

ad 16/ Náměty, připomínky, diskuze 

 
Starosta – uvedl,  

- že pro lokalitu Valašsko je zpracována Územní studie rozvojové lokality Z6 Valašsko, k.ú. Tanvald 

na výstavbu 6 rodinných domů; 

- že si velice váží všech, kteří se starají o seniory, proběhly hezké sportovní hry seniorů; 

- že dnes se uskutečnilo jednání ve věci zahájení řízení o stanovení průzkumného území pro zvláštní 

zásah do zemské kůry za účelem průmyslového využívání tepelné energie zemské kůry v lokalitě 

Tanvald. Z jednání vyplynulo, že ministerstvo průmyslu a obchodu konstatovalo, že se v lokalitě 

žádná ložiska nevyskytují. Obvodní báňský úřad nemá připomínky. Společnost ENTERGEO 

upozorňuje, že rizika byla posouzena v rámci EIA. Informoval, že město Tanvald vyjádřilo svůj 

zásadní nesouhlas s povolením průzkumného území a navrhuje správnímu orgánu, aby ve smyslu  

§ 4a odst. 6 zák. č. 62/1988 Sb., žádost zamítl z důvodů:   

1/ rozpor se státní surovinovou politikou; 

2/ další veřejný zájem převyšuje zájem na průzkumu a následném využití ložiska. 

 

Dále bez námětů a připomínek. 

 

ad 17/ Závěr 
 

Starosta poděkoval všem zastupitelům za účast, popřál všem krásné prožití vánočních svátků a vše nejlepší 

v novém roce a zasedání v 19.15 hodin ukončil. 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                           Mgr. Vladimír Vyhnálek v.r. 

                                                                                                                                           starosta  

 

 

                                                              

Ověřovatelé zápisu:     MUDr. Jiří Buchar v.r.                                    RNDr. Jaroslav Týl  v.r. 

 

 

V Tanvaldě dne 30.12.2019 


