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Město Tanvald 

 
Výpis usnesení 

ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Tanvald 

konaného dne  12. 06. 2019 

 
I. 

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti rady města v období od 06. 05. 2019 

do 05. 06. 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. 

 

K majetkoprávním záležitostem zastupitelstvo města: 

 

1/  rozhodlo schválit Souhlasné prohlášení č. 1197/ULB/2019 mezi Českou republikou - Úřadem  

pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2 a 

městem Tanvald, kterým se převádí pozemková parcela č. 309/8 (ostatní plocha) o výměře 200 m2 v 

katastrálním území Tanvald do vlastnictví města Tanvald. 

2/ rozhodlo schválit bezúplatný převod níže uvedených pozemků v katastrálním území Tanvald   

ve formě daru od Libereckého kraje, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IV – Perštýn 

číslo pozemku druh – způsob využití výměra 

(m2) 

311/12 ostatní plocha – silnice 13 

325/15 ostatní plocha – silnice 11 

325/16 ostatní plocha – silnice 1 

352/19 ostatní plocha – silnice 30 

352/20 ostatní plocha – silnice 6 

361/10 ostatní plocha – silnice 202 

370/12 ostatní plocha – silnice 56 

371/3 ostatní plocha – silnice 73 

1926/3 ostatní plocha – jiná plocha 52 

1926/4 ostatní plocha -  ost. komunikace 110 

1926/5 ostatní plocha -  ost. komunikace 26 

1926/6 ostatní plocha – jiná plocha 10 

1926/7 ostatní plocha – jiná plocha 87 

1926/8 ostatní plocha – jiná plocha 10 

1926/9 ostatní plocha – jiná plocha 22 

1926/10 ostatní plocha – jiná plocha 303 

1926/11 ostatní plocha – jiná plocha 28 

1926/12 ostatní plocha – jiná plocha 132 

1926/13 ostatní plocha -  ost. komunikace 44 
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1926/14 ostatní plocha -  ost. komunikace 7 

1926/15 ostatní plocha -  ost. komunikace 3 

1926/16 ostatní plocha -  ost. komunikace 4 

 

 

3/  rozhodlo schválit výkup části pozemkové parcely č. 307/42 (ostatní plocha – ostatní komunikace) 

v katastrálním území Tanvald o výměře cca 452 m2 za cenu 200 Kč/m2 od pana D. za účelem uvedení 

faktického stavu do souladu se stavem právním. 

   4/ rozhodlo schválit výměnu 2 sekčních garážových vrat do dílen Střediska technických služeb  

ve Žďáru a schválit rozpočtové opatření č. 48/2019:  

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ                          + 200.000 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                  + 200.000 Kč 

 

§ pol. ORJ ORG Kč 

  8115        200.000,00 

3639 5171 22    200.000,00 

 

5/ rozhodlo schválit provedení opravy opěrné zídky v ulici Raisova Tanvald, část Šumburk  

nad Desnou a opravy chodníku u č.p. 566 – 567, U Lesíka, Tanvald k prodejně potravin v ulici Sportovní, 

Tanvald a schválit rozpočtové opatření č. 46/2019: 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ                        + 340.000 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                 + 340.000 Kč 

 

§ pol. ORJ ORG Kč 

  8115         340.000,00 

2212 5171 21      46.000,00 

2219 5171 21    294.000,00 

 

6/ rozhodlo schválit poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na 3. etapu Revitalizace areálu 

spodních kurtů organizaci TENIS TANVALD, z.s.  ve výši 70.000 Kč a schválit rozpočtové opatření  

č. 49/2019: 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ   

nerozdělené dotace                      - 70.000 Kč 

 

dotace TENIS TANVALD,  z.s.  na 3.etapu Revitalizace areálu spodních kurtů      70.000 Kč 
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   § pol. ORJ ORG              Kč 

6404 5222 99  
- 70.000,00 

3419 5222 99 68454931             70.000,00 

 

7/ rozhodlo navýšit členský příspěvek města Mikroregionu Tanvaldsko  71.504 Kč a schválit rozpočtové 

opatření č. 51/2019:  

BĚŽNÉ VÝDAJE 

ODBOR EKONOMICKÝ        

 

členský příspěvek Mikroregionu Tanvaldsko                                                                 + 71.504 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                 + 71.504 Kč 

 

   § pol. ORJ ORG             Kč 

  8115                          71.504,00 

6409 5329    99    3108                      71.504,00 

 

V. 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o projektové žádosti Česko – polská Hřebenovka  - 

západní část ke spolufinancování z prostředků programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. 

 

VI. 

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit realizaci akce „Tanvald, Šumburk – vodovod a kanalizace  

ve Vítězné ulici“ a schválit rozpočtové opatření č. 47/2019:  

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

kanalizace Šumburk, ul. Vítězná               + 8.865.151 Kč 

 

vodovod Šumburk, ul. Vítězná              + 5.696.413 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let             + 14.561.564 Kč 

 

§ pol. ORJ ORG Kč 

  8115           14.561.564,00 

2321 6121 21 10101   8.865.151,00 

2310 6121 21 10102    5.696.413,00 

 

 

 

VII. 
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Zastupitelstvo města rozhodlo uvolnit finanční prostředky na pořízení obytných kontejnerů  

na výstavbu zázemí pro spolkovou činnost  SDH Horní Tanvald a schválit rozpočtové opatření  

č. 50/2019:  

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

zázemí pro spolkovou činnost SDH Horní Tanvald        1.645.000 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                  1.645.000 Kč 

 

  § pol. ORJ ORG        Kč 
 

8115 
  

1.645.000,00 

5512 6121 21 10220 1.645.000,00 

 

 

VIII. 

Zastupitelstvo města bere na vědomí cenový návrh na dopracování původní studie komplexního řešení 

výstavby hasičské zbrojnice SDH Horní Tanvald. 

 

 IX. 

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o průběhu přípravy investičních akcí předloženou odborem 

rozvoje a KV. 

 

X. 

 

Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s § 76 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 

poskytnout starostovi mimořádnou odměnu ve výši jedné jeho měsíční odměny  

za osobní přínos při splnění významného úkolu, za činnost a aktivity v první 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. 

                                                                        XI. 

Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s § 76 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 

poskytnout místostarostovi mimořádnou odměnu ve výši jedné jeho měsíční odměny  

za osobní přínos při splnění významného úkolu, za činnost a aktivity v první 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. 

XII. 

 

Zastupitelstvo města: 

1/  bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí  Mikroregion 

Tanvaldsko, IČ 70852871, za rok 2018; 

2/ po projednání závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko za rok 2018  

souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad. 

 

 

 



5 

 

 

Zápis 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Tanvald  

konaného dne 12. 06. 2019 od 16.00 hodin  
ve velké zasedací síni Městského úřadu Tanvald 

 

Přítomno:    20 členů zastupitelstva města (viz prezenční listina) 
 

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jan Prašivka a MUDr. Ondřej Pražák 
 

Zapisovatelka: Eva Kráslová 
 

   Program:      

 

1/ Zahájení 

2/ Informace o činnosti rady města  

3/ Informace o činnosti výborů zastupitelstva města 

        3.1.  Kontrolní výbor 

        3.2.  Finanční výbor 

        3.3.  Výbor pro rozvoj cestovního ruchu 

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/  Majetkoprávní záležitosti  

5.1. Převod pozemkové parcely č. 309/8  v katastrálním území Tanvald od Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových 

       5.2. Nabídka Krajské správy silnic LK na převzetí pozemků – ul. Nemocniční a část ul. Pod Špičákem 

       5.3. Výkup pozemkové parcely č. 307/42  v katastrálním území Tanvald 

       5.4. Žádost o prodej části pozemkové parcely č. 328/2  v katastrálním území Tanvald 

       5.5. Nová sekční garážová vrata do dílen technických služeb 

       5.6. Oprava opěrné zídky ulice Raisova,  

               oprava chodníku u č.p. 566 – 567, ul. U Lesíka k prodejně potravin ulice Sportovní 

       5.7. Žádost o účelovou dotaci Tenis Tanvald, z.s. 

  5.8. Žádost o poskytnutí příspěvku na konzervaci hradní zříceniny Návarov 

6/  Projektová žádost Česko – polská Hřebenovka – západní část 

7/  Tanvald, Šumburk – vodovod a kanalizace ve Vítězné ulici 

8/  Výstavba zázemí pro spolkovou činnost SDH Horní Tanvald 

9/  Cenový návrh na dopracování původní studie komplexního řešení výstavby hasičské zbrojnice  

SDH Horní Tanvald 

10/  Zpráva o průběhu přípravy investičních akcí města 

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

12/  Schválení Závěrečného účtu Mikroregionu Tanvaldsko za rok 2018 

13/  Náměty, připomínky, diskuze  

14/ 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 omluven z dnešního 

jednání je Mgr. Zítko. Pozdější příchod nahlásil MUDr. Pražák. Přítomno je 19 členů zastupitelstva města.  

Uvedl, že zasedání je usnášeníschopné.  
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- 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.  
                                                                                                                        

Starosta – navrhl doplnit do programu bod 12/  Schválení Závěrečného účtu Mikroregionu Tanvaldsko za 

rok 2018. Otázal se, zda má někdo připomínku k navrženému programu nebo návrh na jeho doplnění. 
 

Bez připomínek. 
 

Starosta - nechal hlasovat o schválení doplněného programu.  

schváleno všemi hlasy přítomných 

                          

Starosta -  navrhl členy návrhové komise – paní Bc. Zdenu Synovcovou 

                                                                    paní MDDr. Danielu Šebestovou  

schváleno všemi hlasy přítomných 

- určil zapisovatelku –  Evu Kráslovou 

                                                                                                                                                          

- určil ověřovatele –  Mgr. Jana Prašivku a MUDr. Ondřeje Pražáka 
      

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

a byl ověřovateli zápisu Ing. Jaroslavem Mikšem a Ing. Janem Palmem 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 06.05.2019  

do 05.06.2019 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. 

 

Bez připomínek.     
 

Starosta navrhl usnesení: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti rady města v období od 06. 05. 2019  

do 05. 06. 2019. 

 

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      

Mgr. Prašivka Jan       
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MUDr. Pražák Ondřej nepřítomen     nepřítomen 

Preislerová Hana   

Průcha Josef        

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 

ZDRŽEL SE 1 

 

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 

10.06.2019. Konstatoval, že projednal kontrolu dotací neziskovým organizacím, pro příště doporučil 

vypracovat tabulku poskytnutých dotací. 

Dále projednal výbor kontrolu stavu rekonstruovaných parků ve městě, kde bylo konstatováno, že byly po 

zimním období opraveny, dosypána kůra, nyní je potřeba je zbavit plevele a udržovat bez odpadků. 

Zároveň doporučil nainstalovat v parku u kruhového objezdu fotopast, neboť se z místa za trafostanicí 

stává veřejné WC. 

 

3.2. Finanční výbor 
 

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

10.06.2019. Konstatoval, že finanční výbor projednal majetkoprávní záležitosti, které bude projednávat 

dnešní zastupitelstvo města a ke všem přijal doporučující stanovisko, ve většině případů shodné s radou 

města. Vyjádří se při projednávání konkrétních bodů. 

      

3.3. Výbor pro rozvoj cestovního ruchu 

 

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

uskutečnil zasedání dne 20.05. a 03.06.2019. Uvedl, že výbor jednal s panem Jeníčkem z Libereckého kraje 

ohledně cyklotras v Mikroregionu Tanvaldsko a jejich prezentace na www.liberecky-kraj.cz  

Výbor řešil i doplnění informací o městě do zakoupené aplikace Mobilní turista. 

Dále výbor uskutečnil schůzku s panem Ing. Luďkem Suchomelem, MBA, managerem pro dotační 

programy, který spolupracuje s městem. Uvedl, že spolupráce s ním by se měla týkat možných dotačních 

titulů na rozvoj autokempu. 

 

Starosta otevřel diskuzi k činnosti všech výborů. 

 

Starosta – uvedl, že ke dni 30.06.2019 dojde k předání rekonstruovaných parků ve městě. Konstatoval,  

že úklid parků probíhá každé ráno. K návrhu na umístění fotopasti v parku u kruhového objezdu uvedl,  

že v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nelze uchovávat záznam z kamery. 

 

http://www.liberecky-kraj.cz/
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Do zasedací místnosti přišel MUDr. Pražák – počet zastupitelů města 20. 

 

p. Šimek – navrhl umístit pouze ceduli s nápisem, že prostor je monitorován. 

 

Starosta – poděkoval za podnět, bude se jím zabývat. 

 

Dále bez 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 –  v úvodu omluvil nepřítomného ředitele nemocnice pana MUDr. Očenáše. Uvedl, že nemocnice 

funguje i přes akutní nedostatek personálu bez omezení. Informoval, že v červenci začnou stavební práce 

spojené s rekonstrukcí střechy objektu nemocnice. 
 

4.2. Teplárenství Tanvald s.r.o. 
 

Místostarosta –  předal slovo jednateli společnosti panu Bochovi.  
 

p. Boch, jednatel společnosti Teplárenství Tanvald s.r.o. – uvedl, že probíhají opravy střech bývalých 

výměníků na Výšině. Poté konstatoval, že společnost nakoupila zemní plyn na období let 2020 – 2021 

za cenu 539 Kč/1 MWh bez DPH. Výroba tepla poklesla a od 01.04.2019 je cena tepla stanovena  

na 529 Kč/ 1 GJ včetně DPH. Konstatoval, že je vůči okolním obcím a městům stále nejnižší. 
 

4.3. TABYS s.r.o. Tanvald 
 

Starosta  - omluvil nepřítomného jednatele společnosti Ing. Zaplatílka a informoval, že byla zahájena 

rekonstrukce objektu Kamélie. Dále konstatoval, že zbývá podepsat několik posledních nájemních smluv 

na byty týkajících se změny výše nájemného. 
 

Starosta otevřel diskuzi k činnosti všech společností. 

 

Bez dotazů a připomínek.      

                                                                               

Starosta navrhl 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.  

                                                                                                                  Bylo přijato usnesení č. III 

ad 5/ Majetkoprávní záležitosti 
 

5.1. Převod pozemkové parcely č. 309/8  v katastrálním území Tanvald od Úřadu pro zastupování 

státu ve věcech majetkových 

 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 

 

Starosta – uvedl, že uvedl, že při inventarizaci pozemků ve vlastnictví města Tanvald v roce 2017 bylo 

zjištěno, že dne 1. 7. 1995 uzavřely Fond národního majetku České republiky, Rašínovo nábřeží 42, 
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Praha 2 a město Tanvald Dohodu o bezúplatném převodu majetku Nemocnice s poliklinikou Tanvald, který 

přešel do vlastnictví Fondu národního majetku České republiky podle privatizačního projektu č. 27946 

schváleného dne 14. 9. 1994. Dodatkem ze dne 12. 9. 1995 k dohodě o bezúplatném převodu majetku  

ke dni 1. 7. 1995 byla městu Tanvald převedena pozemková parcela č. 309/8 (ostatní plocha) o výměře  

200 m2 v katastrálním území Tanvald. Tato listina měla být doručena Katastrálnímu úřadu v Jablonci nad 

Nisou k zápisu vlastnického práva na město Tanvald. Dodatek pravděpodobně katastrálnímu úřadu nebyl 

doručen a město Tanvald se tak nestalo vlastníkem pozemku. Ekonomický odbor požádal dne 29.03.2018  

o převod pozemkové parcely č. 309/8 v katastrálním území Tanvald na město současného vlastníka 

pozemku – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Po roce obdržel Souhlasné prohlášení  

č.1197/ULB/2019, kterým bude pozemková parcela č. 309/8 v katastrálním území Tanvald převedena  

do vlastnictví města Tanvald. Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Bez připomínek.     

 
Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Souhlasné prohlášení č. 1197/ULB/2019 mezi Českou 

republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 

390/42, Nové Město, Praha 2 a městem Tanvald, kterým se převádí pozemková parcela č. 309/8 

(ostatní plocha) o výměře 200 m2 v katastrálním území Tanvald do vlastnictví města Tanvald.                                                                                                                                       

schváleno všemi hlasy přítomných 

Bylo přijato usnesení č. IV/1 

 

5.2. Nabídka Krajské správy silnic LK na převzetí pozemků – ul. Nemocniční a část ul. Pod 

Špičákem 

 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 

 

Starosta – uvedl, že zastupitelstvo města přijalo usnesení č. V/1 ze dne 19.12.2018, kterým rozhodlo 

schválit převzetí úseku silnice ev. č. III/29023 od staničení 0,00 km do staničení 1,260 km, včetně 

pozemkové parcely č. 1926/1 (ostatní plocha – silnice) o výměře 9955 m2 v katastrálním území Tanvald od 

Libereckého kraje, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IV – Perštýn.  Jedná se  

o úsek silnice v ulici Nemocniční (od křižovatky s ulicí Česká pod železničním viaduktem) a část úseku 

silnice v ulici Pod Špičákem (po křižovatku s ulicí Radniční). 

V roce 2015 proběhla na úseku silnice nabízené k převzetí rekonstrukce, která byla financována z dotace. 

Podmínkou poskytnutí dotace je udržitelnost projektu po dobu 5 let. Převzetí úseku silnice bude možné až 

po 29.05.2020. 

Dne 10. 04. 2019 obdrželo město od Krajské správy silnic Libereckého kraje nabídku na převzetí dalších 

pozemků. Jedná se o pozemky, které vznikly po geodetickém zaměření zrekonstruované silnice ev. 

III/29023 a jsou její součástí (způsob využití silnice) nebo se jedná o pozemky pod chodníky (způsob 

využití ostatní komunikace) a zeleň za obrubou komunikace. Stavbu chodníků provádělo město Tanvald. 

Převzetím pozemků dojde k narovnání majetkoprávních vztahů. Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Bez připomínek.     
 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit bezúplatný převod níže uvedených pozemků v katastrálním 

území Tanvald  ve formě daru od Libereckého kraje, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IV – Perštýn 

 

číslo pozemku druh – způsob využití výměra    

(m2) 

311/12 ostatní plocha – silnice 13 

325/15 ostatní plocha – silnice 11 

325/16 ostatní plocha – silnice 1 

352/19 ostatní plocha – silnice 30 

352/20 ostatní plocha – silnice 6 
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361/10 ostatní plocha – silnice 202 

370/12 ostatní plocha – silnice 56 

371/3 ostatní plocha – silnice 73 

1926/3 ostatní plocha – jiná plocha 52 

1926/4 ostatní plocha -  ost. komunikace 110 

1926/5 ostatní plocha -  ost. komunikace 26 

1926/6 ostatní plocha – jiná plocha 10 

1926/7 ostatní plocha – jiná plocha 87 

1926/8 ostatní plocha – jiná plocha 10 

1926/9 ostatní plocha – jiná plocha 22 

1926/10 ostatní plocha – jiná plocha 303 

1926/11 ostatní plocha – jiná plocha 28 

1926/12 ostatní plocha – jiná plocha 132 

1926/13 ostatní plocha -  ost. komunikace 44 

1926/14 ostatní plocha -  ost. komunikace 7 

1926/15 ostatní plocha -  ost. komunikace 3 

1926/16 ostatní plocha -  ost. komunikace 4 

 

schváleno všemi hlasy přítomných 

Bylo přijato usnesení č. IV/2 

 

5.3. Výkup pozemkové parcely č. 307/42 v katastrálním území Tanvald 

 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 
 

Starosta - uvedl, že město je vlastníkem stavby účelové komunikace na pozemkové parcele   

č. 307/42 (ostatní plocha – ostatní komunikace) v katastrálním území Tanvald. Vlastníkem parcely je  

pan D. Aby byl uveden do souladu faktický stav se stavem právním, obrátil se ekonomický odbor na pana 

D. s dotazem, zda by byl ochoten pozemek městu prodat a za jakých podmínek.  Pan D. souhlasí 

s prodejem části pozemku o výměře cca 452 m2 za kupní cenu 200 Kč/m2 s tím, že město ponese náklady 

na vyhotovení geometrického plánu. Město nechalo vyhotovit znalecký posudek, podle kterého se cena 

pozemků komunikací v této lokalitě pohybuje v hodnotě od 100 Kč do 200 Kč za 1 m2. Pozemek protínají 

inženýrské sítě - vodovodní řad, podzemní vedení nízkého napětí, plynovod, telekomunikační síť.   

Zároveň pan D. upozornil na skutečnost, že dne 1. 2. 2019 podepsal Smlouvu o budoucí smlouvě  

o zřízení služebnosti č. 107894 s firmou T-Mobile Czech Republic a.s., která má zájem vybudovat na části 

pozemku komunikační síť. Jedná se o podzemní stavbu pod označením „Optická síť INSCZ 

FTTx49034_Tanvald“.  

Firma T-Mobile Czech Republic a.s. bude výše uvedenou komunikační síť budovat i na pozemcích města 

Tanvald a město Tanvald s firmou uzavřelo v roce 2018 Smlouvu o budoucí smlouvě  

o zřízení služebnosti. 

V případě prodeje pozemku veškerá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy o budoucí smlouvě  

o zřízení služebnosti přecházejí, pokud to povaha těchto práva a povinností nevylučuje, na právní nástupce 

smluvních stran, přičemž se budoucí povinný (pan D.) zavazuje převést práva a povinnosti vyplývající  

ze smlouvy na nového vlastníka (město Tanvald) dotčeného pozemku. Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Bez připomínek.     
 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit výkup části pozemkové parcely č. 307/42 (ostatní plocha – 

ostatní komunikace) v katastrálním území Tanvald o výměře cca 452 m2 za cenu 200 Kč/m2 od pana 

D. za účelem uvedení faktického stavu do souladu se stavem právním. 

schváleno všemi hlasy přítomných 

Bylo přijato usnesení č. IV/3 
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5.4. Žádost o prodej části pozemkové parcely č. 328/2  v katastrálním území Tanvald 

 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 

 

Starosta – konstatoval, že materiály k tomuto bodu zastupitelé obdrželi, žádost o prodej tohoto pozemku  

se již projednávala.  

Ze zprávy ekonomického odboru vyplývá, že dne 10. 04. 2019 obdržel opětovnou žádost o prodej části 

pozemkové parcely č. 328/2 o výměře  cca 135 m2  v katastrálním území Tanvald za účelem rozšíření 

zahrady u rodinného domu čp. 494, Radniční ul., Tanvald od  manželů K. a  manželů K. Ve své žádosti 

uvádějí, že rozšíření zahrady je pro ně důležité z důvodu přístavby rodinného domu, na kterou mají vydané 

stavební povolení. 

Ekonomický odbor proto předkládá znovu k projednání žádost o prodej části pozemkové parcely 

č. 328/2 (ostatní plocha)  v katastrálním území Tanvald  označené podle geometrického plánu  

č. 1749-342/2018 ze dne 05.11.2018 jako pozemková parcela č. 328/92 (ostatní plocha) o výměře 149 m2 

do podílového spoluvlastnictví, a to ideální polovinu manželům K. a ideální polovinu manželům  K. 

s podmínkou, že na převáděném pozemku bude zřízeno věcné břemeno – služebnost ve prospěch města 

Tanvald spočívající v právu oprávněného umístit na pozemku podzemní kabelové vedení veřejného 

osvětlení a v právu oprávněného vstupovat na pozemek v souvislosti s opravou a údržbou podzemního 

kabelového vedení veřejného osvětlení na dobu neurčitou, za jednorázovou náhradu ve výši 800 Kč. 

Vzhledem k tomu, že je vyhotoven geometrický plán na rozdělení pozemku a zaměření věcného břemene, 

navrhuje ekonomický odbor, aby zastupitelstvo města rozhodovala v případě prodeje o původním návrhu, 

na příloze vyznačeném modře. Náklady spojené s vyhotovením  geometrického plánu činily 7.383 Kč a 

náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku činily 1.900 Kč. 

Podle schváleného Územního plánu Tanvald je pozemková parcela č. 328/2 v katastrálním území Tanvald 

vymezena jako zeleň na veřejných prostranstvích. 

Pro úplnost uvedl, jak byly jednotlivé žádosti žadatelů o prodej pozemku vyřizovány. 

První žádost o prodej části pozemkové parcely č. 328/2 o výměře cca 220 m2 v katastrálním území Tanvald 

projednalo zastupitelstvo města na svém zasedání dne 21.06.2017 a přijalo usnesení č. V/4, kterým 

rozhodlo odložit projednání této záležitosti na příští zasedání zastupitelstva města dne 13.09.2017. 

Dopisem ze dne 29.06.2017, ve kterém byl žadatelům oznámen výsledek jednání zastupitelstva města bylo 

také uvedeno,  že se předpokládá, že žadatelé podají novou žádost o prodej pozemku s upřesněnou menší 

výměrou. Žadatelé tedy podali novou žádost o prodej pozemku o výměře cca 135 m2.  Zastupitelstvo města 

projednalo tuto žádost na svém zasedání dne 13.09.2017 a nepřijalo v této věci žádné usnesení. 

Druhá žádost byla zaslána dne  09.08.2018.  Rada města ji projednala na své schůzi dne 22.08.2018  

a přijala usnesení č. 252/16/2018, kterým vydala záměr na prodej části pozemkové parcely č. 328/2 (ostatní 

plocha – jiná plocha) o výměře cca 135 m2 v katastrálním území Tanvald do podílového spoluvlastnictví,  

a to ideální polovinu manželům K. a ideální polovinu manželům K. za účelem rozšíření zázemí u rodinného 

domu čp. 494, Radniční ul., Tanvald s podmínkou, že kupující zřídí věcné břemeno – služebnost ve 

prospěch města Tanvald na části pozemkové parcely č. 328/2 v katastrálním území Tanvald spočívající 

v právu oprávněného umístit na části pozemku podzemní kabelové vedení veřejného osvětlení a v právu 

oprávněného vstupovat na pozemek v souvislosti s opravou a údržbou podzemního kabelového vedení 

veřejného osvětlení na dobu neurčitou, za jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč  za běžný i započatý metr 

liniové stavby o maximální šíři 1 m. K vydanému záměru nepřišla žádná připomínka.  

Po vyhotovení geometrického plánu na rozdělení pozemku a vymezení rozsahu věcného břemene  

a znaleckého posudku na ocenění pozemku měla rada města na své schůzi dne 12.12.2018 schválit zřízení 

věcného břemene – služebnosti a zastupitelstvo města mělo na svém zasedání dne 19.12.2018 rozhodnout  

o prodeji části pozemkové parcely č. 328/2 (ostatní plocha – jiná plocha) v katastrálním území Tanvald 

označené podle geometrického plánu č. 1749-342/2018 ze dne 26.10.2018 jako pozemková parcela  

č. 328/92 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 149 m2.  

Rada města na své schůzi dne 12.12.2018  usnesením č. 375/23/2018 schválila zřízení věcného břemene – 

služebnosti ve prospěch města Tanvald na části pozemkové parcely č. 328/2 (ostatní plocha) v katastrálním 

území Tanvald označené podle geometrického plánu č. 1749-342/2018 ze dne 05.11.2018 jako pozemková 

parcela č. 328/92 (ostatní plocha)  spočívající v právu oprávněného umístit na pozemku podzemní kabelové 

vedení veřejného osvětlení a v právu oprávněného vstupovat na pozemek v souvislosti s opravou a údržbou 

podzemního kabelového vedení veřejného osvětlení na dobu neurčitou, za jednorázovou náhradu ve výši 

800 Kč s podmínkou, že bude schválen prodej části  pozemkové  parcely  č. 328/2 (ostatní plocha)  
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o výměře cca 135 m2 v katastrálním území Tanvald manželům K. a  manželům K. Zastupitelstvo města   

na svém zasedání dne 19.12.2018 věci prodeje pozemku žadatelům nepřijalo žádné usnesení. Konstatoval, 

že rada města doporučila zastupitelstvu města předmětnou část pozemku neprodávat. Starosta otevřel 

diskuzi k tomuto bodu. 

 

Mgr. Prašivka – uvedl, že finanční výbor žádost znovu projednal a všemi hlasy doporučuje zastupitelstvu 

města pozemek žadatelům prodat. 

 

MUDr. Buchar – uvedl, že naposledy zastupitelé tuto záležitost probírali v prosinci 2018. Tenkrát se ptal, 

proč není součástí prodeje pruh pozemku, kde jsou křoviny. Ptá se znovu, proč tomu tak je, jestli je to 

v zájmu města nebo v zájmu žadatelů. 
 

Starosta – vysvětlil, že je to kvůli možnosti provádět opravy opěrné zdi v ulici Nad Výtopnou. 
 

Místostarosta – uvedl, že rada města doporučila ponechat pozemek v majetku města. Podle jeho názoru a 

dlouholetých zkušeností se takových prodejů uskutečnilo mnoho, ale vždycky nevedly k ničemu dobrému. 

Před prodejem může žadatel slibovat cokoli, ale jakmile je vlastníkem, tak ty vztahy potom jsou složité. 

K návrhu finančního výboru uvedl, že by v něm měla být uvedena kupní cena a věcné břemeno – 

služebnost kvůli osvětlení. 
 

Mgr. Korbelářová, majitelka nemovitosti v Tanvaldě – uvedla, že je připravena zodpovědět všechny dotazy 

zastupitelů ohledně prodeje pozemku. Dále podrobně vysvětlila, že se s rodinou rozhodla přestěhovat 

z Jablonce nad Nisou do rodinného domu v Tanvaldě, který za tím účelem přestavují. Pozemek je pro ně 

důležitý, protože stávající zázemí domu je velmi omezené, dům je ze všech stran obklopen zástavbou, 

chtěli by pro děti vybudovat zahradu. Všechny podmínky města je v případě prodeje připravena splnit 

včetně zřízení věcného břemene. Je ochotna jednat i o prodeji menší části pozemku tak, aby to městu 

vyhovovalo.  

 

Místostarosta – k návrhu kupní ceny seznámil s náklady na geometrický plán, na kupní smlouvu a  cenou 

za 1 m2. Výsledná kupní cena vychází na 41.000 Kč. 

 

Dále bez námětů a připomínek 
 

Mgr. Prašivka přednesl protinávrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit prodej části parcely 328/2 (ostatní plocha) v katastrálním území 

Tanvald na základě vydaného a zveřejněného záměru podle geometrického plánu č. 1749-342/2018 ze dne 

5. 11. 2018 označené jako parcela 328/92 (ostatní plocha) o výměře 149 m2 v katastrálním území Tanvald 

do podílového spoluvlastnictví manželů K. a manželů K. za kupní cenu 41.000 Kč, s podmínkou, že na 

převáděném pozemku bude zřízeno věcné břemeno-služebnost ve prospěch města Tanvald, týkající  

se podzemního kabelového vedení veřejného osvětlení. 

 

Starosta nechal hlasovat o protinávrhu usnesení. 

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      
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Mgr. Prašivka Jan       

MUDr. Pražák Ondřej       

Preislerová Hana       X  

Průcha Josef       X 

Soldát Karel      X     

Bc. Synovcová Zdeňka         

MDDr. Šebestová Daniela      X  

Šimek Daniel      X   

RNDr. Týl Jaroslav         X 

Mgr. Vyhnálek Vladimír      X  

Mgr. Zítko Tomáš nepřítomen   nepřítomen      

PRO 9 

PROTI 8 

ZDRŽELI SE 3 

                                                                                                                            Tento návrh nebyl schválen. 

 

Starosta nechal hlasovat o původním návrhu usnesení. 

Zastupitelstvo města rozhodlo část pozemkové parcely č. 328/2 (ostatní plocha) v katastrálním území 

Tanvald neprodávat. 

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       X 

Soldát Karel           

Bc. Synovcová Zdeňka       X        

MDDr. Šebestová Daniela        

Šimek Daniel         

RNDr. Týl Jaroslav         X 

Mgr. Vyhnálek Vladimír        

Mgr. Zítko Tomáš nepřítomen   nepřítomen      
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PRO 8 

PROTI 9 

ZDRŽELI SE 3 

                                                                                                                            Tento návrh nebyl schválen. 

 

5.5. Nová sekční garážová vrata do dílen technických služeb 

 

Předkladatel:  odbor rozvoje a KV (viz příloha) 

 

Starosta – uvedl, že odbor rozvoje a KV po konzultaci s pracovníky TS města uvažoval o výměně vrat do 

dílen ve Středisku TS ve Žďáru z financování z rozpočtu v roce 2020. Ale vzhledem k výsledkům kontrolní 

prohlídky BOZ je třeba tuto výměnu provést z důvodu bezpečnosti práce neprodleně. Garážová vrata byla 

instalována cca před 31 lety, došlo u nich několikrát k havárii, utržení závaží a k rozbití pohonu. Vrata 

nejsou revidována a v podstatě na ně neexistuje dokumentace. Vrata by měla být typu sekční průmyslová o 

velikosti 3 600 x 3 500 mm, standartního provedení s elektrickým pohonem.  Celková cena dle předložené 

nabídky za 2 ks vrat je ve výši 195.107,66 Kč. Jelikož v ceně není uvedená demontáž stávajících vrat, 

doporučuje odbor rozvoje a KV 200.000 Kč. Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Ing. Mikš – otázal se, zda byli osloveni také jiní dodavatelé. Dle jeho názoru je cena příliš vysoká a mohlo 

být zajištěno více cenových nabídek. 

 

Starosta – uvedl, že dotaz Ing. Mikše zodpoví vedoucí odboru rozvoje a KV pan Onderka, až se dostaví 

z jednání a doporučil tento bod v tuto chvíli ukončit. 

 

Starosta navrhl bod 5.5. v tuto chvíli přerušit. 

schváleno všemi hlasy přítomných                                      

 
5.6. Oprava opěrné zídky ulice Raisova, oprava chodníku u č.p. 566 -567, ul. U Lesíka k prodejně 

potravin ulice Sportovní 

 

Předkladatel:   odbor rozvoje a KV (viz příloha) 

 

Starosta – uvedl, že vlastník ppč. 457 k.ú. Šumburk upozornil na havarijní stav opěrné zídky v ulici 

Raisova, která sousedí s uvedeným pozemkem. Zídka se nachází na křižovatce ulic Raisova a U Herty. 

Předmětnou zídku nemá sice město v majetku, ale vzhledem ke konfiguraci terénu přilehlé MK  

a umístěnému stožáru nízkého napětí vznikla historicky pro potřeby města ne vlastníka pozemku. Z tohoto 

důvodu odbor navrhuje, aby opravu zajistilo město. Zídka dle charakteru provedení a použitého materiálu 

je stará cca 50 let. Nová zídka bude provedená ze ztraceného bednění tl.  30 cm, zalitá betonem. Nad terén 

ze strany MK by měla být ve výši cca 5 – 10 cm. Vlastník sousedního pozemku byl upozorněn, že město 

nebude řešit oplocení. Předpokládané náklady jsou ve výši 45.883,20 Kč.  

Chodník podél objektu č.p. 562-567, ul. U Lesíka je zakončený terénními protáhlými schody. Tyto tzv. 

schody jsou v horším technickém stavu a v zimě se problematicky udržují, jsou zakončeny schodištěm 

k prodejně potravin. Odbor doporučuje terénní protáhlé schody zrušit a vybudovat protáhlou rampu ze 

zámkové dlažby a s tím spojené úpravy vstupů k č.p. 566 a 567. V souvislosti s tím provést opravu 

schodnicových zdí na schodišti. Konstatoval, že toto řešení umožní zimní údržbu technikou. Předpokládané 

náklady jsou ve výši 293.913,80 Kč. Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

MUDr. Buchar – otázal se, proč je zastupitelům předkládáno ke schválení něco, co už je hotové. Přijde mu 

to zbytečné. 

 

Starosta – uvedl, že byly volné kapacity pracovních sil. V případě, že zastupitelstvo města tento návrh 

neschválí, budou finanční prostředky uvolněny přímo z rozpočtové kapitoly Nahodilé výdaje. 

 

Ing. Palme – konstatoval, že schválení uvolnění finančních prostředků na opravu opěrné zídky je 

v kompetenci rady města a otázal se, proč je to předkládáno ke schválení zastupitelstvu města. 
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Starosta – uvedl, že v tomto případě bylo záměrem ušetřit finanční prostředky v rozpočtové kapitole 

Nahodilé výdaje. 

 

Ing. Palme – uvedl, že uvolnění částky 46.000 Kč z rozpočtu města je v kompetenci rady města. 

 

Místostarosta – uvedl, že opravy byly plánovány společně, a proto je odbor rozvoje a KV zahrnul do jedné 

zprávy, která byla předložena radě města a následně zastupitelstvu města. 

 

Dále bez připomínek.     

 
Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit provedení opravy opěrné zídky v ulici Raisova Tanvald, část 

Šumburk nad Desnou a opravy chodníku u č.p. 566 – 567, U Lesíka, Tanvald k prodejně potravin  

v ulici Sportovní, Tanvald a schválit rozpočtové opatření č. 46/2019: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ                     + 340.000 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let              + 340.000 Kč 

 

§ pol. ORJ ORG Kč 

  8115         340.000,00 

2212 5171 21      46.000,00 

2219 5171 21    294.000,00 

 

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         

MUDr. Pražák Ondřej             

Preislerová Hana         

Průcha Josef        

Soldát Karel           

Bc. Synovcová Zdeňka               

MDDr. Šebestová Daniela        

Šimek Daniel         
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RNDr. Týl Jaroslav          

Mgr. Vyhnálek Vladimír        

Mgr. Zítko Tomáš nepřítomen   nepřítomen      

PRO 18 

PROTI 0 

ZDRŽELI SE 2 

                                                                                                                                    

Bylo usnesení č. IV/5 

 

5.7. Žádost o účelovou dotaci Tenis Tanvald, z.s. 

 

Předkladatel:  místostarosta (viz příloha) 

 

Místostarosta – uvedl, že spolek TENIS TANVALD žádá o poskytnutí příspěvku ve výši 70.000 Kč  

na dokončení revitalizace areálu spodních kurtů. Konstatoval, že město Tanvald dlouhodobě podporuje 

kromě činnosti jednotlivých spolků a organizací také jejich snahy o zvelebení zázemí, ve kterém činnost 

vykonávají. Proto také město v minulých třech letech poskytlo tenistům příspěvek na revitalizaci areálu 

v celkové výši 212 000 Kč.  Tentokrát by se dle žádosti mělo jednat o definitivní dokončení prací v areálu. 

Připomněl, že obdobné prostředky nejsou poskytovány na odměny za práci, nýbrž na nákup potřebného 

materiálu. Příspěvek je poskytován na základě veřejnoprávní smlouvy a je zúčtovatelný. 

V tomto směru s žadatelem v minulosti nebyl žádný problém, jeho zástupce pan Bičík s městem 

komunikuje a vyúčtování předkládá řádně a včas. Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

p. Šimek – s poskytnutím účelové dotace souhlasí, je pro zvelebení tohoto areálu. 

 

Dále bez připomínek.     

 
Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na 3. etapu 

Revitalizace areálu spodních kurtů organizaci TENIS TANVALD, z.s.  ve výši 70.000 Kč a schválit 

rozpočtové opatření č. 49/2019: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ   

 

nerozdělené dotace                                  - 70.000 Kč 

 

dotace TENIS TANVALD,  z.s.  na 3.etapu Revitalizace areálu spodních kurtů      70.000 Kč 

 

   § pol. ORJ ORG              Kč 

6404 5222 99  - 70.000,00 

3419 5222 99 68454931             70.000,00 

                                                                                                                                        

schváleno všemi hlasy přítomných 

Bylo přijato usnesení č. IV/6 

 

5.8. Žádost o poskytnutí příspěvku na konzervaci hradní zříceniny Návarov 

 
Předkladatel:  místostarosta (viz příloha) 
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Místostarosta – uvedl, že předseda Mikroregionu Tanvaldsko pan Mgr. Marek Hotovec předkládá žádost 

společnosti Cortuum, s.r.o. z Prahy o poskytnutí příspěvku ve výši 250.000 Kč na konzervaci zříceniny 

hradu Návarov v rámci Mikroregionu Tanvaldsko. Paní T., jednatelka společnosti  

v žádosti uvádí, že není v jejich současných silách realizovat konzervaci zříceniny, která je v havarijním 

stavu. Předseda mikroregionu na žádost společnosti reaguje návrhem na poskytnutí prostředků 

v požadované výši 250.000 Kč na základě veřejnoprávní smlouvy od Mikroregionu Tanvaldsko s tím, že 

ten by peníze získal formou navýšení příspěvku od jednotlivých 12 členů. Výše tohoto příspěvku je 

vypočítána podle počtu obyvatel jednotlivých členských obcí.  Z textu žádosti je rovněž zřejmé, že žadatel 

může za určitých podmínek prostředky nečerpat. Navrhl žádosti vyhovět a navýšit příspěvek města Tanvald 

Mikroregionu Tanvaldsko ve výši 71.504 Kč. Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

p. Šimek – otázal se, jak na žádost reagují obce mikroregionu. 

 

Starosta – uvedl, že s žádostí má problém zastupitelstvo města Harrachov. Konstatoval, že manželé T. 

rekonstruovali velice pěkně zámek Návarov a nyní chtějí zachránit pozůstatky zříceniny hradu Návarov. 

Konstatoval, že v rámci Mikroregionu Tanvaldsko se jedná o zachování kulturního dědictví. 

 

MUDr. Buchar – konstatoval, že se jedná o majetek v soukromém vlastnictví a otázal se, zda bude 

umožněn přístup veřejnosti. 

 

Starosta – uvedl, že na zámku Návarov pořádají manželé T. koncerty pro veřejnost a v tomto duchu se 

myslí, že přistoupí i k hradní zřícenině, ale záruku na to dát nemůže. 

 

Dále bez připomínek.     

 
Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo navýšit členský příspěvek města Mikroregionu Tanvaldsko  71.504 Kč 

a schválit rozpočtové opatření č. 51/2019:  
 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

ODBOR EKONOMICKÝ        

 

členský příspěvek Mikroregionu Tanvaldsko                                                   + 71.504 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let               + 71.504 Kč 

 

   § pol. ORJ ORG             Kč 

  8115                          71.504,00 

6409 5329    99    3108                      71.504,00 

 

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        
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Kottan Michal         

Marčíková Lenka         

Ing. Mikš Jaroslav              

Ing. Palme Jan                

Mgr. Prašivka Jan         

MUDr. Pražák Ondřej             

Preislerová Hana         

Průcha Josef        

Soldát Karel           

Bc. Synovcová Zdeňka               

MDDr. Šebestová Daniela        

Šimek Daniel       X  

RNDr. Týl Jaroslav          

Mgr. Vyhnálek Vladimír        

Mgr. Zítko Tomáš nepřítomen   nepřítomen      

PRO 18 

PROTI 2 

ZDRŽELI SE 0       

                                                                                                                           

Bylo přijato usnesení č. IV/7 

 

Starosta navrhl dokončit projednání bodu 5.5. Nová sekční garážová vrata do dílen technických služeb a 

otázal se p. Onderky, zda byly i další cenové nabídky na tyto vrata. 
 

p. Onderka, vedoucí odboru rozvoje a KV – uvedl, že je samozřejmě více firem, které bylo možné oslovit, 

ale pro realizaci nových vrat oslovil odbor firmu SPEDOS, která dodala vrata a zároveň na nich provádí 

revizi v hasičské zbrojnici Šumburk. Toto řešení se mu jeví jako výhodné. 
 

Dále bez dotazů a připomínek. 
 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit výměnu 2 sekčních garážových vrat do dílen Střediska 

technických služeb ve Žďáru a schválit rozpočtové opatření č. 48/2019:  

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ                       + 200.000 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let               + 200.000 Kč 

 

§ pol. ORJ ORG Kč 

  8115        200.000,00 

3639 5171 22    200.000,00 
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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        

Soldát Karel           

Bc. Synovcová Zdeňka               

MDDr. Šebestová Daniela        

Šimek Daniel       X  

RNDr. Týl Jaroslav          

Mgr. Vyhnálek Vladimír        

Mgr. Zítko Tomáš nepřítomen   nepřítomen      

PRO 18 

PROTI 1 

ZDRŽEL SE 1 

                                                                                                                                        

Bylo přijato usnesení č. IV/4 

 

ad 6/ Projektová žádost Česko – polská Hřebenovka – západní část 
 
Předkladatel: starosta (viz příloha) 

 
Starosta – uvedl, že dne 23.5.2019 mu byla doručena zpráva z Centra pro regionální rozvoj ČR, které sídlí 

v Olomouci, že projektová žádost s názvem Česko-polská Hřebenovka – západní část, vedená pod 

registračním číslem CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001216 splnila všechny předepsané náležitosti a byla 

doporučena ke spolufinancování z prostředků programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. V rámci 

tohoto projektu se 4 partnery by mohlo být čerpáno až 750 tis. EUR.  V případě Tanvaldu by se jednalo  

o úhradu nákladů na realizaci projektu Vyhlídka nad Tanvaldem ve výši 90% z celkových nákladů 

projektu. Bohužel jeden partner, Gmina Miejska Kowary, od projektu odstoupil a prostředky čerpat nechce, 

neboť projekt již realizoval z jiných dotačních zdrojů. Projekt tak nemohou čerpat ani ostatní partneři. 

Uvedl, že projekt se zbývajícími 3 partnery musí Centrum pro regionální rozvoj ČR znovu přehodnotit  

a v tuto chvíli se neví, jaký bude závěr. 

Konstatoval, že město podalo žádost o dotaci na projekt Vyhlídka nad Tanvald v rámci výzvy Ministerstva 

pro místní rozvoj ČR, zde je velká pravděpodobnost úspěšnosti, ale zatím není písemné vyjádření  

o přidělení dotace.  
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Informoval, že v pondělí proběhlo výběrové řízení na zhotovitele vyhlídky. Konstatoval, že se přihlásil 

jeden zájemce s vyšší cenou, než byla limitní, a proto musel být vyřazen a soutěž zrušena.  

Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Bez připomínek. 

 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o projektové žádosti Česko – polská Hřebenovka  - 

západní část ke spolufinancování z prostředků programu Interreg V-A Česká republika – Polsko. 

 

                                                                                                             schváleno všemi hlasy přítomných  

Bylo přijato usnesení č. V 
 
 

ad 7/ Tanvald, Šumburk – vodovod a kanalizace ve Vítězné ulici 
 
Předkladatel: odbor rozvoje a KV (viz příloha) 

 
Starosta – uvedl, že na základě předchozích jednání rady a zastupitelstva města zajistil odbor rozvoje a KV 

výběrové řízení na dodavatele výše uvedené akce ve zjednodušeném podlimitním řízení pro veřejnou 

zakázku na stavební práce v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném 

znění. Na základě tohoto výběrového řízení obdrželo město Tanvald 3 cenové nabídky ve výši 

13.041.173,09 Kč, 19.192.481,55 Kč a 19.683.983,55 Kč, ceny jsou včetně DPH. Nyní se dokončuje 

administrace výběrového řízení. V případě uvolnění finančních prostředků zastupitelstvem města a 

schválením celé akce k realizaci bude radě města předložena smlouva s vybraným zhotovitelem ke 

schválení. Termín realizace je dle zadávací dokumentace 20 týdnů od předání staveniště. V případě, že by 

klimatické podmínky nedovolily dokončit tuto akci, zejména co se týká celoplošných oprav komunikací a 

komunikace v ulici Vítězná, musela by být akce dokončená v roce 2020. Odbor rozvoje a KV doporučuje 

uvolnit na tuto akci následující finanční prostředky: na realizaci stavby 13.041.173,09 Kč, na realizaci 

přípojky k č.p. 181 (jedná se o podmínku vlastníka pozemku přes který vede kanalizační řad a byla to 

jediná možnost jak akci realizovat) 265.557,50 Kč, na realizaci technického dozoru investora a s tím 

spojenou inženýrskou činnost 200.000 Kč, rezerva 7% z ceny díla ve výši 912.882 Kč (rezerva je z důvodu 

nepředvídatelných okolností u liniových staveb, zejména zatříditelnost zemin, změny z důvodu stávajících 

inženýrských sítí vyvolávající úpravu trasy apod., v případě neexistence rezervy musí být stavba zastavena, 

projednána změna a požádána minimálně rada města o uvolnění finančních prostředků na financování této 

změny). Na základě Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti uhradí město 

Libereckému kraji částku ve výši 141.951,15 Kč. Všechny ceny jsou uvedené vč. DPH. Na základě výše 

uvedeného doporučuje rada města uvolnit na výše uvedenou akci finanční prostředky ve výši 

14.561.563,74 Kč. Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Bez připomínek. 
 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit realizaci akce „Tanvald, Šumburk – vodovod a kanalizace  

ve Vítězné ulici“ a schválit rozpočtové opatření č. 47/2019:  

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

kanalizace Šumburk, ul. Vítězná               + 8.865.151 Kč 

 

vodovod Šumburk, ul. Vítězná             + 5.696.413 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                        + 14.561.564 Kč 
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§ pol. ORJ ORG Kč 

  8115           14.561.564,00 

2321 6121 21 10101   8.865.151,00 

2310 6121 21 10102    5.696.413,00 

                                                                                                         

                                                                                                            schváleno všemi hlasy přítomných  

Bylo přijato usnesení č. VI 
 

 
ad 8/ Výstavba zázemí pro spolkovou činnost SDH Horní Tanvald 
 

Předkladatel: odbor rozvoje a KV (viz příloha) 

 
Starosta – uvedl, že zastupitelstvo města na svém zasedání dne 24.04.2019 usnesením č. XII. schválilo 

uvolnění finančních prostředků na zpracování projektové dokumentace na výstavbu zázemí pro spolkovou 

činnost SDH Horní Tanvald. Tato PD se současně zpracovává a projednává s dodavatelem obytných 

kontejnerů. Na základě jednání s vedením města a vzhledem k ukončenému nájmu objektu č.p. 278,  

ul. Údolí Kamenice chce odbor rozvoje a KV realizovat toto zázemí ještě v letošním roce. S ohledem na 

tento termín je nutné uvolnit finanční prostředky na objednání kontejnerů, aby tyto mohly být vyrobeny  

a v reálném čase dodány. V průběhu výroby bude dokončována PD a bude probíhat její projednání  

a povolování. Před dodáním kontejnerů je ještě nutné minimálně realizovat betonové základové patky.  

Na tuto činnost je dle našeho odhadu zapotřebí uvolnit 1,64 mil. Kč. Po dopracování PD a vypracování 

rozpočtu celého záměru by bylo požádáno zastupitelstvo města o uvolnění dalších finančních prostředků.  

Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Bez připomínek. 

 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo uvolnit finanční prostředky na pořízení obytných kontejnerů  

na výstavbu zázemí pro spolkovou činnost  SDH Horní Tanvald a schválit rozpočtové opatření  

č. 50/2019:  

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

zázemí pro spolkovou činnost SDH Horní Tanvald                     1.645.000 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                  1.645.000 Kč 

 

  § pol. ORJ ORG        Kč 
 

8115 
  

1.645.000,00 

5512 6121 21 10220 1.645.000,00 

 

schváleno všemi hlasy přítomných  

Bylo přijato usnesení č. VII 

 

ad 9/ Cenová návrh na dopracování původní studie komplexního řešení 
výstavby hasičské zbrojnice SDH Horní Tanvald 
 

Předkladatel: odbor rozvoje a KV (viz příloha) 
 

Starosta – uvedl, že zastupitelstvo města na svém zasedání dne 24.04.2019 usnesením č. XII/2 uložilo radě 

města předložit na příští zasedání zastupitelstva města cenový návrh na dopracování původní studie 

komplexního řešení výstavby hasičské zbrojnice SDH Horní Tanvald. Na základě jednání s vedením města 
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odbor rozvoje a KV o cenový návrh požádal projektanta studie firmu V+M spol. s r.o., Matoušova 453/21, 

Liberec. Celková nabízená cena PD vč. DPH je ve výši 696.837 Kč. V ceně není zahrnuta inženýrská 

činnost, tj. zejména projednávání PD s dotčenými orgány, organizacemi a ostatními účastníky řízení 

spolupůsobícími v územním a stavebním řízení. Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Ing. Palme – poděkoval za cenový návrh, dále uvedl, že v jednom zápisu ze schůze rady města bylo 

uvedeno, že město žádá o dotaci na základě původní studie. Požádal o vysvětlení. 

 

Starosta – uvedl, že výzva byla vypsaná znovu a byla možnost se do ní znovu přihlásit bez dalších nákladů, 

protože žádná jiná projektová dokumentace k podání přihlášky potřeba není. 

 

Ing. Mikš – uvedl, že podle jeho názoru cena cca 700 tis. k rozšíření projektu by v současné době 

nepřinášela žádný efekt. Domnívá se, že by se měly nechat stát kontejnery a přistavět k nim třeba garáže, 

pokud bude realizována komplexní výstavba, mělo by se rozhodnout, kde budou kontejnery umístěny. 

Poradil, jak má odbor rozvoje a KV postupovat.  

 

Starosta – uvedl, že v případě, že by k tomu mělo dojít, bude to předloženo ke schválení zastupitelstvu 

města, jako každé uvolnění finančních prostředků nad 200 tis. Kč. 
 

Dále bez námětů a připomínek. 
 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí cenový návrh na dopracování původní studie komplexního 

řešení výstavby hasičské zbrojnice SDH Horní Tanvald. 

schváleno všemi hlasy přítomných  

Bylo přijato usnesení č. VIII 
 
ad 10/ Zpráva o průběhu přípravy investičních akcí města 
 

Předkladatel: odbor rozvoje a KV (viz příloha) 
 

Starosta – uvedl, že odbor rozvoje a KV předkládá zprávu o průběhu přípravy investičních akcí města. 

 

1. Demolice č.p. 583, ul. Horská a s tím související lávka přes ulici Horská k č.p. 582 Demolice 

části nákupního střediska Výšina je povolená, v současné době byla doprojektovaná úprava stávající stěny 

po demolici, která byla součástí projektu revitalizace území této části sídliště. Rozpočtář zpracovává 

rozpočet této úpravy stěny. Je zadáno zajištění výběrového řízení na tyto dvě akce, které budou prováděné 

současně. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo zajistit přípravu projekčních podkladů je vyhlášení této 

veřejné zakázky prozatím pozastaveno. Vyhlášení předpokládá odbor v první polovině 06/2019  

a ukončení v polovině 07/2019. U lávky bylo zahájeno řízení o povolení stavby. Předpokládané náklady  

u těchto dvou staveb jsou ve výši 10,3 mil. Kč.  

 

2. Realizace energetických úspor objektu radnice č.p. 359 Tanvald  

31.5.2019 bylo vyhlášeno výběrové řízení, předpoklad jeho ukončení je do konce 06/2019. Předpokládané 

náklady jsou ve výši 10,7 mil. Kč, z této částky je schválená dotace ve výši 3,7 mil. Kč. Akce se zpozdila 

z důvodu přípravy výběrového řízení. 

  

      3.   Obnova techniky v technických službách města – nákup 2 traktorů s nástavbami  

Zastupitelstvo města schválilo pořízení této techniky v rámci plánované obnovy v technických službách. 

Časově se protáhla příprava zadávací dokumentace, jelikož odbor rozvoje a KV byl v této věci závislý na 

časových možnostech odborníků v této oblasti. V současné době se zpracovávají zadávací podklady na 

výběr dodavatele této veřejné zakázky. Zadávací dokumentace by měla být zpracována v prvním týdnu 

měsíce června a v dalším týdnu by mělo být vyhlášeno výběrové řízení. Výběrové řízení předpokládá odbor  

dokončit do konce 06/2019. Předpokládané náklady této investice na základě provedeného průzkumu trhu 

jsou ve výši 5,5 mil. Kč.  
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4. Rozvoj komunitního centra Kotva pro děti a mládež v Tanvaldě  

V současné době se dokončuje prováděcí dokumentace a není zpracovaný položkový rozpočet. Z tohoto 

důvodu nelze určit přesnější cenu. Propočet z dokumentace pro vydání stavebního povolení je ve výši 19 

mil. Kč. Před 3 měsíci byla na MěÚ Smržovka - stavební úřad podána žádost o vydání stavebního 

povolení, v současné době máme pouze jeho zahájení.  V rámci MAS Tanvaldsko bude vypsán dotační 

titul, z kterého by dle poslední informace bylo možno získat dotaci cca 9 mil. Kč. Přesný termín zatím není 

odboru rozvoje a KV zatím známý.  

 

5. Stavební úpravy ZŠ Tanvald ve vazbě na bezbariérový přístup  

Tento projekt obsahuje realizaci výtahu objektu ZŠ Výšina a schodišťovou plošinu s bezbariérovým 

přístupem do objektu školní jídelny a družin. Součástí je dále počítačové vybavení a dílčí úpravy okolo 

objektu sportovní haly. V současné době vypisuje MAS Tanvaldsko dotační titul, z kterého by měla být tato 

akce v objemu 5,5 mil. Kč spolufinancována. Předpokládaná dotace je 4 mil. Kč.  

 

6. Revitalizace prostoru ulice Horská – Sportovní 

V současné době se projednává projekt pro územní řízení. Bohužel z důvodu požadavku SČVK a.s. 

ohledně odvádění dešťových vod z území je nutno projekt upravit. Odbor rozvoje a KV předpokládá, že by 

územní rozhodnutí mohlo být vydáno do 08/2019 a nejpozději do konce roku zpracována projektová 

dokumentace pro povolení stavby a její realizaci včetně vydání stavebního povolení. Orientační cena dle 

současně zpracovaných dokumentací je 22 mil. Kč.  Odbor kontaktoval odbornou firmu, která se zabývá 

dotacemi a pokud by byl vypsán dotační titul jako v letošním roce, stává se tak v dubnu, bylo by s největší 

pravděpodobností možné žádat o dotaci, tyto bývají ve výši cca 50%.  

 

7. Revitalizace hřiště u Masarykovy ZŠ 

V rámci tohoto projektu by mělo být vybudováno parkurové hřiště a oprava stávajících umělohmotných 

povrchů sportovišť. V současné době jsou nabídky 2 dodavatelů na tento záměr a řešení oprav. Záměrem 

vedení města je požádat o dotaci v roce 2020. Pokud by bylo žádáno o dotaci a byl by vypsán vhodný 

dotační titul je nutné se zabývat vypracováním PD, která by popisovala celý záměr s technickými 

parametry a na základě ní by byl vypracován rozpočet celého projektu. U tohoto projektu se dají 

předpokládat náklady 2,5 mil. Kč.  

 

8. Parkoviště ulice Slunná a na křižovatce ulic Radniční a Nad Výtopnou 

Součástí parkoviště ulice Slunná má být i oprava asfaltobetonového povrchu této ulice. V současné době se 

zpracovává PD na základě, které se budou zajišťovat vyjádření správců inženýrských sítí a ostatních 

účastníků spolupůsobících v územním a stavebním řízení. Vzhledem ke zdlouhavému způsobu 

projednávání nevidí odbor možnost tuto akci realizovat v letošním roce ale komplexně ji připravit a zařadit 

do rozpočtu města na rok 2020. Předběžně odhaduje náklady ve výši 2,2 mil. Kč. 

 

9. Vyhlídka nad Tanvaldem  

V současné době je vypsáno výběrové řízení na dodavatele s předpokládanou cenou 1,6 mil. Kč. Zároveň je 

požádáno o dotaci, která by mohla být z ceny celého projektu ve výši 50 %. Podmínky výběrového řízení 

jsou nastaveny tak, že stavba by měla být zrealizována v letošním roce.  

 

Na závěr starosta doplnil, že bude rád za každý dotaz k tomuto bodu průběžně i mimo zasedání 

zastupitelstva. Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

MUDr. Buchar – zeptal se, s jakou částkou na investiční akce je nutné počítat navíc, protože většina není 

v rozpočtu zahrnuta. 

 

Starosta – vysvětlil, jak příprava akcí probíhá, a konstatoval, že finančně bude realizace všech v roce 2019 

zvládnutá. 

 

Ing. Mikš – zeptal se, zda se nadále uvažuje o koupi bývalého podnikového ředitelství Seby, v plánu 

investic není uvedena. 

 

Starosta – odpověděl, že o možnosti koupě se zatím jedná. 
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Dále bez námětů a připomínek. 

 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o průběhu přípravy investičních akcí předloženou 

odborem rozvoje a KV. 

schváleno všemi hlasy přítomných  

Bylo přijato usnesení č. IX 
 

ad 11/ Schválení mimořádných odměn členům zastupitelstva města 
dle § 76 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích 

 
Předkladatel: starosta (viz příloha) 

 
Starosta – uvedl, že materiály zastupitelé obdrželi, a že bude navrhovat hlasovat o každé odměně zvlášť. 

Konstatoval, že rada města doporučuje zastupitelstvu města v souladu s § 76 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích  

v platném znění, poskytnout starostovi a místostarostovi mimořádné odměny ve výši jedné jejich měsíční 

odměny za osobní přínos při splnění významného úkolu, za činnost a aktivity v první 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. Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Mgr. Prašivka – uvedl, že finanční výbor doporučuje mimořádnou odměnu poskytnout a přednesl 

protinávrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu v souladu s § 76 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích  

v platném znění, poskytnout za osobní přínos při splnění významného úkolu, za činnost a aktivity v první 

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 starostovi ve výši jedné jeho měsíční odměny, místostarostovi  

ve výši jedné poloviny jeho měsíční odměny. 

 

Dále bez námětů a připomínek. 

 

Starosta nechal hlasovat o protinávrhu Mgr. Prašivky o odměně pro starostu ve výši jedné jeho měsíční 

odměny: 

Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s § 76 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 

poskytnout starostovi mimořádnou odměnu ve výši jedné jeho měsíční odměny  

za osobní přínos při splnění významného úkolu, za činnost a aktivity v první 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. 

                                                                                                             schváleno všemi hlasy přítomných 

                                                                                                                           Bylo přijato usnesení č. X            

 

Starosta nechal hlasovat o protinávrhu Mgr. Prašivky o odměně pro místostarostu ve výši jedné poloviny 

jeho měsíční odměny. 

 

Jméno člena ZM PROTI  ZDRŽEL 

Mgr. Bělonožník Antonín              X 

MUDr. Buchar Jiří         

Černý Lukáš        X  

MUDr. Ducháčková Radka           

Erbenová Miroslava        X  
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Josífek Jiří        X  

Kottan Michal        X 

Marčíková Lenka   

Ing. Mikš Jaroslav           

Ing. Palme Jan      

Mgr. Prašivka Jan       

MUDr. Pražák Ondřej       X  

Preislerová Hana       X  

Průcha Josef        X 

Soldát Karel      X  

Bc. Synovcová Zdeňka      X        

MDDr. Šebestová Daniela       X  

Šimek Daniel      X  

RNDr. Týl Jaroslav      X         

Mgr. Vyhnálek Vladimír      X  

Mgr. Zítko Tomáš nepřítomen   nepřítomen      

PRO 6 

PROTI 11 

ZDRŽELI SE 3 

Tento návrh nebyl přijat. 

 

Starosta nechal hlasovat o původním návrhu usnesení o odměně pro místostarostu ve výši jedné jeho 

měsíční odměny: 

Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s § 76 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 

poskytnout místostarostovi mimořádnou odměnu ve výši jedné jeho měsíční odměny  

za osobní přínos při splnění významného úkolu, za činnost a aktivity v první 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.  

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             X 

MUDr. Pražák Ondřej         

Preislerová Hana         
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Průcha Josef         

Soldát Karel        

Bc. Synovcová Zdeňka              

MDDr. Šebestová Daniela         

Šimek Daniel        

RNDr. Týl Jaroslav               

Mgr. Vyhnálek Vladimír        

Mgr. Zítko Tomáš nepřítomen   nepřítomen      

PRO 13 

PROTI 0 

ZDRŽELI SE 7 

 

Bylo přijato usnesení č. XI 

 

ad 12/ Schválení Závěrečného účtu Mikroregionu Tanvaldsko za rok 2018 
 
Předkladatel: starosta (viz příloha) 

 
Starosta – vysvětlil, proč byl tento bod zařazen do programu jednání dodatečně.  Ve středu minulý týden 

zaslala manažerka Mikroregionu Tanvaldsko Ing. Kateřina Preusslerová  Závěrečný účet Mikroregionu 

Tanvaldsko za rok 2018 a Zprávu o přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Tanvaldsko za rok 2018. 

V souladu se stanovami dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko by měla každá obec oba 

dokumenty projednat ve svých orgánech a ještě před konečným projednáváním a schválením na 

shromáždění starostů mikroregionu by měly být dokumenty minimálně 15 dní zveřejněny na úředních 

deskách členských obcí svazku. Samotný přezkum hospodaření provádí pověřený pracovník Krajského 

úřadu Libereckého kraje. V závěru zprávy o přezkoumání hospodaření je konstatováno, že nebyly zjištěny 

žádné chyby a nedostatky.  

 

Bez připomínek. 

 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města: 

1/  bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí  

Mikroregion Tanvaldsko, IČ 70852871, za rok 2018; 

2/ po projednání závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko za rok 2018  

souhlasí s celoročním hospodařením bez výhrad. 

 

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 
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Mgr. Prašivka Jan       

MUDr. Pražák Ondřej       

Preislerová Hana   

Průcha Josef        

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 2 

 

Bylo přijato usnesení č. XII 

 

ad 13/ Náměty, připomínky, diskuze 
 
Starosta – uvedl, že byla provedena změna dopravního značení v ulicích v okolí gymnázia. Dále uvedl,  

že bude provedena změna parkování v centru města na parkovištích: podél terminálu, u č.p. 116 „Sport 

Čermák“, v ulici  Husova podél parku T.G.M., na parkovišti před staniční budovou ČD a v ulici 

Poštovní bude omezena doba parkování.  

V Krkonošské ulici v části Šumburk nad Desnou bylo předběžně dojednáno, že ve směru  

od terminálu bude povoleno stání vozidel po dobu 15 minut, nyní probíhá schvalovací proces s dotčenými 

správními orgány. Směrem z Tanvaldu do Desné na této části ulice bude zákaz zastavení. 

  

p. Šimek – uvedl, že by bylo vhodné nějakým způsobem omezit dopravu v ulici Pod Špičákem  

od křižovatky s ulicí Radniční na Horní Tanvald, intenzita provozu je neúnosná. 

 

Starosta – uvedl, že tuto informaci má, zjišťuje možnosti řešení, po projednání s kompetentními orgány 

bude zastupitele informovat. 

 

p. Šimek – uvedl, že by chtěl poděkovat všem organizátorům akce Cesta lesem pohádek, bylo to úžasné. 

Přimlouvá se za poskytnutí podpory této i dalších akcí pořádaných v autokempu. 

 

Starosta – uvedl, že souhlasí s názorem pana Šimka, vyzdvihl práci výboru pro rozvoj cestovního ruchu  

a poděkoval organizátorům všech akcí. 

 

Ing. Mikš – uvedl, že se ve městě proslýchá, že by měl končit vedoucí TS pan Průcha. Požádal o vysvětlení. 

 

Starosta – uvedl, že dochází k systémové změně v odboru rozvoje a KV MěÚ Tanvald, do něhož je 

středisko technických služeb zařazeno. Na pozici vedoucího TS se vrací pan Daniel Doležal, pan Průcha 

bude zařazen jako technický pracovník v odboru rozvoje a KV a posílí tým, který se zabývá přípravou 

investičních akcí města. Je toho názoru, že toto systémové opatření bude ku prospěchu věci.   

  

Bc. Tollar, vedoucí ekonomického odboru – uvedl, že bude v krátkosti reagovat na dotaz MUDr. Buchara. 

Financování města včetně projektů dnes schválených je ve výši 27 mil. Kč. Takže v letošním roce bylo 

z výsledku hospodaření minulých let převedeno do rozpočtu města 27 mil. Kč, čerpání v letošním roce je 

možné až do výše 40 mil. Kč. Financování bude závislé na tom, které projekty budou letos realizovány a 

které budou muset být přesunuty do roku příštího, jak budou vypláceny dotace apod.  
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Starosta – poděkoval vedoucímu ekonomického odboru a doplnil, že vedení města a všichni odpovědní 

zaměstnanci zařazení do MěÚ se velice zamýšlí nad tím, jaké akce a projekty budou realizovány a z čeho 

budou financovány.  

 

Dále bez námětů a připomínek. 

 

ad 14/ Závěr 
 

Starosta poděkoval všem zastupitelům za konstruktivní přístup k jednání, popřál hezkou dovolenou a uvedl, 

že je možné, že bude potřeba v ještě červenci svolat zastupitelstvo města kvůli investičním akcím,  

u kterých je podána žádost o dotaci. Poté zasedání v 17.29 hodin ukončil. 

                                                                                                       

                                                                                                                          

 

      

                                                                                                                      Mgr. Vladimír Vyhnálek v.r. 

                                                                                                                                     starosta 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jan Prašivka   v.r.                           MUDr. Ondřej Pražák  v.r. 

 

V Tanvaldě dne 18.06.2019 


