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Město Tanvald 

 
Výpis usnesení 

ze zasedání Zastupitelstva města Tanvald 

konaného dne  13. 11. 2019 

 
I. 

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti rady města v období od 25. 09. 2019 

do 06. 11. 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 navýšit příspěvek na provoz Základní umělecké školy Tanvald, příspěvkové organizace 

v roce 2019 o  93.000 Kč a schvaluje rozpočtové opatření č. 85/2019: 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

ODBOR EKONOMICKÝ 

Základní umělecká škola Tanvald                                                                                    + 93.000 Kč 

FINANCOVÁNÍ 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                                                               + 93.000 Kč 

§ pol. ORJ ORG Kč 

  8115      93.000,00 

3231 5331    10      93.000,00 

 

V. 

Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku města Tanvald č. 1/2019, kterou se zrušuje 

Obecně závazná vyhláška města Tanvald č. 2/2015, k trvalému označování psů identifikačními čipy  

a vedení evidence jejich chovatelů, ze dne 17. června 2015 dle předloženého návrhu. 

VI. 

Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku města Tanvald č. 2/2019, o místním poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

dle předloženého návrhu. 
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VII. 

Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku města Tanvald č. 3/2019, o místním poplatku ze 

psů dle předloženého návrhu. 

VIII. 

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje 

na období od roku 2020 do roku 2023 mezi městem Tanvald a Libereckým krajem. 

 

Zápis 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Tanvald  
konaného dne 13. 11. 2019 od 16.00 hodin  

ve velké zasedací síni Městského úřadu Tanvald 
 

Přítomno:    20 členů zastupitelstva města (viz prezenční listina) 
 

Ověřovatelé zápisu: MDDr. Daniela Šebestová a Daniel Šimek 
 

Zapisovatelka: Eva Kráslová 
 

   Program:      

1/ Zahájení 

2/ Informace o činnosti rady města  

3/ Informace o činnosti výborů zastupitelstva města 

        3.1. Výbor pro rozvoj cestovního ruchu 

        3.2.  Finanční výbor 

        3.3.  Kontrolní výbor  

4/ Informace o činnosti společností s majetkovou účastí města 

        4.1. Nemocnice Tanvald s.r.o. 

        4.2. Teplárenství Tanvald s.r.o.  

        4.3. TABYS s.r.o. 

5/  Majetkoprávní záležitosti  

5.1. Žádost o navýšení příspěvku na provoz ZUŠ Tanvald         

5.2. Žádost Nemocnice Tanvald s.r.o. o dotaci 

6/ Návrh na zrušení OZV města Tanvald č. 2/2015, k trvalému označování psů identifikačními čipy 

7/ Návrh OZV č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů 

8/ Návrh OZV č. 3/2019, o místním poplatku ze psů 

9/ Schválení Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje 2020 – 2023 

10/ Náměty, připomínky, diskuze  

11/ 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 pan Soldát. Pozdější příchod nahlásili Mgr. Prašivka a MUDr. Pražák.  Přítomno je 18 členů 

zastupitelstva města.  Uvedl, že zasedání je usnášeníschopné.  

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

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

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

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

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

o ochraně osobních údajů a nyní jsou promítány na plátno.  
                                                                                                                        

Do zasedací síně přišel MUDr. Pražák – počet zastupitelů 19. 
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Bez připomínek. 
 

Starosta - nechal hlasovat o schválení programu.  

schváleno všemi hlasy přítomných 

                          

Starosta -  navrhl členy návrhové komise – p. Lukáše Černého 

                                                                 MUDr. Radku Ducháčkovou 
                                                                    

schváleno všemi hlasy přítomných 

- určil zapisovatelku –  Evu Kráslovou 

                                                                                                                                                          

- určil ověřovatele –  MDDr. Danielu Šebestovou a Daniela Šimka 
      

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

a byl ověřovateli zápisu panem Josefem Průchou 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 25. 09. 2019  

do 06. 11. 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 25. 09. 2019  

do 06. 11. 2019. 

 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení. 

 schváleno všemi hlasy přítomných 

Bylo přijato usnesení č. I. 

 

ad 3/ Informace o činnosti výborů zastupitelstva města     
 

3.1. Kontrolní výbor  

 

p. Šimek, předseda kontrolního výboru – informoval, že kontrolní výbor uskutečnil zasedání dne 11. 11. 

2019.  Kontrolní výbor provedl 2 kontroly a projednal jejich závěry. Jednalo se o kontrolu vymáhání 

dlužných částek za poplatky za psy. Uvedl, že celkové nedoplatky činí více než 62 tis. Kč, v letošním roce 

činí nedoplatky cca 20 tis. Kč. Je řada majitelů psů, kteří odmítají platit poplatky a donutí je k tomu jen 

hrozba soudem. Ti, kterým exekuce nehrozí, protože již jsou na životním minimu, poplatky neplatí. Dále 

provedl kontrolní výbor kontrolu dlužných částek za nájemné v bytech, které byly vloženy z majetku města 

do majetku společnosti TABYS s.r.o. Ke dni 31.10.2019 činí dlužné nájemné 617.613 Kč. TABYS s.r.o. 

k tomu uvádí, že bude vůči dlužníkům postupovat přísně. 

 

Bez připomínek. 

 

3.2. Výbor pro rozvoj cestovního ruchu 
 

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

se schází často. Zabýval se podrobně Víceúčelovým areálem autokempu na Tanvaldské kotlině. V současné 

době je areál pronajat novému nájemci a jedná se o dalších novinkách jak v provozu, tak v rozvoji celého 

areálu. Výbor se i nadále zabývá aplikací Mobilní turista, kterou již má město zveřejněnou na webových 

stránkách města. Na závěr konstatoval, že výbor hledá další strategické cíle v rozvoji cestovního ruchu. 
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Do zasedací místnosti přišel Mgr. Prašivka – počet zastupitelů města 20. 

 

3.3. Finanční výbor 
 

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

11.11.2019. Konstatoval, že finanční výbor vzal na vědomí rozpočtová opatření provedená radou města  

od č. 74/2019 do č. 81/2019 a č. 83/2019. Dále výbor projednal majetkoprávní záležitosti, které bude 

zastupitelstvo města projednávat dnes: Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti LK  

na období 2020 – 2023, žádost ZUŠ Tanvald o navýšení příspěvku na provoz, žádost Nemocnice Tanvald 

s.r.o. o dotaci,  navýšení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů. K posledním dvěma jmenovaným se vyjádří  

při projednávání dle programu. 

Starosta otevřel diskuzi ke všem třem výborům. 

 

Bez námětů a připomínek. 

 

Starosta navrhl usnesení: 

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

a výboru pro rozvoj cestovního ruchu. 

 

                                                              schváleno všemi hlasy přítomných 

Bylo přijato usnesení č. II. 

 

                                                                           ad 4/ Informace o činnosti společností s majetkovou účastí města 
 

4.1. Nemocnice Tanvald s.r.o. 
 

Starosta –  předal slovo řediteli nemocnice MUDr. Očenášovi. 

 

MUDr. Očenáš, ředitel Nemocnice Tanvald s.r.o. -  informoval o probíhající rekonstrukci střechy budovy 

nemocnice, která je v současné době hotová ze 3/5. Včerejšího dne proběhl v nemocnici každoroční Den 

zdraví, který se těšil velkému zájmu veřejnosti. Konstatoval, že zastupitelé města měli možnost na 

pracovním setkání v nemocnici vidět nové prostory a položit otázky týkající se činnosti společnosti, které 

byly všechny zodpovězeny. 

 

Starosta – konstatoval, že nemocnice je největším zaměstnavatelem ve městě. Těší ho, že nemocnice stále 

hospodaří v černých číslech. Uvedl, že v programu je bod Žádost Nemocnice Tanvald s.r.o. o dotaci  

a požádal zástupce nemocnice, aby posečkali na případné dotazy.  

Starosta otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

                                                                                                                                   

Bez dotazů a připomínek. 

 

Starosta navrhl usnesení: 

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

                                                                                                                 schváleno všemi hlasy přítomných 
 

4.2. Teplárenství Tanvald s.r.o. 
 

Starosta – předal slovo jednateli společnosti panu Bochovi.  
 

p. Boch, jednatel společnosti Teplárenství Tanvald s.r.o. – konstatoval, že dnes se uskutečnila valná 

hromada společnosti, která schválila investici pro příští rok ve výši 2 mil. Kč. Jedná se o nákup nového 

kotle do centrální kotelny, ten stávající již nebude splňovat emisní limity a jeho oprava by byla 

nerentabilní.  Kvitoval nárůst výroby tepla, meziročně se podařilo navýšit prodej tepla proti loňskému roku 

o cca 2000 GJ. Informoval, že průměrná cena tepla za rok 2019 je ve výši 446 Kč/1 GJ bez DPH. Od 

01.01.2020 byla schválena cena tepla ve výši 475 Kč/ 1GJ bez DPH. V této souvislosti upozornil  

na  snížení DPH  u ceny tepla od 01.01.2020. Na závěr informoval o tom, že stavba kogenerační jednotky 

na Šumburku bude dokončena v prosinci 2019. 
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Starosta otevřel diskuzi k tomuto bodu. 
 

Bez dotazů a připomínek. 

 

Starosta navrhl usnesení: 

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

                                                                                                                 schváleno všemi hlasy přítomných 

 

 

4.3. TABYS s.r.o. Tanvald 
 

Starosta  - předal slovo jednateli společnosti Ing. Zaplatílkovi. 

 

Ing. Zaplatílek, jednatel společnosti TABYS s.r.o. – informoval, že v současné době se dokončuje výměna 

stoupaček v objektu čp. 559 v Tanvaldě, jedná se o 72 bytů. Dodal, že v tomto objektu došlo i k výměně 

osvětlení společných prostor. 

Konstatoval, že největší investicí společnosti v letošním roce je zateplení objektu čp. 595 a čp. 596  

na Šumburku. Vysvětlil důvod zdržení subdodavatele a uvedl, že v současné době je zateplený celý objekt 

kromě balkonů nad vchodem do Kamélie.  
 

Bez připomínek. 
 

Starosta navrhl usnesení: 

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

                                                                                                   schváleno všemi hlasy přítomných 

                                                                         

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

1) Nemocnice Tanvald s.r.o. 

2) Teplárenství Tanvald s.r.o. 

3) TABYS s.r.o.  

                                                                       

               Bylo přijato usnesení č. III. 

ad 5/ Majetkoprávní záležitosti 
 

5.1. Žádost o navýšení příspěvku na provoz ZUŠ Tanvald         

 

Předkladatel:  místostarosta (viz příloha) 

 

Místostarosta – uvedl, že ředitelka Základní umělecké školy paní Mgr. Petra Jedličková Šimůnková žádá  

o navýšení příspěvku ve výši 93.000 Kč na provoz školy v období říjen – prosinec 2019  v souvislosti se 

zajištěním financování nově otevřené Akademie umění pro seniory. Konstatoval, že o financování 

Akademie umění pro seniory na příští rok se jedná s Libereckým krajem a je příslib, že kraj toto 

zafinancuje. 

Doporučil  požadované  finanční   prostředky   uvolnit   příslušným   rozpočtovým  opatřením  z  výsledku 

hospodaření minulých let. 

 

Starosta – uvedl, že slavnostní imatrikulace proběhla s velkým úspěchem dne 3. října 2019 v koncertním 

sále ZUŠ. Doposud se do akademie přihlásilo 38 seniorů.  

Kvitoval tuto aktivitu školy. Doufá, že kraj příslib financování splní.  

Na závěr uvedl, že do budoucna bude prosazovat, aby se zafinancovala oprava nástrojů, které by si poté 

mohly zapůjčit děti, které se chtějí věnovat umění. 

 

Bez připomínek.    
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Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo navýšit příspěvek na provoz Základní umělecké školy Tanvald, 

příspěvkové organizace v roce 2019 o  93.000 Kč a schvaluje rozpočtové opatření č. 85/2019: 
 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

ODBOR EKONOMICKÝ 

Základní umělecká škola Tanvald                                                                                   + 93.000 Kč 

FINANCOVÁNÍ 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                                                               + 93.000 Kč 

  § pol. ORJ ORG Kč 

  8115      93.000,00 

3231 5331    10      93.000,00 

 

schváleno všemi hlasy přítomných 

Bylo přijato usnesení č. IV/1 

 

5.2. Žádost Nemocnice Tanvald s.r.o. o dotaci 

 

Předkladatel: místostarosta (viz příloha) 

 

Starosta – uvedl, že město obdrželo žádost Nemocnice Tanvald s.r.o. o poskytnutí dotace  

ve výši 10.000.000 Kč na zajištění chodu společnosti. V žádosti uvádějí, že případnou dotaci by využili 

nejenom na pokrytí plateb za dodávky režijních služeb a energie, ale rovněž i na pokrytí zvýšených 

mzdových prostředků na zdravotnický personál. 

Poskytnutí dotace by se uskutečnilo formou veřejnoprávní smlouvy s tím, že vyúčtování by proběhlo do 

30.11.2020 tak, aby vše bylo zúčtované s následujícím kalendářním rokem. 

Členové zastupitelstva města měli možnost osobně navštívit nemocnici, seznámit se mimo jiné 

s posledními změnami v jejím provozu  a také diskutovat s oběma jednateli o uvedené žádosti. Vyzdvihl, že 

nemocnice zaměstnává 234 lidí a hospodaří stále v černých číslech. 

Konstatoval, že pro případné dotazy jsou přítomni zástupci nemocnice – ředitel MUDr. František Očenáš, 

jednatelka Dagmar Kebrdlová a jednatel Mgr. Vladimír Josífek. 

 

MUDr. Buchar – otázal se, zda by nemocnice v případě neschválení dotace požádala město o návratnou 

finanční výpomoc. 

 

paní Kebrdlová, jednatelka Nemocnice Tanvald s.r.o. – uvedla, že Nemocnice Tanvald s.r.o. má dostatečně 

silnou matku, která by jim pomohla. 

 

MUDr. Buchar – konstatoval, že nemocnice tedy o zápůjčku zájem nemá. 

 

Starosta – uvedl, že v případě poskytnutí zápůjčky by se musely nejprve zohlednit úrokové sazby 

poskytované bankovními domy tak, aby se město chovalo jako správný hospodář. 

 

paní Kebrdlová, jednatelka Nemocnice Tanvald s.r.o. – uvedla, že nemocnice má přes spol. Fresenia 

otevřený kontokorent u Deutsche Bank s úrokovou sazbou ve výši 1,43%. 

 

RNDr. Týl – konstatoval, že město je vlastníkem třetinového podílu společnosti Nemocnice Tanvald s.r.o. 

Dle jeho názoru je morální potřebou podpořit žádost nemocnice a on ji podpoří. 

 

p. Šimek – otázal se, zda když město jako třetinový vlastník poskytne dotaci 10 mil. Kč, zda 2/3 vlastník 

poskytne dotaci 20 mil. Kč. Přišlo by mu to férové. 
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paní Kebrdlová, jednatelka Nemocnice Tanvald s.r.o. – uvedla, že společnost Nemocnice Tanvald s.r.o. 

obdržela v roce 2016 a 2017 od své matky půjčku necelých 70 mil. Kč na přístavbu nemocnice za účelem 

rozšíření lůžek tak, aby byla nemocnice udržitelná. To je dle jejích slov dostatečná pomoc od matky. 

Konstatovala, že nemocnice jako jediná v kraji poskytuje lůžka NIP a DIOP.  

 

Starosta – konstatoval, že město Tanvald vlastní v Nemocnici Tanvald s.r.o. podíl ve výši 34%  

a Mediterra podíl ve výši 66%.  Od vstupu Mediterry do společnosti bylo proinvestováno již cca 200 mil. 

Kč.  

 

Ing. Mikš – upozornil na rozdíl mezi dotací a výpůjčkou. Konstatoval, že zastupitelstvo města by se mělo 

chovat hospodárně, požadovaná dotace je vysoká a jednalo by se o finanční výpomoc bez toho, aby se 

městu vrátily finanční prostředky v podobě úroků. Částku 10 mil. Kč by mohlo město investovat jiným 

způsobem a hospodárněji, i když je nemocnice subjekt, který dělá pro město hodně. 

 

Mgr. Prašivka – uvedl, že finanční výbor jednal o této žádosti Nemocnice Tanvald s.r.o., pro přijetí 

usnesení doporučit zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 10 mil. Kč byli 3 členové 

finančního výboru a 4 byli proti. Tento návrh tedy nebyl přijat. Uvedl, že neví, jak plynou informace od 

členů výborů k příslušným politickým stranám, které zastupují. 

 

Starosta – uvedl, že v souladu se zákonem musí zastupitelstvo města zřídit kontrolní a finanční výbor, 

jejich usnesení je pro zastupitelstvo města doporučující.  

 

p. Feryna, občan Tanvaldu – uvedl, že četl výroční zprávu Nemocnice Tanvald s.r.o. za rok 2018 a z ní 

vyplývá, že nemocnice hospodařila se ziskem, který činil po zdanění 3,5 mil. Kč a byl převeden na účet 

nerozděleného zisku, ten je ve výši cca 67 mil. Kč. Nemocnice nyní žádá město o dotaci ve výši 10 mil. 

Kč, nechápe proč. 

 

Dále bez dotazů a připomínek.     

 
Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout společnosti Nemocnice Tanvald s.r.o. účelovou dotaci ve výši 

10.000.000 Kč na zajištění provozu a uzavřít veřejnoprávní smlouvu o jejím poskytnutí, a schvaluje 

rozpočtové opatření č. 86/2019: 

  

DAŇOVÉ PŘÍJMY                                                                                                   + 8.176.000 Kč 

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                                                                                              + 1.824.000 Kč 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

ODBOR EKONOMICKÝ 

účelová dotace Nemocnici Tanvald s.r.o. na zajištění provozu                                       10.000.000 Kč 

§ pol. ORJ ORG Kč

1111 3 345 000,00

1112 81 000,00

1113 400 000,00

1121 1 400 000,00

1211 2 950 000,00

3634 2142 10 1 824 000,00

3522 5213 10 63145766 10 000 000,00  
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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     X  

Josífek Jiří    X  

Kottan Michal    X  

Marčíková Lenka    X  

Ing. Mikš Jaroslav    X         

Ing. Palme Jan     X     

Mgr. Prašivka Jan          

MUDr. Pražák Ondřej           X 

Preislerová Hana          

Průcha Josef      X       

Soldát Karel  nepřítomen    nepřítomen 

Bc. Synovcová Zdeňka         

MDDr. Šebestová Daniela   

Šimek Daniel      X         

RNDr. Týl Jaroslav          

Mgr. Vyhnálek Vladimír        

Mgr. Zítko Tomáš   

PRO 9 

PROTI 10 

ZDRŽELI SE 1   

 

Tento návrh nebyl přijat. 

 

ad 6/ Návrh na zrušení OZV města Tanvald č. 2/2015, k trvalému 

označování psů identifikačními čipy 
 

Předkladatel:  oddělení kancelář tajemníka (viz příloha) 

 
Starosta – uvedl, že vzhledem k tomu, že povinnost trvalého označování psů identifikačními čipy  

je s účinností od 1. ledna 2020 dána zákonem předkládá oddělení kancelář tajemníka návrh na zrušení 

Obecně závazné vyhlášky města Tanvald č. 2/2015, k trvalému označování psů identifikačními čipy. Návrh 

je zpracován v souladu s právním výkladem odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra 

ČR. 

 

Bez připomínek. 
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Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku města Tanvald č. 1/2019, kterou se zrušuje 

Obecně závazná vyhláška města Tanvald č. 2/2015, k trvalému označování psů identifikačními čipy  

a vedení evidence jejich chovatelů, ze dne 17. června 2015 dle předloženého návrhu. 

schváleno všemi hlasy přítomných 

Bylo přijato usnesení č. V 

 

ad 7/ Návrh OZV č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů 

 
Předkladatel:  místostarosta, oddělení kancelář tajemníka (viz příloha) 

 

Starosta –  uvedl, že s  rostoucí  životní  úrovní  každoročně  narůstá  i  množství  vyprodukovaných a  

zlikvidovaných  odpadů a současně  s tím rostou městu náklady se systémem spojené. Z tohoto důvodu 

navrhuje vedení města po dohodě se starosty okolních obcí současný před mnoha lety stanovený poplatek 

za odpady navýšit na 660 Kč/poplatník/rok od 01.01.2020.  Uvedl, že město Smržovka má tento poplatek 

ve výši 675 Kč.  

Konstatoval, že návrh nové OZV je zpracován v souladu s novelou zákona č. 565/1990 Sb. o místních 

poplatcích, která bude účinná od 1. ledna 2020. Dodal, že v předloženém návrhu OZV bylo v čl. 5 odst. 1 

uvedeno, že poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku. 

Doporučil vyjít občanům vstříc a tento odst. změnit tak, že poplatek bude splatný ve dvou stejných 

splátkách, vždy nejpozději do 31. března a do 30. září příslušného kalendářního roku.  

Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Ing. Mikš – doporučil zamyslet se nad tím, jak lépe organizovat sběr velkoobjemového odpadu. 

 

Starosta – uvedl, že vedení města se touto problematikou zabývá stále. Dva pracovníci technických služeb 

odvážejí z města každý den velkoobjemový odpad. Uvedl, že na setkání se starostou, které se uskutečnilo 

v šumburské hasičárně, se po debatě o této záležitosti dohodli, že  pan Kottan připraví plán, jak změnit svoz 

velkoobjemového odpadu. 

 

MUDr. Buchar – otázal se, zda rozložení do dvou splátek nebude pro městský úřad pracovně zatěžující. 

 

Starosta – uvedl, že občané měli tuto možnost rozložit splatnost poplatku do dvou stejných splátek i ve 

stávající vyhlášce. 

 

MUDr. Buchar – uvedl, že v čl. 6, odst. 2 je uvedeno, že od poplatku se dále osvobozuje fyzická osoba dle 

čl. 2 odst. 1 písm. a), která se na území města v příslušném kalendářním roce nezdržuje, tedy neprodukuje 

na území města komunální odpad a otázal se, jak se toto dokazuje. 

 

Bc. Synovcová – uvedla, že z osobní zkušenosti může říci, že úřednice, která se tímto na MěÚ Tanvald 

zabývá, je velice flexibilní a je s ní rozumná domluva. Dodala, že v plánu kontrolního výboru je kontrola 

výběru místního poplatku za svoz odpadů. 

 

Starosta – uvedl, že je to především o férovém jednání. 

 

Mgr. Prašivka – konstatoval, že finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města navýšit místní poplatek za 

svoz odpadů na 660 Kč/ poplatník/rok a on doporučuje zachovat možnost 2 splátek. 

 

p. Průcha – uvedl, že plošné zdražení není krok správným směrem a on nebude hlasovat pro zvýšení 

místního poplatku. 

 

Starosta – požádal p. Průchu o vysvětlení. 
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p. Průcha – uvedl, že správným krokem je vylepšení systému sběru odpadu tak, jak to chce pan Kottan, 

teprve pak je možné zdražovat. 

 

p. Feryna, občan Tanvaldu – uvedl, že již na jaře chtěl Ing. Mikš připravit novou OZV na odpady, ta 

předložena nebyla a nyní se zdražuje. Poukázal na správný systém v Albrechticích v Jizerských horách, 

který nutí občany více třídit.  

Dále uvedl, že zdražením místního poplatku za svoz odpadů v Tanvaldě dojde ke snížení třídění odpadu. 

 

Místostarosta – uvedl, že na programu jednání dnešního zastupitelstva města je schválení OZV č. 2/2019,  

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a ne OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadu na území města Tanvald. 

 

p. Kverka Karel, majitel nemovitosti v Tanvaldě – uvedl, že si nemyslí, že zvýšením poplatku za svoz 

odpadu dojde k lepšímu třídění odpadů. Poukázal na problematiku pronajímaných bytů, kdy poplatek za 

svoz odpadu platí pouze ten, který je v místě trvale hlášen, ti, kteří v bytě nemají trvalé bydliště, poplatek 

neplatí, bohužel jsou to většinou i občané, kteří odpad netřídí. Je to problém Severočeských regionů a tuto 

záležitost by měli starostové řešit na politické úrovni. 

 

Starosta – poděkoval za názor. 

 

p. Feryna, občan Tanvaldu – znovu se vrátil k likvidaci odpadů v Albrechticích v J.h., které postupují dle 

zákona č. 185/2001 Sb. Dále uvedl, že Ing. Mikš vystoupil v únoru na zasedání zastupitelstva města na 

základě předložené zprávy o Rozúčtování výdajů roku 2018 za sběr a svoz netříděného komunálního 

odpadu – přehled o odpadovém hospodářství ve městě za rok 2018. Poukázal na to, že objem směsného 

odpadu se navýšil a objem tříděného odpadu se snížil. 

 

Starosta – upozornil na téma, které se projednává dle programu. 

 

p. Feryna, občan Tanvaldu – uvedl, že zastupitelé města by měli zvážit i možnost nepřijetí předkládané 

OZV. Znovu vyzdvihl odpadový systém v Albrechticích v J.h. 

 

MUDr. Buchar – konstatoval, že občané, kteří poctivě třídí odpad, doplácejí na občany, kteří netřídí. 

Doporučil zamyslet se nad tím, jak individualizovat místní poplatek za svoz odpadu. Doporučil odsunout 

nyní schválení OZV a jednat o změně. 

 

Starosta – uvedl, že zastupitelé města mají materiály k projednání na zasedání zastupitelstva města 

v dostatečném předstihu, stejně tak tomu bylo i v případě právě projednávaného bodu, a to schválení OZV 

č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů.  Podivil se, že na dnešním zasedání chtějí diskutovat o systému 

nakládání s odpady a chtějí zvážit systém likvidace odpadů v Albrechticích v J.h., aniž by dal někdo ze 

zastupitelů předem nějaký návrh. Samozřejmě je to otázka návrhu usnesení. 

 

MUDr. Buchar – reagoval, že v rámci diskuze se může objevit názor a může zviklat rozhodování 

zastupitele. Doporučil rozpoutané téma využít k diskuzi a ve prospěch věci. Tím, že mají zastupitelé 

materiál 7 dní před zasedáním zastupitelstva města, nelze vymyslet nový systém nakládání s odpady.  

 

p. Šimek – nemyslí si, že zdražení poplatku nenaučí občany třídit. Naopak podle jeho názoru je zvýšení 

poplatku nástroj k tomu, aby se nad tím ti, co netřídí, pozastavili a začali třídit. 

 

Tajemník MěÚ – uvedl, že předmětem jednání je návrh na změnu poplatkové vyhlášky. Pokud vyhláška 

nebude schválená, zůstane v platnosti stávající vyhláška. Pokud bude schválená, zvýší se poplatek z 500 Kč 

na 660 Kč, nic jiného se nezmění. Pokud bude vůle změnit systém a zavést platby za odpady podle zákona 

o odpadech, je to podle jeho názoru věc, která se nedá udělat v krátké době. V prvé řadě se musí zásadně 

změnit OVZ o systému provozování atd. odpadů a zhodnotit celý systém. Pokud k tomu dojde, bude OZV 

o místním poplatku za odpady bezpředmětná a občané budou platit za odvoz odpadů úplně jinak. 
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Samozřejmě bude mít takové rozhodnutí dopad do smlouvy se svozovou společností. Uvedl, že pokud by 

se přiklonil ke zde prezentovaným názorům některých zastupitelů, tak by se nyní mělo rozhodnout, zda 

vydat nebo nevydat obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku. Občané začínají platit poplatek již na 

začátku roku a úřad musí vědět, jaká je sazba poplatku. Příští rok, pokud bude vůle, je možné připravit 

změnu celého systému tak, aby fungoval od 1.1.2021. Dodal, že návrh OZV vychází ze zákona o místních 

poplatcích. 

 

p. Feryna, občan Tanvaldu – uvedl, že zastupitelstvo obce Albrechtice schválilo obecně závaznou vyhlášku 

28.12.2018 s platností od 1.1.2019. Doporučil zastupitelům, aby schvalování vyhlášky přesunuli na 

18.12.2019. 

 

Dále bez připomínek. 

 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku města Tanvald č. 2/2019, o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů dle předloženého návrhu. 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení. 

Jméno člena ZM PROTI  ZDRŽEL 

Mgr. Bělonožník Antonín         

MUDr. Buchar Jiří            X 

Černý Lukáš   

MUDr. Ducháčková Radka           

Erbenová Miroslava       

Josífek Jiří          X 

Kottan Michal      

Marčíková Lenka      

Ing. Mikš Jaroslav       X       

Ing. Palme Jan            X 

Mgr. Prašivka Jan          

MUDr. Pražák Ondřej         X           

Preislerová Hana          

Průcha Josef        X       

Soldát Karel  nepřítomen    nepřítomen 

Bc. Synovcová Zdeňka         

MDDr. Šebestová Daniela   

Šimek Daniel               

RNDr. Týl Jaroslav          

Mgr. Vyhnálek Vladimír        

Mgr. Zítko Tomáš   

PRO 14 

PROTI 3 

ZDRŽELI SE 3   

Bylo přijato usnesení č. VI 
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ad 8/ Návrh OZV č. 3/2019, o místním poplatku ze psů 
 
Předkladatel:  oddělení kancelář tajemníka (viz příloha) 

 

Starosta – uvedl, že v rámci dlouhodobé spolupráce s dozorovým orgánem ministerstva vnitra bylo město 

Tanvald upozorněno na projednávanou novelu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, která bude 

účinná od 1. ledna 2020. V této novele dochází k několika technickým úpravám, v důsledku kterých bylo 

doporučeno vydat nový text vyhlášky o místním poplatku ze psů. Proto oddělení kancelář tajemníka 

předkládá návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3/2019, o místním poplatku ze psů, který byl doporučen 

dozorovým orgánem. Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

p. Feryna, občan Tanvaldu – uvedl, že pan starosta nezmínil to podstatné, a to, že pro seniory nad 65 let to 

znamená, že budou mít slevu na poplatku a zaplatí pouze 200 Kč/ rok. 

 

Dále bez připomínek. 

 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku města Tanvald č. 3/2019, o místním 

poplatku ze psů dle předloženého návrhu. 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení. 

schváleno všemi hlasy přítomných  

Bylo přijato usnesení č. VII 

 

Ze zasedací síně odešel p. Průcha – počet zastupitelů 19. 

 

ad 9/ Schválení Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti 

Libereckého kraje 2020 – 2023 
 
Předkladatel:  místostarosta (viz příloha) 

 
Místostarosta – uvedl, že náměstek hejtmana Libereckého kraje  Ing. Jan Sviták zaslal návrh smlouvy  

na zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období od 1.1.2020 do 31.12.2023.  Smlouva je 

koncipována s tím, že výše příspěvku obcí na zajištění dopravní obslužnosti přes rostoucí náklady zůstane 

zachována ve výši 90 Kč/obyvatele obce/rok. 

V případě Tanvaldu se jedná o částku 562.680 Kč/rok. Vzhledem k tomu, že se jedná o finanční prostředky 

vydané v příštích letech, zatím nekryté rozpočtem města, je nezbytné smlouvu odsouhlasit v zastupitelstvu 

města.  

Částka, kterou takto Liberecký kraj získá na základě Smlouvy, bude použita k částečnému pokrytí 

kompenzace dopravcům, se kterými Liberecký kraj uzavírá smlouvy o zajišťování dopravní obslužnosti. 

Zbývající nezbytná část bude uvolněna, stejně jako doposud, z rozpočtu Libereckého kraje.  

 

Do zasedací síně se vrátil p. Průcha – počet zastupitelů 20. 

 

Bez připomínek. 

 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého 

kraje na období od roku 2020 do roku 2023 mezi městem Tanvald a Libereckým krajem. 

 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.  
schváleno všemi hlasy přítomných  

Bylo přijato usnesení č. VIII 
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ad 10/ Náměty, připomínky, diskuze 
 

Starosta – informoval: 

- o průběhu oslav 70. výročí založení ZUŠ Tanvald, velice chválil akci ZUŠ v městském kině, 

poděkoval za schválení příspěvku na provoz ZUŠ, 

- o rozsvícení vánočního stromu dne 30.11. na centrálním parkovišti a 1.12. na Horním Tanvaldě a o 

konání tradiční akce TJ Tanvald a společnosti 4soft Vánoční svařák v pátek 20.12. v areálu 

společnosti 4soft, 

- o úspěchu občanky města Dity Anderové na speciální olympiádě mentálně postižené mládeže 

v Austrálii, kde vybojovala 2. a 3. místo ve stolním tenise. Je to velká popularizace České 

republiky a našeho města,  

- o nutnosti odeslat žádost o dotaci na projekt rekonstrukce objektu čp. 1309 nejpozději 18.12. 2019 

do 14. hodin, jednou z příloh je schválený Strategický plán sociálních služeb na rok 2020, který je 

připraven na prosincové zasedání zastupitelstva města.  

- o pokračování výstavby kanalizace na Šumburku, 18.11. má být pokládán asfalt ve Vítězné ulici, 

výstavba vodovodu se bude řešit na jaře,  

- o dodávce nové techniky do zařízení Technické služby, dodal, že vyřazená technika bude nabídnuta 

k prodeji v elektronické aukci a podrobně vysvětlil postup. 
 

Ing. Mikš – otázal se, jaké dotace a v jaké výši město letos obdrželo, zmínil dotaci na parky. 
 

Starosta – uvedl, že dotaci na parky město dostalo již v roce 2018, má spoustu ohlasů, jak jsou hezké. Poté 

uvedl všechny plánované akce, na něž město v roce 2019 obdrželo dotace. U akcí, které nebyly realizovány 

– Vyhlídka nad Tanvaldem a výměna oken na radnici, vysvětlil, proč musely být dotace vráceny. 
 

MUDr. Buchar – otázal se, jak je zajištěna dopravní obslužnost v souvislosti s pokračováním výstavby 

kanalizace ve Vítězné ulici. 
 

Starosta – podrobně vysvětlil, jaká omezení a kde nastanou. Dodal, že vše je projednáno a schváleno 

příslušnými úřady. 
 

p. Feryna, občan Tanvaldu – znovu vystoupil se svými názory a radami, jak třídit odpad a uvedl, že 

v Tanvaldském zpravodaji byla zveřejněna informace o tom, že od 01.09.2019 bude možné třídit oleje 

z domácností, ale žádné kontejnery ve městě nejsou. Dále uvedl, že on má informace, že parčíky se lidem 

nelíbí. Poté zmínil stávku učitelů, kterou nechce komentovat, ale v souvislosti s výročím 17. listopadu se 

připojil k varování prezidentky Slovenské republiky o možném návratu sil, které zde vládly před 

listopadem 1989.  
 

Tajemník MěÚ – podrobně vysvětlil problematiku třídění bioodpadu a olejů. Svozové společnosti zatím 

dodavatel nádob na oleje a tuky z domácností i přes příslib nedodal. Tyto nádoby by měly být dodány a 

rozmístěny na 9 stanovišť v Tanvaldě v průběhu měsíce prosince. 
 

p. Feryna, občan Tanvaldu – podotkl, že to mohlo být zveřejněno v Tanvaldském zpravodaji. 
 

Starosta – uvedl, že paní Mgr. Vorlíčková ve sporu s městem ohledně změny ÚP Tanvald, který prohrála u 

Nejvyššího správního soudu, podala ústavní stížnost na porušení jejich ústavně zaručených práv, Ústavní 

soud tuto stížnost odmítl. 
 

Dále bez připomínek a dotazů. 
 

ad 11/ Závěr 
 

Starosta poděkoval zastupitelům za účast při dnešním jednání a zasedání zastupitelstva města v 18,10 hodin 

ukončil.  

                                                                                                                                                                                                                                                                     

Mgr. Vladimír Vyhnálek, starosta v.r. 

                                                                                                                                                  

Ověřovatelé zápisu:                          MDDr. Daniela Šebestová  v.r.                      Daniel Šimek v.r. 

 

V Tanvaldě dne 20.11.2019 


