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Město Tanvald 

 

Výpis usnesení 

ze zasedání Zastupitelstva města Tanvald 

konaného dne 09. 06. 2021 

 
I. 

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti rady města v období od 05. 05. 2021 

do 02. 06. 2021. 

 

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 účetní závěrku města za rok 2020. 

 

V. 

 

Zastupitelstvo města po projednání závěrečného účtu za rok 2020 vyjadřuje souhlas s celoročním 

hospodařením bez výhrad. 

 

VI. 

 

K majetkoprávním záležitostem zastupitelstvo města: 

 

1/  na základě vydaného a zveřejněného záměru rozhodlo prodat části pozemkové parcely  

č. 659/10 (trvalý travní porost) v katastrálním území Šumburk nad Desnou označené podle geometrického 

plánu č. 1146-11/2021 jako pozemková parcela č. 659/10 (trvalý travní porost)  

o výměře 997 m2 a pozemková parcela č. 659/11 (trvalý travní porost) o výměře 1961 m2 následovně: 

a/  pozemkovou parcelu č. 659/10 (trvalý travní porost) o výměře 997 m2 manželům S. za účelem rozšíření 

zázemí  u rodinného domu č.p. 385, Sladká Díra, Tanvald, část Šumburk nad Desnou  

za kupní cenu ve výši 59.500 Kč; 

 

b/  pozemkovou parcelu č. 659/11 (trvalý travní porost) o výměře 1961 m2 panu Š. za účelem  rozšíření  

zázemí u  rodinného domu  č.p. 356,  Sladká Díra,  Tanvald, část  Šumburk  nad Desnou  za  kupní cenu ve 

výši 70.000 Kč.  

 

2/ rozhodlo neprodávat část pozemkové parcely č. 265/8 (ostatní plocha – manipulační plocha)  

o výměře cca 24 m2 v katastrálním území Tanvald za účelem stavby garáže. 

3/ rozhodlo neprodávat část pozemkové parcely č. 1070/1 (trvalý travní porost) o výměře  

cca 814 m2 a část pozemkové parcely č. 1111/1 (trvalý travní porost) o výměře cca 1032 m2  
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vše v katastrálním území Tanvald za účelem využití pro volnočasové aktivity spolku KOK, o.s.,  

se sídlem Poděbradova 3178, Kladno. 

4/ rozhodlo neprodávat pozemkovou parcelu č. 1142/2 (ostatní plocha – neplodná půda) o výměře cca 118 

m2 v katastrálním území Tanvald za účelem rozšíření zázemí u rodinného domu čp. 395,  

ul. Valašská, Tanvald.  

5/ rozhodlo darovat části pozemkové parcely č. 1017 (ostatní plocha – neplodná půda) v katastrálním území 

Tanvald označené podle geometrického plánu č. 1771-961/2019 jako pozemková parcela č. 1017/2 (ostatní 

plocha – silnice) o výměře 59 m2  a  pozemková parcela č. 1017/3 (ostatní plocha  –  silnice)  o výměře 2 m2 

Libereckému kraji, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2. 

VII. 

Zastupitelstvo města rozhodlo uvolnit finanční prostředky na financování projektu „Tanvald – oprava místní 

komunikace 23c ul. Palackého“ a schválit rozpočtové opatření č.35/2021: 

BĚŽNÉ VÝDAJE  

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ                                          + 3.442.500 Kč  

FINANCOVÁNÍ  

Převod hospodářského výsledku z minulých let                                             + 3.442.500 Kč 

                                                

§ pol. ORJ ORG Kč

2212 5171 21 22122021 3 432 000,00

2212 5166 21 22122021 60 500,00

2212 5169 21 22122021 -50 000,00

8115 3 442 500,00  

VIII. 

Zastupitelstvo města rozhodlo uvolnit finanční prostředky na financování projektu „Centrum sociálních 

služeb Tanvald – Kotva“ a schválit rozpočtové opatření č. 34/2021: 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE   

Centrum sociálních služeb Tanvald – Kotva                                             + 1.193.000 Kč   

FINANCOVÁNÍ  

Převod hospodářského výsledku z minulých let                                         + 1.193.000 Kč 

                                          

§ pol. ORJ ORG Kč

3613 6121 21 10134 1 193 000,00

8115 1 193 000,00  

IX. 

Zastupitelstvo města k doplnění vozového parku technických služeb rozhodlo: 

1/ schválit pořízení nového vozidla pro technické služby města Tanvald HiSun Sector 550 EFi 4x4  

od firmy Motocentrum WarmUp, Svárovská 46, Liberec, uvolnit finanční prostředky na toto vozidlo a 

schválit rozpočtové opatření č. 28/2021:  

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 
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 pořízení vozidla HiSun Sector 550 EFi 4x4                                                   251.000 Kč 

FINANCOVÁNÍ  

Převod hospodářského výsledku z minulých let                                           + 251.000 Kč 

                                                         

§ pol. ORJ ORG Kč

3639 6123 22 10408 251 000,00

8115 251 000,00  

2/ schválit pořízení nového závěsného zařízení SaMASZ KBRP mulčovač boční  

s paralelogramem od firmy N&N KOŠÁTKY, Kropáčova Vrutice 111, provoz Hodkovice, uvolnit 

finanční prostředky na toto zařízení a schválit rozpočtové opatření č. 33/2021: 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

pořízení závěsného mulčovače SaMASZ KBRP                   246.223 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                                             + 246.223 Kč 

                                                      

§ pol. ORJ ORG Kč

3639 6122 22 10413 246 223,00

8115 246 223,00  

X. 

Zastupitelstvo města rozhodlo uvolnit finanční prostředky na vypracování projektových dokumentací na 

realizaci parkovišť na území města v ulici Pod Špičákem, v ulici Radniční a v ulici Na Balkáně a  schválit 

rozpočtové opatření č. 32/2021:  

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

parkoviště ul. Pod Špičákem na p.p.č 409/7                                 251.715 Kč 

parkoviště ul. Radniční za č.p. 515 – 520                       179.720 Kč 

parkoviště ul. Na Balkáně pod č.p. 554 -559                                   158.545 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

převod hospodářského výsledku z minulých let                    + 589.980 Kč 

 

 

                                        

§ pol. ORJ ORG Kč

2219 6121 21 10410 251 715,00

2219 6121 21 10411 179 720,00

2219 6121 21 10412 158 545,00

8115 589 980,00  
 

XI. 

Zastupitelstvo města rozhodlo: 

1/  schválit realizaci a uvolnění finančních prostředků na financování projektu „Pumptrack - Tanvald“ a 

schválit rozpočtové opatření č. 29/2021: 
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KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

pumptrack Tanvald                         + 4.814.100 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

převod hospodářského výsledku z minulých let          + 4.814.100 Kč 

 

                                     

§ pol. ORJ ORG Kč

3412 6121 21 10404 4 814 100,00

8115 4 814 100,00  
 

2/ schválit smlouvu o dílo mezi firmou Dirty Parks s.r.o., IČ: 06864309, Soudná 10, 506 01 Jičín  

a městem Tanvald na realizaci projektu „Pumptrack – Tanvald“ dle předloženého návrhu. 
 

XII. 

Zastupitelstvo města rozhodlo uvolnit finanční prostředky na vypracování projektové dokumentace projektu 

„Revitalizace území kolem č.p. 582 ulice Horská a Sportovní“ a schválit rozpočtové opatření č. 31/2021: 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

revitalizace území kolem č.p. 582 ulice Horská a Sportovní            + 427.950 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 
Převod hospodářského výsledku z minulých let                  + 427.950 Kč 

 

                                             

§ pol. ORJ ORG Kč

3745 6121 21 10206 427 950,00

8115 427 950,00  
 

XIII. 

Zastupitelstvo města rozhodlo na připravovanou akci „Parkoviště ulice Slunná“ navýšit uvolněné finanční 

prostředky a schválit rozpočtové opatření č. 35/2021:  

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

parkoviště ul. Slunná                      + 477.000 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 
 

Převod hospodářského výsledku z minulých let        + 477.000 Kč 

 

                                           

§ pol. ORJ ORG Kč

2219 6121 21 10212 477 000,00

8115 477 000,00  
 

XIV. 

Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení termínu splatnosti zápůjčky ve výši 2.000.000 Kč vyplývající ze 

Smlouvy o zápůjčce ze dne 25. 07. 2014 mezi TJ Bižuterie, z s., se sídlem Pražská 4200/20, Jablonec nad 

Nisou a městem Tanvald do 30. 06. 2024.  
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XV. 

1/ Zastupitelstvo města schvaluje za osobní přínos při splnění významného úkolu, za činnost  

a aktivity v první polovině roku 2021 včetně řešení mimořádných situací a koordinaci činností  úřadu 

s rozšířenou působností v době nouzového stavu, kterou vykonával ve prospěch města v době mimo úřední 

hodiny, ve svém osobním volnu nejen v pracovní dny, ale i ve dnech pracovního volna a klidu, poskytnout v 

souladu s § 76 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích platném v znění, mimořádnou odměnu starostovi ve výši jedné 

jeho měsíční odměny. 

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

první polovině roku 2021 včetně řešení mimořádných situací a koordinaci činností úřadu s rozšířenou 

působností v době nouzového stavu, kterou vykonával ve prospěch města v době mimo úřední hodiny, ve 

svém osobním volnu nejen v pracovní dny, ale i ve dnech pracovního volna a klidu, poskytnout v souladu s § 

76 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích platném v znění, mimořádnou odměnu místostarostovi ve výši jedné jeho 

měsíční odměny. 

                                                                               XVI. 

 

Zastupitelstvo města rozhodlo objednat u firmy ARROWS advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Plzeňská 

3350/18, Praha 5 právní rozbor případného návrhu změny Územního plánu Tanvaldu, která by stanovila 

podmínky pro provádění hloubkových vrtů na území města Tanvaldu, a vydání územního opatření o stavební 

uzávěře do doby provedení takové změny územního plánu, včetně možných důsledků pro město Tanvald. 

Zápis 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Tanvald  

konaného dne 09. 06. 2021 od 16.00 hodin  
ve velké zasedací síni Městského úřadu Tanvald 

 

Přítomno: 20 členů zastupitelstva města (viz prezenční listina) 
 

Ověřovatelé zápisu: p. Daniel Šimek a RNDr. Jaroslav Týl 
 

Zapisovatelka: Eva Kráslová 
 

   Program:   
1/ Zahájení 

2/ Informace o činnosti rady města  

3/ Informace o činnosti výborů zastupitelstva města 

   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/ Schválení účetní závěrky města Tanvald za rok 2020 

6/ Schválení závěrečného účtu města Tanvald za rok 2020 

7/ Majetkoprávní záležitosti  

         7.1. Žádost o prodej částí pozemkové parcely č. 659/10 v katastrálním území Šumburk nad Desnou 

         7.2. Žádost o prodej části pozemkové parcely č. 265/8 v katastrálním území Tanvald 

            7.3. Žádost o prodej části pozemkové parcely 1070/1 a části pozemkové parcely č. 1111/1 

v katastrálním území Tanvald 

            7.4. Žádost o prodej pozemkové parcely č. 1142/2 v katastrálním území Tanvald 

         7.5. Žádost o bezúplatný převod – dar částí pozemkové parcely č. 1017 v katastrálním území Tanvald 

 8/ Projekt „Tanvald-oprava místní komunikace 23c, ul. Palackého“– uvolnění finančních prostředků 

 9/ Projekt „Centrum sociálních služeb Tanvald-Kotva“ – uvolnění finančních prostředků 

10/ Návrh na doplnění vozového parku TS  

11/ Projektové dokumentace na realizace parkovišť na území města – uvolnění finančních prostředků 

12/ Realizace projektu „Pumptrack – Tanvald“ - uvolnění finančních prostředků 



6 

 

13/ Vypracování projektové dokumentace na realizaci projektu „Revitalizace prostoru Horská – Sportovní   

– Tanvald“- uvolnění finančních prostředků 

14/ Realizace parkoviště včetně opravy ul. Slunná - uvolnění finančních prostředků 

15/ Žádost TJ Bižuterie, z.s. o prodloužení splatnosti jistiny ze „Smlouvy o zápůjčce“ 

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

17/ Příprava změny ÚP Tanvald a opatření obecné povahy o vydání územního opatření o stavební uzávěře 

18/ Náměty, připomínky, diskuze 

19/ Závěr 

 

 

ad 1/ Zahájení 
 

Starosta - zahájil zasedání zastupitelstva města, přivítal členy zastupitelstva města a hosty. Konstatoval,  

že zasedání zastupitelstva města probíhá za podmínek dodržování opatření a omezení k ochraně zdraví 

zastupitelů města, zaměstnanců i veřejnosti. 
 

Starosta  - konstatoval, že zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval,  

že přítomno je 20 členů zastupitelstva města.   Konstatoval, že omluven je pan Karel Soldát. 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 – otázal se, zda má někdo potřebu doplnit program a nechal hlasovat o schválení programu. 

schváleno všemi hlasy přítomných 
                         

Starosta -  navrhl členy návrhové komise  Mgr. Tomáše Zítka 

                                                                    p. Lukáše Černého 

                                                                                                                  schváleno všemi hlasy přítomných 

 

- určil zapisovatelku –  paní Evu Kráslovou, která je připojena on-line. 

 

- určil ověřovatele –  pana Daniela Šimka a RNDr. Jaroslava Týla 
      

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

a byl ověřovateli zápisu MDDr. Danielou Šebestovou a Bc. Zdenou Synovcovou podepsán bez připomínek  

a je tudíž schválený.   

 

ad 2/ Informace o činnosti rady města 
 

Starosta – konstatoval, že zastupitelé zápisy a usnesení z jednání rady města za období od 05.05.2021 

do 02. 06. 2021 obdrželi.   

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. 
 

Dále bez námětů a připomínek. 
 

Starosta navrhl usnesení: 

Starosta navrhl vzít na vědomí informace o činnosti rady města v období od 05. 05. 2021  

do 02. 06. 2021. 

 

Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. I 
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ad 3/ Informace o činnosti výborů zastupitelstva města     
 

3.1. Kontrolní výbor  
 

p. Šimek, předseda kontrolního výboru – informoval, že kontrolní výbor se sešel dne 07.06.2021. Byla 

provedena kontrola ve Středisku technických služeb, která se týkala provedené zimní údržby města. 

Konstatoval, že kontrolní výbor nemá žádné připomínky. 

 

3.2. Finanční výbor 
 

Mgr. Prašivka, předseda finančního výboru – informoval, že finanční výbor se sešel dne 07. 06. 2021. 

Finanční výbor projednal účetní závěrku města za rok 2020 a návrh Závěrečného účtu města za rok 2020,  

a doporučuje zastupitelstvu města oba návrhy schválit. Finanční výbor projednal majetkoprávní záležitosti 

předložené zastupitelstvu města a ve všech případech se přiklonil k doporučení rady města. 

 

3.3. Výbor pro rozvoj cestovního ruchu 
 

p. Černý, předseda výboru pro rozvoj cestovního ruchu –  uvedl, že výbor pro rozvoj cestovního ruchu 

uskutečnil schůzku se zástupci Mikroregionu Tanvaldsko, na které diskutovali o společných záměrech. 

Konstatoval, že byla otevřena Naučná stezka kolem Kamenice, připravují se naučné stezky na Terezínku  

a kolem Bobové dráhy. Neustále se pracuje na zdokonalení sociálních sítí města, průběžně se doplňují 

informace a fotografie. 

 

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. 
 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

Bez připomínek. 

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 z dnešního jednání jednatelku a finanční ředitelku paní Dagmar Kebrdlovou.  

Konstatoval, že nemocnice má nedostatek různě kvalifikovaného zdravotnického personálu. Uvedl,  

že nemocnice provádí i nadále péči o postcovidové pacienty. Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 
 

Bez námětů a připomínek. 
 

Starosta navrhl usnesení: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti společností s majetkovou účastí města: 

1) Nemocnice Tanvald s.r.o. 

                         schváleno všemi hlasy přítomných 

 

                                                                                                                             

4.2. Teplárenství Tanvald s.r.o. 
 

Jiří Boch, jednatel Teplárenství Tanvald s.r.o. – uvedl, že společnost hospodaří dobře. Informoval, že 

v začátku letošního roku byla díky chladnému počasí vyšší výroba tepla. Informoval, že v letošním roce se 

plánuje výměna části topného kanálu v souvislosti s rekonstrukci ul. Palackého. Na závěr uvedl, že cena 

plynu dodávaného do teplárny je sjednaná již na roky 2022 -2023 a je značně nižší než cena plynu pro tento 

rok. Dodal, že v současné době cena plynu celosvětově výrazně stoupá. 
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Starosta – kvitoval několika miliónovou úsporu ve společnosti Teplárenství Tanvald s.r.o. díky sjednané 

dodávce plynu na roky 2022 - 2023. Uvedl, že totéž se týká i dodávek plynu do objektů města, kdy úspora 

bude díky sjednaným dodávkám plynu v řádech statisíců. Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 
 

Bez námětů a připomínek. 
 

Starosta navrhl usnesení: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti společností s majetkovou účastí města: 

2) Teplárenství Tanvald s.r.o. 

 

                         schváleno všemi hlasy přítomných 

                                                                                               

4.3. TABYS s.r.o. Tanvald 
 

Ing. Zaplatílek, jednatel TABYS s.r.o. -  uvedl, že byla dokončena výměna výtahu v č.p. 595 v objektu 

Kamélie, nyní už jsou tedy s novým výtahem oba vchody. Uvedl, že v objektu č.p. 315, ul. Pod Špičákem 

byla provedena výměna kotle na tuhá paliva za plynový kotel a probíhají práce na celkové rekonstrukci 

objektu. Dále uvedl, že společnost TABYS s.r.o. provádí standartní činnosti. 

 

Starosta – konstatoval, že oprava objektu č.p. 315 je velmi zdařilá. Dále uvedl, že se opětovně projednala 

stížnost nájemníků bytů v bytových domech čp. 463, Mánesova ulice a čp. 568, Smetanova ulice, Tanvald, 

část Šumburk nad Desnou za účasti stěžovatelů, vedení města, MUDr. Buchara a zástupců spol. TABYS 

s.r.o.  Na závěr bylo konstatováno, že sjednané nájemné v bytech spol. TABYS s.r.o. je přijatelné, jen se jim 

nelíbil způsob navýšení. Při jednání s Ing. Zaplatílkem si nájemníci nestěžovali, naopak konstatovali jeho 

solidnost. Dodal, že současný trend je uzavírat nájemní smlouvy na dobu určitou a ty pak prodlužovat. 

Doplnil, že platící a bezproblémoví nájemníci však nemusejí mít obavy z neprodloužení těchto smluv. 

 

Ing. Zaplatílek, jednatel TABYS s.r.o. -  dodal, že společnost TABYS s.r.o. vlastní 350 bytů, je rád, že má 

bezproblémové nájemníky, ti nemusejí mít obavy, že přijdou o bydlení. Ale bohužel jsou i jiní. Proto se 

sjednávají nájemní smlouvy na dobu určitou. 
 

Starosta otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

                                                                                                                                  

Bez připomínek a dotazů. 

 

Starosta navrhl usnesení: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti společností s majetkovou účastí města: 

3) TABYS s.r.o. 

                                                                                                                    schváleno všemi hlasy přítomných 

 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

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. 

     Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. III 

 

ad 5/ Schválení účetní závěrky města Tanvald za rok 2020 
 

Starosta předla slovo vedoucímu ekonomického odboru MěÚ Tanvald panu Bc. Tollarovi. 

 

Bc. Tollar, ved. ekonomického odboru -  uvedl, že předkládá účetní závěrku města Tanvald za rok 2020 

v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou  

č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. 

Konstatoval, že veškeré výkazy byly zastupitelům města předloženy. Výkaz zisku a ztráty dokládá, že město 

pracuje se ziskem. Otázal se, zda má někdo dotaz k danému bodu. 
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Starosta poděkoval vedoucímu ekonomického odboru Bc. Tollarovi a celému ekonomickému odboru  

za důkladnou práci odvedenou během celého roku. 

 

Bez připomínek.    
 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města za rok 2020. 

 

Bez připomínek.  
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.                                               

Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. IV 

 

ad 6/ Schválení závěrečného účtu města Tanvald za rok 2020 

 
Bc. Tollar, ved. ekonomického odboru –  uvedl, že na hospodaření v roce 2020 měla vliv pandemie 

koronaviru. V mnohých obcích se rušily investiční akce, neustále se zajištoval nákup hygienického 

materiálu. Uvedl, že daňové příjmy byly sice nižší o 5% než rozpočtované, ale byly kompenzovány státem 

v podobě kompenzačního příspěvku ve výši 7,77 mil. Kč. Ve skutečnosti byly tedy naplněny na 102%. 

Konstatoval, že bylo prozíravé nerušit žádné investiční akce.   

Uvedl, že celkové příjmy za rok 2020 byly ve výši cca 160,4 mil. Kč  a celkové výdaje za rok 2020 činily 

cca 158,3 mil. Kč. Konstatoval, že město Tanvald hospodařilo v roce 2020 s přebytkem cca 2 mil. Kč, při 

předpokládaném významném schodku.  Konstatoval, že město má volné finanční prostředky 

z hospodářských výsledků minulých let ve výši cca 36,5 mil. Kč. 

 

Starosta – poděkoval Bc. Tollarovi za úvodní slovo. Poděkoval i všem zastupitelům, že se nebáli schválit 

investiční akce města. Konstatoval, že významná je dočasná změna v rozpočtovém určení daní. Otevřel 

diskuzi k tomuto bodu. 

 

Bez dotazů a připomínek.    
 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města po projednání závěrečného účtu za rok 2020 vyjadřuje souhlas s celoročním 

hospodařením bez výhrad. 

 

Bez připomínek.  
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.                                         

Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. V 

 

ad 7/ Majetkoprávní záležitosti 
 

7.1. Žádost o prodej částí pozemkové parcely č. 659/10 v katastrálním území Šumburk nad Desnou  

 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 

 

Starosta – uvedl, že na základě žádosti pana Š. a manželů S. vydala rada města usnesením  

č. 327/23/2020 ze dne 25.11.2020 záměr: 

1/  prodat část pozemkové parcely č. 659/10 (trvalý travní porost) o výměře cca 1700 m2 v katastrálním 

území Šumburk nad Desnou panu Š. za účelem rozšíření zázemí u rodinného domu č.p. 356, Sladká Díra, 

Tanvald, část Šumburk nad Desnou; 

2/ prodat část pozemkové parcely č. 659/10 (trvalý travní porost) o výměře cca 1258 m2 v katastrálním území 

Šumburk nad Desnou manželům S. za účelem rozšíření zázemí u rodinného domu č.p. 385, Sladká Díra, 

Tanvald, část Šumburk nad Desnou. 

Konstatoval, že k vydanému záměru nepřišla žádná připomínka. 

Na základě vydaného záměru byl vyhotoven geometrický plán na rozdělení pozemkové parcely č. 659/10 

v katastrálním území Šumburk nad Desnou. Při vytyčování hranic byli přítomni všichni žadatelé a dohodli se 
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na rozdělení pozemku tak, jak je uvedeno v geometrickém plánu č. 1146-11/2021. Rozdělením pozemkové 

parcely č. 659/10 v katastrálním území Šumburk nad Desnou vznikly pozemky označené podle předmětného 

geometrického plánu jako  pozemková parcela č. 659/10 (trvalý travní porost) o výměře 997 m2  (kupující 

manželé S.) a pozemková parcela č. 659/11 (trvalý travní porost) o výměře 1961 m2 (kupující pan Š.). 

Uvedl, že náklady na vyhotovení geometrického plánu činí 7.494,74 Kč. Náklady na vyhotovení znaleckého 

posudku činily 1.500 Kč. Podle znaleckého posudku č. 02a/4292/2021 ze dne 17.05.2021 byla stanovena 

cena obvyklá: 

1/  u pozemkové parcely č. 659/10 v katastrálním území Šumburk nad Desnou ve výši 54.000 Kč. 

2/   u pozemkové parcely č. 659/11 v katastrálním území Šumburk nad Desnou ve výši 64.500 Kč. 

Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

Bez připomínek.    
 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

K majetkoprávním záležitostem zastupitelstvo města: 

1/  na základě vydaného a zveřejněného záměru rozhodlo prodat části pozemkové parcely č. 659/10 

(trvalý travní porost) v katastrálním území Šumburk nad Desnou označené podle geometrického 

plánu č. 1146-11/2021 jako pozemková parcela č. 659/10 (trvalý travní porost) o výměře 997 m2  

a pozemková parcela č. 659/11 (trvalý travní porost) o výměře 1961 m2 následovně: 

a/  pozemkovou parcelu č. 659/10 (trvalý travní porost) o výměře 997 m2 manželům S. za účelem 

rozšíření zázemí  u rodinného domu č.p. 385, Sladká Díra, Tanvald, část Šumburk nad Desnou  

za kupní cenu ve výši 59.500 Kč; 

 

b/  pozemkovou parcelu č. 659/11 (trvalý travní porost) o výměře 1961 m2 panu Š. za účelem rozšíření 

zázemí u rodinného domu č.p. 356, Sladká Díra, Tanvald, část Šumburk nad Desnou za kupní cenu  

ve výši 70.000 Kč.  

 

Bez připomínek.  
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.              

                                                                                    Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. VI/1 

 

7.2 Žádost o prodej části pozemkové parcely č. 265/8 v katastrálním území Tanvald 

 

Předkladatel: ekonomický odbor  (viz příloha) 
 

Starosta – uvedl, že manželé S. žádají o prodej části pozemkové parcely č. 265/8 (ostatní plocha – 

manipulační plocha) o výměře cca 24 m2 v katastrálním území Tanvald za účelem stavby garáže. 

Podle schváleného Územního plánu Tanvald se pozemek nachází v ploše ve funkčním využití dopravní 

infrastruktura – garáže (DG). 

Žádost projednal ekonomický odbor s vedoucím odboru rozvoje a KV a zároveň provedli místní šetření. 

Prodej pozemku nedoporučují. V tomto místě jsou postaveny řadové garáže.  Aby mohla být ke stávající 

garáži postavené na st.p.č. 845 přistavěna další garáž, musel by s tím souhlasit majitel této garáže.  Na stěně, 

která by byla společná se nachází odvětrání garáže a elektrický rozvaděč. Dále je podél garáže vybudován 

chodník pro vstup do sklepa garáže. Samostatná stavba garáže v tomto místě není vhodná, protože 

vzdálenost mezi komunikací a čelní stěnou je nedostačující pro odstavení vozidla. Dále by stavba bránila 

v rozhledu při výjezdu z ostatních garáží. Pozemek, na kterém by měla být postavena garáž v současné době 

slouží k odkládání bio odpadu. 

Konstatoval, že rada města doporučila předmětný pozemek neprodávat. 

 

Bez připomínek. 
 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo neprodávat část pozemkové parcely č. 265/8 (ostatní plocha – 

manipulační plocha) o výměře cca 24 m2 v katastrálním území Tanvald za účelem stavby garáže. 

 

Bez připomínek. 

 



11 

 

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              

Ing. Palme Jan                     

Mgr. Prašivka Jan                   

MUDr. Pražák Ondřej                 

Preislerová Hana          

Průcha Josef                  X 

Soldát Karel omluven omluven 

Bc. Synovcová Zdeňka             

MDDr. Šebestová Daniela                 

Šimek Daniel                  

RNDr. Týl Jaroslav           

Mgr. Vyhnálek Vladimír                   

Mgr. Zítko Tomáš           

 

PRO 19 

PROTI 0 

ZDRŽEL SE  1 

                                                                                                                            Bylo přijato usnesení č. VI/2 

7.3. Žádost o prodej části pozemkové parcely 1070/1 a části pozemkové parcely č. 1111/1  

v katastrálním území Tanvald 
 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 
 

Starosta – uvedl, že Spolek KOK, o.s., IČ 228 97 011, se sídlem Poděbradova 3178, Kladno zastoupený 

jednatelem panem Ing. Lukášem Bečkou žádá město o prodej části pozemkové parcely č. 1070/1 (trvalý 

travní porost) o výměře cca 814 m2 a části pozemkové parcely č. 1111/1 (trvalý travní porost) o výměře cca 

1032 m2 vše v katastrálním území Tanvald za účelem využití pro volnočasové aktivity, které jsou uvedeny 

v žádosti. 

Podle schváleného Územního plánu Tanvald se část pozemkové parcely č. 1111/1 v katastrálním území 

Tanvald, o jejíž prodej spolek žádá, nachází v ploše ve funkčním využití plochy smíšené nezastavěného 

území – sportovní (NSs).  

Pozemkové parcely č. 1070/1 a č. 1111/1 v katastrálním území Tanvald má od města Tanvald v pronájmu 

pan František Berka za účelem sekání travních porostů. 

Konstatoval, že rada města doporučuje předmětný pozemek neprodávat. Uvedl, že lze uvažovat o pronájmu 

pozemku, v případě, že o něj požádají. Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 
 

Bez připomínek. 



12 

 

 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo neprodávat část pozemkové parcely č. 1070/1 (trvalý travní porost)  

o výměře cca 814 m2 a část pozemkové parcely č. 1111/1 (trvalý travní porost) o výměře cca 1032 m2 

vše v katastrálním území Tanvald za účelem využití pro volnočasové aktivity spolku KOK, o.s.,  

se sídlem Poděbradova 3178, Kladno. 
 

Bez připomínek. 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.                                               

Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. VI/3 

7.4. Žádost o prodej pozemkové parcely č. 1142/2 v katastrálním území Tanvald 
 

Předkladatel: ekonomický odbor  (viz příloha) 
 

Starosta – uvedl, že pan Matěj Svrček, jednatel společnosti Vila Spitzberg s.r.o., IČ 07471891,  

se sídlem Hládkov 686/3, Praha 6, žádá o prodej pozemkové parcely č. 1142/2 (ostatní plocha – neplodná 

půda) o výměře  158 m2 v katastrálním území Tanvald za účelem rozšíření zázemí u rodinného domu  

čp. 395, ul. Valašská, Tanvald. 

Společnost Vila Spitzberg s.r.o. je  podílovým spoluvlastníkem stavební parcely č. 565, jejíž součástí je 

stavba: Tanvald č.p. 395, rodinný dům a pozemkové parcely č. 1142/10 (zahrada) o výměře 383 m2 vše 

v katastrálním území Tanvald.  Výše spoluvlastnického podílu činí ¾. 

Podle schváleného Územního plánu Tanvald se pozemek nachází v ploše ve funkčním využití smíšené 

obytné – rekreační (SR). 

Starosta charakterizoval pozemek. Konstatoval, že rada města doporučuje pozemek neprodávat. Uvedl, že 

lze uvažovat o pronájmu pozemku, po tom, co žadatel dokončí stavbu ČOV, se může jednat o prodeji. 

Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 
 

MUDr. Buchar –  navrhl prodat pouze část pozemku o výměře 118 m2. Dle jeho názoru by to neměl být 

problém i vzhledem k údržbě přilehlé komunikace.  

Navrhl protinávrh usnesení: Zastupitelstvo města vydává záměr na prodej části pozemkové parcely č. 1142/2 

(ostatní plocha – neplodná půda) o výměře cca 118 m2 v katastrálním území Tanvald společnosti Vila 

Spitzberg s.r.o., se sídlem Hládkov 686/3, Praha 6 za účelem rozšíření zázemí u rodinného domu čp. 395, ul. 

Valašská, Tanvald. 

 

Starosta nechal hlasovat o protinávrhu usnesení MUDr. Buchara. 

Jméno člena ZM PROTI  ZDRŽEL 

Mgr. Bělonožník Antonín        X          

MUDr. Buchar Jiří                    

Černý Lukáš        X          

MUDr. Ducháčková Radka               

Erbenová Miroslava        X  

Josífek Jiří              

Kottan Michal                 X 

Marčíková Lenka                 

Ing. Mikš Jaroslav                 

Ing. Palme Jan                  

Mgr. Prašivka Jan        X           

MUDr. Pražák Ondřej                  

Preislerová Hana        X        

Průcha Josef        X           

Soldát Karel   omluven   omluven 

Bc. Synovcová Zdeňka        X        
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MDDr. Šebestová Daniela        X         

Šimek Daniel        X          

RNDr. Týl Jaroslav        X   

Mgr. Vyhnálek Vladimír        X             

Mgr. Zítko Tomáš         X    

 

PRO        7 

PROTI    12  

ZDRŽEL SE 1  

 

Tento návrh nebyl přijat. 
 

Starosta přednesl původní návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo neprodávat pozemkovou parcelu č. 1142/2 (ostatní plocha – neplodná 

půda) o výměře cca 118 m2 v katastrálním území Tanvald za účelem rozšíření zázemí u rodinného 

domu čp. 395, ul. Valašská, Tanvald.  
 

Bez připomínek. 

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         

Marčíková Lenka                X 

Ing. Mikš Jaroslav                X 

Ing. Palme Jan                 X 

Mgr. Prašivka Jan                   

MUDr. Pražák Ondřej                  X 

Preislerová Hana              

Průcha Josef                   

Soldát Karel omluven omluven 

Bc. Synovcová Zdeňka             

MDDr. Šebestová Daniela                 

Šimek Daniel                  

RNDr. Týl Jaroslav          

Mgr. Vyhnálek Vladimír                    

Mgr. Zítko Tomáš           

 

PRO    13 

PROTI   1  

ZDRŽELI SE  6  

                                                                                                                       Bylo přijato usnesení č. VI/4 
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7.5. Žádost o bezúplatný převod – dar částí pozemkové parcely č. 1017 v katastrálním území Tanvald 

 

Předkladatel: ekonomický odbor  (viz příloha) 
 

Starosta – uvedl, že rada města usnesením č. 120/9/2021 ze dne 05.05.2021 vydala záměr darovat části 

pozemkové parcely č. 1017 (ostatní plocha – neplodná půda) v katastrálním území Tanvald označené podle 

geometrického plánu č. 1771-961/2019 jako pozemková parcela č. 1017/2 (ostatní plocha – silnice) o výměře 

59 m2  a  pozemková parcela č. 1017/3 (ostatní plocha  –  silnice)  o výměře 2 m2 Libereckému kraji, se 

sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2. 

Konstatoval, že k vydanému záměru nepřišla žádná připomínka. 

 
Bez připomínek. 
 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo darovat části pozemkové parcely č. 1017 (ostatní plocha – neplodná 

půda) v katastrálním území Tanvald označené podle geometrického plánu č. 1771-961/2019 jako 

pozemková parcela č. 1017/2 (ostatní plocha – silnice) o výměře 59 m2  a  pozemková parcela  

č. 1017/3 (ostatní plocha  –  silnice)  o výměře 2 m2 Libereckému kraji, se sídlem U Jezu 642/2a, 

Liberec 2. 

 

Bez připomínek. 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

                                                                                 Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. VI/5 

ad 8/ Projekt „Tanvald-oprava místní komunikace 23c, ul. Palackého“– 
uvolnění finančních prostředků 

 
Předkladatel: odbor rozvoje a KV   (viz příloha) 
 

Starosta – uvedl, že zastupitelstvo města usnesením VII. ze dne 16.12.2020 schválilo projekt „Tanvald – 

oprava místní komunikace 23c, ul. Palackého“ a podání žádosti o dotaci. Odbor rozvoje a KV zajistil 

zpracování projektové dokumentace a prostřednictvím osoby zajišťující dotační management byla podána 

v loňské roce žádost o dotaci. V současné době nemáme informaci o výsledku přidělení dotace. Z tohoto 

vyplývá, že akce je navržena k realizaci bez ohledu na výsledek získání dotace. Dále bylo realizováno 

výběrové řízení na zhotovitele stavby. Bylo osloveno 5 uchazečů, cenové nabídky podali tři uchazeči ve výši 

3. 268.039,39 Kč, 3.544.151,96 Kč a 3.476.754,41 Kč. Nejnižší cenovou nabídku předložila firma M-

SILNICE a.s., Pardubice. V návrhu smlouvy o dílo jsou uvedeny obecným způsobem termíny realizace a 

zhotovitel je informován o předpokládaném termínu zahájení realizace s ohledem na plánovanou opravu 

kanalizace a vodovodu v horním úseku této komunikace včetně úseku křižovatky u sportovní haly. SVS a.s., 

která je investorem této opravy, se bude finančně podílet na 50 % opravy vrchní vozovky v úseku dotčeném 

jejich rekonstrukcí. K tomuto jim již byly zaslány podklady z rozpočtu vybraného zhotovitele opravy MK 

pro výpočet podílu. Dále v předmětném úseku by měla probíhat oprava centrálního rozvodu tepla 

Teplárenství Tanvald s.r.o. Po termínové a po technické stránce s námi zatím nikdo nejednal. Předpokládané 

náklady realizace v roce 2021 – vlastní realizace 3.269 tis. Kč, rezerva 5 % tj. 163 tis. Kč, dotační 

management 160,5 tis. Kč, TDI + IČ 50 tis. Kč. Celkové náklady pro rok 2021 3.642,50 tis. Kč, ale na 

přípravu tohoto projektu je v rozpočtu města již uvolněno 200 tis. Kč. Celkem je tedy nutné uvolnit finanční 

prostředky ve výši 3.442.500 Kč. 

Informoval, že v pátek 4.6.2021 byla městu Tanvald přiznána dotace na tuto akci ve výši cca 3,1 mil. Kč. 
 

Bez připomínek. 
 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města Zastupitelstvo města rozhodlo uvolnit finanční prostředky na financování 

projektu „Tanvald – oprava místní komunikace 23c ul. Palackého“ a schválit rozpočtové opatření  

č. 35/2021: 
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BĚŽNÉ VÝDAJE  

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ                                          + 3.442.500 Kč  

FINANCOVÁNÍ  

Převod hospodářského výsledku z minulých let                                             + 3.442.500 Kč 

                                                

§ pol. ORJ ORG Kč

2212 5171 21 22122021 3 432 000,00

2212 5166 21 22122021 60 500,00

2212 5169 21 22122021 -50 000,00

8115 3 442 500,00  

Bez připomínek. 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

                                                                                 Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. VII 

ad  9/ Projekt „Centrum sociálních služeb Tanvald-Kotva“ – uvolnění 

finančních prostředků 
 

Předkladatel: odbor rozvoje a KV   (viz příloha) 
 

Místostarosta – uvedl, že odbor rozvoje a KV provádí vždy v tomto období revizi financování větších 

investičních akcí města. Při kontrole projektu Centrum sociálních služeb Tanvald - Kotva bylo zjištěno, že 

při sestavování rozpočtu bylo plánováno s úhradou faktury za období 11/2020 ve výši 1.334.630 Kč v roce 

2020. Tato faktura byla uhrazena až v lednu 2021. V rozpočtu města byla uvažováno s rezervou 535,5 tis. Kč 

a 300 tis. Kč na základní vybavení. Dále v roce 2021 byl uzavřen dodatek č. 1 k SoD ve výši 280.559,35 Kč 

na vícepráce, které se týkaly plošných oprav omítek celého objektu. Tento dodatek měl být financován 

z výše uvedené rezervy.   

Uvedl, že je nutné plánovaný rozpočet stavby dofinancovat o plánovanou částku 300 tis. Kč na základní 

vybavení a plánovanou rezervu 535,5 tis. Kč – 280,5 tis. Kč (již čerpáno na omítky) tj. 255 tis. Kč  

a 594 tis. Kč na dokrytí faktury za období 11/2020. Celkem je tedy nutné uvolnit finanční prostředky  

ve výši 1. 149 tis. Kč. + 44.000 Kč na podíl na nákladech na zajištění připojení odběrného místa k distribuční 

soustavě a rezervaci příkonu. Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 
 

Bez připomínek. 
 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo uvolnit finanční prostředky na financování projektu „Centrum 

sociálních služeb Tanvald – Kotva“ a schválit rozpočtové opatření č. 34/2021: 
 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE   
 

Centrum sociálních služeb Tanvald – Kotva                                             + 1.193.000 Kč   

FINANCOVÁNÍ  

Převod hospodářského výsledku z minulých let                                         + 1.193.000 Kč 

                                          

§ pol. ORJ ORG Kč

3613 6121 21 10134 1 193 000,00

8115 1 193 000,00  

Bez připomínek. 
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Místostarosta 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                 

Ing. Palme Jan                 X 

Mgr. Prašivka Jan                   

MUDr. Pražák Ondřej                   

Preislerová Hana              

Průcha Josef                   

Soldát Karel   omluven  omluven 

Bc. Synovcová Zdeňka             

MDDr. Šebestová Daniela                 

Šimek Daniel                  

RNDr. Týl Jaroslav          

Mgr. Vyhnálek Vladimír                    

Mgr. Zítko Tomáš           

                                       

PRO 19 

PROTI 0 

ZDRŽEL SE 1  

                                                                                                                              Bylo přijato usnesení č. VIII 

ad 10/ Návrh na doplnění vozového parku TS  
 

a) terénní vozidlo s pohonem 4x4  

 

Předkladatel: odbor rozvoje a KV   (viz příloha) 
 

Místostarosta – uvedl, že v současné době se přeprava komunálního odpadu všeho druhu, z odlehlých a pro 

současnou komunální techniku technických služeb nedostupných oblastí, provádí ručně, a to převážně 

pochůzkovou činností. Jelikož je v současné době nutnost provádět úklid i v těchto odlehlých oblastech, 

např. Naučná stezka podél Kamenice a cesta na Vyhlídku Špička, je provádění úklidu pochůzkovou činností 

značně neefektivní. 

Z těchto důvodů se jeví stále potřebnějším doplnit k výše uvedeným účelům vozový park střediska TS  

o menší terénní vozidlo s pohonem 4x4 a nákladovou plochou, alternativně doplněného o sněhovou radlici 

pro zimní údržbu komunikací. 

Pořízení takového vozidla s užitnou hmotností nákladové plochy 150 kg, případně s dvoukabinou se 

zastřešením a čelním sklem by bylo vhodné i pro použití v zimním období. 

Po provedení průzkumu trhu s terénními užitkovými vozidly s pohonem 4x4 se jeví jako reálné nakoupit 

nové terénní vozidlo popsaného typu v cenových relacích od 250 až 400 tisíc Kč včetně DPH. Z těchto 
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důvodů doporučuje rada města pořídit nové vozidlo HiSun Sector 550 EFi 4x4 od firmy Motocentrum 

WarmUp, Svárovská 46, Liberec dle nabídky ve výši 250.980 Kč včetně DPH.   

 

Bez připomínek. 
 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvu města k doplnění vozového parku technických služeb rozhodlo schválit pořízení nového 

vozidla pro technické služby města Tanvald HiSun Sector 550 EFi 4x4 od firmy Motocentrum 

WarmUp, Svárovská 46, Liberec, uvolnit finanční prostředky na toto vozidlo a schválit rozpočtové 

opatření č. 28/2021:  

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 pořízení vozidla HiSun Sector 550 EFi 4x4                                                    251.000 Kč 

FINANCOVÁNÍ  

Převod hospodářského výsledku z minulých let                                           + 251.000 Kč 

                                                         

§ pol. ORJ ORG Kč

3639 6123 22 10408 251 000,00

8115 251 000,00  

Bez připomínek. 

Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

                                                                                   Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. IX/1 

b) mulčovač 

Předkladatel: odbor rozvoje a KV   (viz příloha) 
 

Místostarosta – uvedl, že v současné době jsou některé větší travní plochy udržovány pracovníky 

technických služeb mulčováním, a to závěsným zařízením SaMASZ KBRF šíře 2,00 metry pořízeném v roce 

2013,  zavěšeném na traktoru CASE 100. Toto mulčovací zařízení je na hranici životnosti a opravy zařízení 

jsou značně neefektivní. 

Z těchto důvodů se jeví stále potřebnějším doplnit k výše uvedenému traktoru nové zařízení značky  

SaMASZ KBRP mulčovač boční s paralelogramem, který umožňuje práci v rozsahu -65° až +90° 

s výměnnými protilehlými cepovými noži s šíří záběru 1,6 metru. 

Rada města doporučuje na základě provedeného průzkumu odborem rozvoje a KV zakoupit nové mulčovací 

zařízení popsaného typu od firmy N&N KOŠÁTKY, Kropáčová Vrutice 111, provoz Hodkovice  

za  246.223 Kč včetně DPH.  

 

Bez připomínek. 
 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit pořízení nového závěsného zařízení SaMASZ KBRP 

mulčovač boční s paralelogramem od firmy N&N KOŠÁTKY, Kropáčova Vrutice 111, provoz 

Hodkovice a uvolnit finanční prostředky na toto zařízení a schválit rozpočtové opatření  

č. 33/2021: 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

pořízení závěsného mulčovače SaMASZ KBRP                   246.223 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                                             + 246.223 Kč 
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§ pol. ORJ ORG Kč

3639 6122 22 10413 246 223,00

8115 246 223,00  

Bez připomínek. 

Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

                                                                                 Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. IX/2 

 

ad 11/ Projektové dokumentace na realizace parkovišť na území města – 

uvolnění finančních prostředků 
 
Předkladatel: odbor rozvoje a KV   (viz příloha) 
 

Místostarosta – uvedl, že vzhledem k tomu, že je stálá potřeba nových parkovacích míst ve městě je 

předložen záměr na 3 lokality. Dodal, že  byly zajištěny cenové nabídky na vypracování projektových 

dokumentací a podrobně popsal jednotlivá místa. 

 

1. „Parkoviště s komunikací ul. Pod Špičákem, Tanvald“ 

Zastupitelstvo města na svých předchozích zasedáních rozhodlo vykoupit pozemek bývalých tenisových 

kurtů v ulici pod Špičákem, se záměrem zde zrealizovat záchytné parkoviště, které by podpořilo cestovní 

ruch. Součástí parkoviště bude vyprojektováno i sociální zařízení. 

Cenová nabídka za vypracování PD je ve výši 225.665 Kč včetně DPH + geodetické zaměření výškopisu a 

polohopisu je ve výši 6.050 Kč + inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení 20.000 Kč, celkové 

náklady přípravy projektu jsou ve výši 251.715 Kč včetně DPH. 

       

2. „Parkoviště ulice Radniční“ 

Jedná se o lokalitu před vstupy do objektu č.p. 515 – 520 ul. Radniční. Před tímto objektem obyvatelé 

parkovali podélně. Toto parkování nevyhovovalo zejména při zimní údržbě. Při jiné investiční činnosti města 

byl provizorně dosypán svah pro částečné šikmé parkování. Navrhovaná projektová dokumentace dořeší 

současný provizorní stav s maximálním využitím místa pro parkování a upraví pěší komunikaci vedoucí 

z ulice Nad Výtopnou. 

Cenová nabídka za vypracování PD je ve výši 143.990 Kč včetně DPH + geodetické zaměření výškopisu a 

polohopisu je ve výši 15.730 Kč + inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení 20.000 Kč, celkové 

náklady přípravy projektu jsou ve výši 179.720 Kč včetně DPH. 

 

3. „Parkoviště ulice Na Balkáně, Tanvald“ 

V ulici Na Balkáně pod řadovými objekty je malé parkoviště, které vzniklo při zajišťování oprav místních 

komunikací. Vzhledem ke zvýšené motorizaci i v zástavbě rodinných domů, vznikají potřeby na zřízení míst 

pro parkování vozidel. Projektová dokumentace by řešila rozšíření stávajícího parkování na maximální 

možný počet míst. Součástí parkoviště by byla i úprava kontejnerového stání na tříděný odpad a dále zrušení 

nepotřebné podzemní požární nádrže. 

Cenová nabídka za vypracování PD je ve výši 132.495 Kč včetně DPH + geodetické zaměření výškopisu a 

polohopisu je ve výši 6.050 Kč + inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení 20.000 Kč, celkové 

náklady přípravy projektu jsou ve výši 158.545 Kč včetně DPH. 

Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

MUDr. Buchar – otázal se, kolik vznikne nových parkovacích míst. 

 

Starosta – uvedl, že v ul. Na Balkáně to bude cca 7 nových parkovacích míst, v ul. Radniční cca 15 a v místě 

po tenisových kurtech 30 i více. Toto parkoviště bude především záchytným pro návštěvníky Kempu 

Tanvaldský Špičák a Vyhlídka Špička. Úvahy o průměrné ceně za jedno parkovací místo nejsou dle jeho 

názoru správné. 
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MUDr. Buchar – nastínil, zda příště neuvažovat o oslovení vícero projektových kanceláří a následně provést 

soutěž. 

 

Starosta – uvedl, že projektanti jsou velice zaneprázdněni prací. Konstatoval, že předložené ceny  

za projektové dokumentace jsou ceny obvyklé. Připomněl vyžádání si dalšího znaleckého posudku u prodeje 

pozemku ve Sladké Díře. 

 

Místostarosta – potvrdil, že zajistit 3 projektanty je nadlidský úkon. Poděkoval MUDr. Bucharovi, určitě je 

to podnět k zamyšlení. 

 
Dále bez připomínek. 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo uvolnit finanční prostředky na vypracování projektových dokumentací 

na realizaci parkovišť na území města v ulici Pod Špičákem, v ulici Radniční a v ulici Na Balkáně  

a schválit rozpočtové opatření č. 32/2021:  

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

parkoviště ul. Pod Špičákem na p.p.č 409/7                                              251.715 Kč 

parkoviště ul. Radniční za č.p. 515 – 520                                    179.720 Kč 

parkoviště ul. Na Balkáně pod č.p. 554 -559                                                158.545 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

převod hospodářského výsledku z minulých let                    + 589.980 Kč 

 

                                        

§ pol. ORJ ORG Kč

2219 6121 21 10410 251 715,00

2219 6121 21 10411 179 720,00

2219 6121 21 10412 158 545,00

8115 589 980,00  
 

Bez připomínek. 

Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

                                                                                      Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. X 

ad 12/ Realizace projektu „Pumptrack – Tanvald“ - uvolnění finančních 
prostředků 

 
Předkladatel: odbor rozvoje a KV   (viz příloha) 
 

Místostarosta – uvedl, že zastupitelstvo města usnesením VI. ze dne 17.02.2021 schválilo u projektu 

Pumptrack-Tanvald  podání žádosti o dotaci a další související body. Odbor rozvoje a KV zajistil zpracování 

projektové dokumentace a prostřednictvím osoby zajišťující dotační management byla podána žádost  

o dotaci Národní sportovní agentuře. V současné době není informace o výsledku přidělení dotace. Z tohoto 

vyplývá, že akce je navržena k realizaci bez ohledu na výsledek získání dotace. 

Uvedl, že bylo realizováno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Bylo osloveno 5 uchazečů, cenovou 

nabídku podal jeden uchazeč, firma Dirty Parks s.r.o., Jičín, ve výši 3.369.543 bez DPH Kč, resp.  

4.077.147 Kč včetně DPH.  

Předpokládané náklady realizace v roce 2021 – vlastní realizace 4.078 tis. Kč, rezerva 5 % tj. zaokrouhleně 

200 tis. Kč, výběrové řízení 36,3 tis. Kč, dotační management v případě získání dotace 142,8 tis. Kč, TDI + 

IČ 30 tis. Kč. V případě schválení dotace je podmínkou areál pumptracku oplotit. Odhadované náklady  jsou  

327 tis. Kč. Celkem je tedy nutné uvolnit finanční prostředky ve výši 4.814.100 Kč. Z důvodu urychlení 

přípravy výstavby doporučuje rada města zároveň s uvolněním finančních prostředků schválit i návrh 

smlouvy o dílo se společností Dirty Parks s.r.o. 

Bez připomínek. 
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Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo: 

1/  schválit realizaci a uvolnění finančních prostředků na financování projektu „Pumptrack - 

Tanvald“ a schválit rozpočtové opatření č. 29/2021: 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

pumptrack Tanvald                                     + 4.814.100 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

převod hospodářského výsledku z minulých let          + 4.814.100 Kč 

 

                                     

§ pol. ORJ ORG Kč

3412 6121 21 10404 4 814 100,00

8115 4 814 100,00  
 

2/ schválit smlouvu o dílo mezi firmou Dirty Parks s.r.o., IČ: 06864309, se sídlem Soudná 10, 506 01 

Jičín a městem Tanvald na realizaci projektu „Pumptrack – Tanvald“ dle předloženého návrhu. 
 

Místostarosta 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                   

Soldát Karel   omluven  omluven 

Bc. Synovcová Zdeňka             

MDDr. Šebestová Daniela                 

Šimek Daniel                  

RNDr. Týl Jaroslav          

Mgr. Vyhnálek Vladimír                    

Mgr. Zítko Tomáš           

PRO 19 

PROTI 0 

ZDRŽEL SE 1  

                                                                                                                           Bylo přijato usnesení č. XI 
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ad 13/ Vypracování projektové dokumentace na realizaci projektu 
„Revitalizace prostoru Horská – Sportovní   – Tanvald“- uvolnění finančních 

prostředků 
 

Předkladatel: odbor rozvoje a KV   (viz příloha) 
 

Starosta – uvedl, že již v roce 2018 byly zpracovávány projektové dokumentace na revitalizaci prostoru 

Horská - Sportovní na sídlišti Výšina. Na základě těchto dokumentací byla provedena demolice části objektu 

bývalého nákupního střediska a zrealizována lávka přes ulici Horská. Byla vypracována projektová 

dokumentace pro územní rozhodnutí. V současné době je potřeba vypracovat projektovou dokumentaci pro 

stavební povolení. Na základě požadavku města vzhledem k rozsahu projektu a předcházejícím stanoviskům 

dotčených orgánů byla dohodnuta úprava projektu a rozdělení výstavby do etap. Dále bylo dohodnuto 

s vlastníkem sousedního objektu „bývalého internátu Seba“, že v projektové dokumentaci bude uvažováno  

i s případným odprodejem části pozemku, kterého se původně revitalizace týkala.  

Uvedl, že město spolupracuje na tomto projektu s Ing. arch. Martinem Hilpertem, který předložil nabídku  

na vypracování dalšího stupně PD se zapracováním všech změn oproti původnímu návrhu, a to ve výši  

525 tis. Kč bez DPH, s DPH 656.250 Kč. Ve schváleném rozpočtu je na pokračování akce alokována částka 

228.300 Kč, která může být pro účely zpracování rozpočtového opatření odečtena.  

Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 
 

Bez připomínek. 
 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo uvolnit finanční prostředky na vypracování projektové dokumentace 

projektu „Revitalizace území kolem č.p. 582 ulice Horská a Sportovní“ a schválit rozpočtové opatření 

č. 31/2021: 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

revitalizace území kolem č.p. 582 ulice Horská a Sportovní                              + 427.950 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 
Převod hospodářského výsledku z minulých let                                                               + 427.950 Kč 

 

 

                                             

§ pol. ORJ ORG Kč

3745 6121 21 10206 427 950,00

8115 427 950,00  
 

Bez připomínek. 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

                                                                                 Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. XII 

ad 14/ Realizace parkoviště včetně opravy ul. Slunná - uvolnění finančních 
prostředků 

 
Předkladatel: odbor rozvoje a KV   (viz příloha) 
 

Starosta – uvedl, že odbor rozvoje a KV od roku 2019 připravuje akci na výstavbu parkoviště v ulici Slunná. 

V roce 2019 byla zpracována projektová dokumentace, v roce 2020 byla provedena na základě požadavku 

ČEZ Distribuce a.s. přeložka vedení zemního kabelu NN a bylo vydáno stavební povolení.  

V rozpočtu pro rok 2021 byla na základě odborného propočtu na tuto akci uvolněna částka 2,4 mil. Kč, tato 

částka se skládala z ceny realizace, rezervy a inženýrské činnosti.  

Město Tanvald zrealizovalo výběrové řízení na zhotovitele stavby. Byli osloveni 3 uchazeči, tito podali 

cenové nabídky v rozsahu 2.711.291,42 Kč – 2.837.214,16 Kč. Nejnižší cenová nabídka je od zhotovitele 

SIZ s.r.o. Velké Hamry.  
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Z výše uvedených informací vyplývá, že na akci je nutné douvolnit finanční prostředky ve výši 477 tis. Kč.  

Celková cena díla je 2.712 tis. Kč, rezerva 5% 135 tis. Kč a inženýrská činnost 30 tis. Kč.  

Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Bez připomínek. 
 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo na připravovanou akci „Parkoviště ulice Slunná“ navýšit uvolněné 

finanční prostředky a schválit rozpočtové opatření č. 35/2021:  

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

parkoviště ul. Slunná                                  + 477.000 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 
 

Převod hospodářského výsledku z minulých let        + 477.000 Kč 

 

                                           

§ pol. ORJ ORG Kč

2219 6121 21 10212 477 000,00

8115 477 000,00  
 

Bez připomínek. 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

                                                                                 Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. XIII 

 
ad 15/ Žádost TJ Bižuterie, z.s. o prodloužení splatnosti jistiny ze „Smlouvy 

o zápůjčce“ 
 
Předkladatel: starosta   (viz příloha) 
 

Starosta – uvedl, že TJ Bižuterie, z.s. žádá město o prodloužení splatnosti jistiny  

ve výši 2 mil. Kč vyplývající ze smlouvy o zápůjčce uzavřené dne 25. 07. 2014. Splatnost zápůjčky byla 

původně 2 roky a již byla zastupitelstvem 3x prodloužena vždy o dva roky. Zapůjčená jistina je úročená 3% 

p.a. splatnými jednorázově se splacením jistiny. Úrok byl vždy řádně uhrazen. Zápůjčka je zajištěna 

směnkou. TJ Bižuterie, z.s. žádá o prodloužení termínu splatnosti zápůjčky ve výši 2.000.000 Kč do 30. 06. 

2024.  Starosta vysvětlil důvody žádosti, uvedl, že vše s Ing. Bažantem projednal, a žádost podpořil. 

 
Bez připomínek. 

 
 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení termínu splatnosti zápůjčky ve výši 2.000.000 Kč 

vyplývající ze Smlouvy o zápůjčce ze dne 25. 07. 2014 mezi TJ Bižuterie, z s., se sídlem Pražská 

4200/20, Jablonec nad Nisou a městem Tanvald do 30. 06. 2024.  

Bez připomínek. 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

                                                                                 Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. XIV 
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ad 16/ Schválení mimořádných odměn členům zastupitelstva 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 členům zastupitelstva 

poskytnutí mimořádné odměny. Souhrnná výše mimořádných odměn poskytnutých  

v kalendářním roce 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 pro 

rok 2021 počítá s možností poskytnutí takovýchto mimořádných odměn. Konstatoval, že rada města 

doporučuje zastupitelstvu města poskytnout uvolněným členům zastupitelstva města starostovi  

a místostarostovi mimořádnou odměnu ve výši jedné jejich měsíční odměny. 

Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Místostarostka – uvedla, že období, které nyní proběhlo, bylo náročné pro všechny, proto navrhuje 

protinávrh usnesení schválit poskytnutí odměny všem členům zastupitelstva města, každému ve výši jejich 

jedné měsíční odměny. 

 

Místostarosta – konstatoval, že jsou tedy tři návrhy usnesení, hlasovat se bude o každém návrhu zvlášť, 

nejprve o návrhu místostarostky, poté o dalších dvou návrzích, které mají zastupitelé města k dispozici. 

 

Ing. Mikš – uvedl, že je hezké, že na ně paní místostarostka myslí, ale nyní není vhodná doba, dávat si 

odměnu za něco, co nedělali, jedno zasedání odpadlo. Některá zasedání výborů zastupitelstva města také 

neproběhla z důvodu pandemie. Dle jeho názoru nikdo nedělal pro město více, než v běžném období,  

za které dostávají běžně zaplaceno. Uvedl, že by se mělo spíše šetřit, či finanční prostředky použít ve 

prospěch města. Tento návrh usnesení mu přijde zbytečný. 

 

Dále bez připomínek. 

 

Bez připomínek. 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení paní místostarostky. 

Jméno člena ZM PROTI  ZDRŽEL 

Mgr. Bělonožník Antonín               

MUDr. Buchar Jiří               X    

Černý Lukáš   

MUDr. Ducháčková Radka        X      

Erbenová Miroslava        X   

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        X         

Průcha Josef                X    

Soldát Karel omluven omluven 

Bc. Synovcová Zdeňka         X        

MDDr. Šebestová Daniela                 
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Šimek Daniel         X         

RNDr. Týl Jaroslav         X  

Mgr. Vyhnálek Vladimír                  X 

Mgr. Zítko Tomáš         X  

 

PRO 3 

PROTI 12 

ZDRŽELI SE  5 

 

Tento návrh nebyl přijat. 
 

Starosta přednesl původní první návrh usnesení: 

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

a aktivity v první polovině roku 2021 včetně řešení mimořádných situací a koordinaci činností  úřadu 

s rozšířenou působností v době nouzového stavu, kterou vykonával ve prospěch města v době mimo 

úřední hodiny, ve svém osobním volnu nejen v pracovní dny, ale i ve dnech pracovního volna a klidu, 

poskytnout v souladu s § 76 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích platném v znění, mimořádnou odměnu 

starostovi ve výši jedné jeho 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                 X 

Erbenová Miroslava           

Josífek Jiří              

Kottan Michal                 X 

Marčíková Lenka                 

Ing. Mikš Jaroslav                 X 

Ing. Palme Jan                 X      

Mgr. Prašivka Jan                    

MUDr. Pražák Ondřej                 

Preislerová Hana                 

Průcha Josef                    

Soldát Karel omluven omluven 

Bc. Synovcová Zdeňka                 

MDDr. Šebestová Daniela                 

Šimek Daniel                  

RNDr. Týl Jaroslav           

Mgr. Vyhnálek Vladimír                  

Mgr. Zítko Tomáš           

 

PRO  15 

PROTI  0 

ZDRŽELI SE 5  

                                                                                                                       Bylo přijato usnesení č. XV/1 
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Starosta přednesl původní druhý návrh usnesení: 

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

v první polovině roku 2021 včetně řešení mimořádných situací a koordinaci činností úřadu 

s rozšířenou působností v době nouzového stavu, kterou vykonával ve prospěch města v době mimo 

úřední hodiny, ve svém osobním volnu nejen v pracovní dny, ale i ve dnech pracovního volna a klidu, 

poskytnout v souladu s § 76 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích platném v znění, mimořádnou odměnu 

místostarostovi ve výši jedné jeho 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                 X 

Erbenová Miroslava           

Josífek Jiří              

Kottan Michal                 X 

Marčíková Lenka                 

Ing. Mikš Jaroslav                 X 

Ing. Palme Jan                 X      

Mgr. Prašivka Jan                    

MUDr. Pražák Ondřej                 

Preislerová Hana                 

Průcha Josef                    

Soldát Karel omluven omluven 

Bc. Synovcová Zdeňka                 

MDDr. Šebestová Daniela                 

Šimek Daniel                  

RNDr. Týl Jaroslav           

Mgr. Vyhnálek Vladimír                  

Mgr. Zítko Tomáš           

 

PRO  15 

PROTI  0 

ZDRŽELI SE 5  

                                                                                                                   Bylo přijato usnesení č. XV/2 

ad 17/ Příprava změny ÚP Tanvald a opatření obecné povahy o vydání 
územního opatření o stavební uzávěře 

 
Předkladatel: Ing. Jaroslav Mikš, MUDr. Radka Ducháčková, MUDr. Jiří Buchar, Lenka Marčíková, Michal 

Kottan, Daniel Šimek, Ing. Jan Palme  (viz příloha) 
 

Starosta – uvedl, že materiál připravili zastupitelé za hnutí ANO, a proto předává slovo Ing. Palmemu. 

 

Ing. Palme – uvedl, že materiál vypracovala advokátní kancelář Záhumenští, všichni zastupitelé ho dostali od 

MUDr. Buchara. Materiál podle jeho názoru osvětluje řadu věcí z jejich návrhu. Uvedl, že se stále nedaří 
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prosadit vůli občanů ani usnesení zastupitelstva města z let 2014 a 2016, aby se geotermální elektrárna ve 

městě nestavěla. Ministr pro životní prostředí zamítl rozklad, který město podalo proti rozhodnutí 

ministerstva, takže nezbývá než podat správní žalobu. Také dosud není rozhodnuto o pokračování stavebního 

řízení ohledně staveb na pozemcích bývalé SEBA T a.s. Z důvodu, že se zastupitelům dlouhodobě nedaří 

proti záměru společnosti ENTERGEO prosadit vůli občanů Tanvald, se zastupitelé za hnutí ANO rozhodli 

navrhnout podle vzoru Zastupitelstva obce Benešov u Semil změnu územního plánu a do doby schválení této 

změny stavební uzávěru na pozemcích, kde má být postavena geotermální elektrárna. Návrh změny ÚP  

by vypracovala právnická firma. Podle vyjádření JUDr. Jantačové jsou zde ale určitá rizika.  Z diskuze  

se zastupiteli, starostou, místostarostou a tajemníkem MěÚ vyplynul návrh usnesení, který nyní předkládá.  

Na závěr uvedl, že by si přál, aby město vystupovalo proti plánům společnosti ENTERGEO aktivněji, zatím 

se jen brání. 

 

Starosta – uvedl, že je rád, že proběhlo jednání s Ing. Palmem ještě před zasedáním zastupitelstva města  

a došlo k vypracování návrhu usnesení.  

 

Ing. Mikš – doplnil informace o společnosti ARROWS, která by měla vypracovat rozbor rizik, které by 

mohly městu hrozit v případě podání správní žaloby. Jedná se o renomovanou advokátní firmu, která by 

mohla město zastupovat u soudu.  

 

Starosta – uvedl, že JUDr. Jantačová město v tomto sporu stále zastupuje. 

 

Ing. Mikš – doplnil, že byl ujištěn, že pokud zastupitelé hájí zájmy města, tak se nemají čeho obávat. 

 

p. Feryna, občan Tanvaldu – uvedl, že podle jeho názoru je návrh usnesení nesmyslný, protože jsou v něm 

uvedeny termíny, které jsou nehlasovatelné, tento svůj názor podrobně vysvětlil.  

 

Dále bez připomínek. 
 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo objednat u firmy ARROWS advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem 

Plzeňská 3350/18, Praha 5 právní rozbor případného návrhu změny Územního plánu Tanvaldu, která 

by stanovila podmínky pro provádění hloubkových vrtů na území města Tanvaldu, a vydání územního 

opatření o stavební uzávěře do doby provedení takové změny územního plánu, včetně možných 

důsledků pro město Tanvald. 

 

Bez připomínek. 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.                                                                                                                

                                                                                    Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. XVI 

 

 
ad 18/ Náměty, připomínky, diskuze 
 

Starosta  -  informoval, že dnes proběhlo slavností otevření hřiště u Masarykovy základní školy, hřiště bude 

k dispozici i veřejnosti; 

- uvedl, že začíná období sekání trávy ve městě, konstatoval, že technické služby práce zvládají, a poděkoval 

jim za dobrou práci. Vysvětlil, proč město pořídilo malý mulčovač; 

- informoval, že Vyhlídka Špička vyhrála první místo v Soutěži Karla Hubáčka v kategorii Stavby pro 

veřejnost, projektanti z liberecké architektonické kanceláře Mjölk architekti připravují na přelom prázdnin  

na vyhlídce netradiční komorní koncert k 10. výročí založení Ateliéru, který bude vysílán živě; 

- pozval na další ročník Spanilé jízdy Cyklostezkou Járy Cimrmana, který se uskuteční tuto sobotu  

12. června s doprovodným programem u kostela na Šumburku; 

- uvedl, že nebyla přiznána dotace na rekonstrukci ZUŠ, ale hledá se jiná vhodná výzva pro podání dotace; 

- informoval, že bude vypsána výzva na podání dotace na stavbu parkovišť; 

- poděkoval Ing. Palmemu za projednání záležitosti týkající se geotermální elektrárny ještě před zasedáním ZM; 

- popřál všem klidnou dovolenou. 

 

Dále bez dotazů a připomínek. 
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ad 19/ Závěr 
 

Starosta poděkoval zastupitelům za účast při dnešním jednání, a zasedání zastupitelstva města  

v 18.04 hodin ukončil.  

 

                                                                                                                                  Mgr. Vladimír Vyhnálek v.r. 

                                                                                                                                             starosta  

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: p. Daniel Šimek v.r.  a  RNDr. Jaroslav Týl v.r. 

 

 

 

V Tanvaldě dne 14.06.2021 


