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Město Tanvald 

 

Výpis usnesení 

ze zasedání Zastupitelstva města Tanvald 

konaného dne 17. 06. 2020 

 
I. 

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti rady města v období od 13. 05. 2020 

do 10. 06. 2020. 

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 část pozemkové parcely č. 328/76 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře cca 50 m2 

v katastrálním území Tanvald v současné době neprodávat; 

2/ rozhodlo pozemkovou parcelu č. 101/5 (trvalý travní porost) o výměře 147 m2 v katastrálním území 

Šumburk nad Desnou v současné době neprodávat; 

3/ rozhodlo na základě vydaného a zveřejněného záměru prodat pozemkovou parcelu č. 899/15 (trvalý 

travní porost) o výměře 1101 m2 v katastrálním území Šumburk nad Desnou panu P. za účelem stavby 

rodinného domu za kupní cenu 802.500 Kč; 

 

4/ rozhodlo na základě vydaného a zveřejněného záměru prodat pozemkovou parcelu č. 1485/2 (ostatní 

plocha – ostatní komunikace) o výměře 211 m2 v katastrálním území Tanvald za kupní cenu 87.100 Kč 

následovně: 

1/ ideální ½ paní S.; 

2/ ideální ½ manželům B. 

V. 

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit pořízení 3 kontejnerových stání na tříděný odpad v ulici Údolí 

Kamenice u č.p. 586, v ulici Pod Špičákem naproti č.p. 457, v ulici K Dubu u č.p. 386   

a  1 kontejnerového stání na tříděný odpad na Českém Šumburku u č. p. 617   a schválit rozpočtové 

opatření č. 29/2020: 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

pořízení kontejnerových stání na tříděný odpad                   165.000 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                + 165.000 Kč 
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§ pol. ORJ ORG  Kč 

 8115    165.000,00 

3723 6122     21     10320  165.000,00 

 

VI. 

Zastupitelstvo města rozhodlo uvolnit finanční prostředky na vybudování parkoviště  

v ul.  Okružní, sídliště Výšina Tanvald před obytným domem č.p. 521, č.p. 522, č.p. 523, č.p. 524   

a schválit rozpočtové opatření č. 30/2020: 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

parkoviště ul. Okružní                           + 1.310.000 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                + 1.310.000 Kč 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

8115 1 310 000,00

2219 6121 21 10307 1 310 000,00  
 

VII. 

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit financování projektu „Centrum sociálních služeb Tanvald – 

Kotva“, uvolnit finanční prostředky na realizaci projektu v roce 2020 a schválit rozpočtové opatření  

č. 32/2020: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

STAROSTA                                                                                                              + 447.000,00 Kč 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

Centrum sociálních služeb Tanvald - Kotva                    + 10.000.000,00 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                               + 10.447.000,00 Kč 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

3613 6121 21 10134 10 000 000,00

6171 5166 20 447 000,00

8115 10 447 000,00  
 

VIII. 

Zastupitelstvo města rozhodlo uvolnit finanční prostředky na realizaci projektu „Stavební úpravy Základní 

sportovní školy Tanvald ve vazbě na bezbariérový přístup“ a schválit rozpočtové opatření  

č. 33/2020: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ                                       + 582.737 Kč 

 

STAROSTA                                                                                                                        + 230.000  Kč 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

Bezbariérové řešení objektů ZŠ č. p. 576 a 589                            - 184.000 Kč 

TZ budovy č.p. 576 v rámci projektu „Stavební úpravy Základní sportovní školy  
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Tanvald ve vazbě na bezbariérový přístup“                                                 3.135.451,66 Kč 

TZ budovy č.p. 589 v rámci projektu „Stavební úpravy Základní sportovní školy  

Tanvald ve vazbě na bezbariérový přístup“              1.157.124,94 Kč 

pořízení serveru v rámci projektu „Stavební úpravy Základní sportovní školy  

Tanvald ve vazbě na bezbariérový přístup“            72.358 Kč 

pořízení interaktivního zařízení v rámci projektu „Stavební úpravy Základní sportovní školy Tanvald  

ve vazbě na bezbariérový přístup“                                     77.300 Kč  

TZ budovy č.p. 576 – rozvody el. instalace a strukturovaná kabeláž v PC učebně                 251.415 Kč 

2 parkovací stání pro imobily v areálu ZŠ ul. Sportovní                101.998,46 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                                   + 5.424.385,06 Kč 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

8115 5 424 385,06

3113 6121 21 3522 -184 000,00

3113 6121 21 5765891 3 135 451,66

3113 6121 21 5765892 1 157 124,94

3113 6122 21 5765893 72 358,00

3113 6122 21 5765894 77 300,00

3113 5137 21 5765895 378 730,00

3113 5172 21 5765896 41 140,00

3113 5137 21 5765897 125 117,00

3113 6121 21 5765898 101 998,46

3113 5137 21 3520 37 750,00

3113 6121 21 10321 251 415,00

6171 5166 20 230 000,00  

 

IX. 

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit prodloužení termínu splatnosti zápůjčky ve výši 2.000.000 Kč 

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

Jablonec nad Nisou a městem Tanvald do 30. 06. 2022. 

 

X. 

Zastupitelstvo města po projednání žádosti Rodinného centra Maják, z.s. o poskytnutí dotace  

na dofinancování projektu „Maják - přístav pro ohrožené rodiny 2020“ rozhodlo: 

a) schválit poskytnutí dotace ve výši 104.502 Kč   

b) schválit rozpočtové opatření č. 31/2020: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ   

 

nerozdělené dotace a dary        - 104.502 Kč 

dotace Rodinné centrum Maják, z.s. na projekt „Maják-přístav  

pro ohrožené rodiny 2020“                                             104.502 Kč 

 

  

 

 

§ pol. ORJ ORG Kč 

3429 5222 99 26533571              104.502,00 

6409 5222 99 
 

- 104.502,00 
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XI. 

Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,  

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

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo schválit Zřizovací 

listinu Základní školy Tanvald, Sportovní 576, příspěvkové organizace dle předloženého návrhu. 

 

XII. 

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

v první polovině roku 2020 včetně řešení mimořádných situací a koordinaci činností v rámci ORP 

ve stavu nouze, které vykonával ve prospěch města v době mimo úřední hodiny, ve svém osobním volnu 

nejen v pracovní dny, ale i ve dnech pracovního volna a klidu, poskytnout v souladu s § 76 zák. č. 

128/2000 Sb., o obcích platném v znění, mimořádnou odměnu starostovi ve výši  

jeho jedné měsíční odměny. 

 

XIII. 

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

v první polovině roku 2020 včetně řešení mimořádných situací a koordinaci činností v rámci ORP  

ve stavu nouze, které vykonával ve prospěch města v době mimo úřední hodiny, ve svém osobním volnu 

nejen v pracovní dny, ale i ve dnech pracovního volna a klidu, poskytnout v souladu s § 76 zák. č. 

128/2000 Sb., o obcích platném v znění, mimořádnou odměnu místostarostovi ve výši poloviny jeho 

měsíční odměny. 

                                       

Zápis 

 

ze zasedání Zastupitelstva města Tanvald  
konaného dne 17. 06. 2020 od 16.00 hodin  

ve velké zasedací síni Městského úřadu Tanvald 
 

Přítomno:  21 členů zastupitelstva města (viz prezenční listina) 
 

Ověřovatelé zápisu: pp. Jiří Josífek a Michal Kottan 
 

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. TABYS s.r.o. 

      4.2. Teplárenství Tanvald s.r.o.  

      4.3. Nemocnice Tanvald s.r.o. 

5/ Majetkoprávní záležitosti  

      5.1. Žádost o prodej části pozemkové parcely č. 328/76 v katastrálním území Tanvald 

      5.2. Žádost o prodej pozemkové parcely č.101/5 v katastrálním území Šumburk nad Desnou 

      5.3. Prodej pozemkové parcely č. 899/15 v katastrálním území Šumburk nad Desnou 

      5.4. Prodej pozemkové parcely č. 1485/2 v katastrálním území Tanvald 
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6/ Úprava kontejnerových stání na Českém Šumburku a na Horním Tanvaldě 

7/ Vybudování parkoviště v ulici Okružní před č.p. 521-524 

8/ Uvolnění finančních prostředků na realizaci projektu „Centrum sociálních služeb  Tanvald –  Kotva“ 

9/ Uvolnění finančních prostředků na realizaci projektu „Stavební úpravy Základní  školy Tanvald   

     ve vazbě na bezbariérový přístup“ 

10/ Žádost TJ Bižuterie, z.s. o finanční výpomoc 

11/ Žádost Rodinného centra Maják, z.s. o dotaci 

12/ Schválení Zřizovací listiny Základní školy Tanvald, Sportovní 576 

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

14/ Náměty, připomínky, diskuze  

15/ Závěr 

 

ad 1/ Zahájení 
 

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

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

zastupitelů města, zaměstnanců i veřejnosti. 
 

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

přítomno je všech 21 členů zastupitelstva města.  Uvedl, že zasedání je usnášeníschopné.  

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

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

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

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

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

o ochraně osobních údajů a nyní jsou promítány na plátno.  
                                                                                                                        

Bez připomínek. 

Starosta - nechal hlasovat o schválení programu.  

schváleno všemi hlasy přítomných 
                         

Starosta -  navrhl členy návrhové komise –  Mgr. Jana Prašivku    

                                                                       MUDr. Ondřeje Pražáka                                                             

                                                                                                                  schváleno všemi hlasy přítomných 

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

 

- určil ověřovatele –  pp. Jiřího Josífka a Michala Kottana. 

 
      

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

a byl ověřovatelkami zápisu MUDr. Radku Ducháčkovou a paní Miroslavu Erbenovou 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 13. 05. 2020  

do 10. 06. 2020 obdrželi.  Informovat bude o závěrech z dnešní schůze rady města, která proběhla před 

zasedáním zastupitelstva města. V souvislosti s posíláním zápisů ze schůze rady města zastupitelům města 

upozornil na ochranu osobních údajů a na ustanovení zákona o obcích, které uvádí, že schůze rady jsou 

neveřejné. Dodal, že zápisy se členům zastupitelstva města posílají nad rámec zákona. 

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.  

Informoval, že dnes proběhla schůze rady města, žádná usnesení pro dnešní zasedání zastupitelstva města 

z toho nevyplývají. Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Dále bez námětů a připomínek. 
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Starosta navrhl usnesení: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti rady města v období od 13. 05. 2020  

do 10. 06. 2020. 
 

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 15. 06. 

2020.  Projednal závěry ze dvou kontrol, a to kontroly Městské knihovny Tanvald a kontrolu práce 

krizového štábu v době nouzového stavu. Kontrolní výbor neshledal žádné nedostatky.  
 

Dále bez námětů a připomínek. 

 

3.2. Finanční výbor 
 

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

dne 15. 06. 2020.  Finanční výbor projednal majetkoprávní záležitosti projednané radou města  

a postoupené zastupitelstvu města, vzal na vědomí rozpočtová opatření schválená radou města č. 17, 18  

a 26/2020. Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města uvolnit finanční prostředky na vybudování 

parkoviště v ulici Okružní, na realizaci projektu „Stavební úpravy Základní sportovní školy Tanvald“,  

na dofinancování projektu „Maják – přístav pro ohrožené rodiny 2020“ a schválit prodloužení termínu 

splatnosti zápůjčky TJ Bižuterie, z.s. Konstatoval, že po projednání bodu financování projektu „Centrum 

sociálních služeb Tanvald – Kotva“ nepřijal finanční výbor žádné usnesení. Dodal, že materiál, který byl 

k tomuto bodu předložen, byl nedostatečný. 

 

Dále bez námětů a připomínek. 

 

3.3. Výbor pro rozvoj cestovního ruchu 
 

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

dne 08. 06. 2020, zápis z tohoto zasedání zastupitelům města zaslal e-mailem. Uvedl, že podnět  

Bc. Synovcové členové výboru projednali a doporučují, aby obyvatelé Horního Tanvaldu vyhledali  

a zjistili informace, historická data a fotografie o pomníku a poté byla vyrobena informační tabule  

a zkulturněno místo kolem pomníku. Pozitivně ohodnotil nového nájemce autokempu a vynaložené 

investice do tohoto areálu, výbor doporučuje uvolnit finanční prostředky na výstavbu pumptracku, aby 

mohl areál nabídnout návštěvníkům další aktivitu. Uvedl, že výbor doporučuje zřídit na MěÚ Tanvald 

funkci koordinátora kultury a cestovního ruchu. Dále výbor doporučuje dofinancovat zázemí pro odpočinek 

u vyhlídky na Špičáku, které by se mělo vybudovat tak, aby korespondovalo s vyhlídkou a bezprostředním 

okolím. Výbor projednal záležitost odkupu pozemku, kde býval sběrný dvůr a doporučuje tento prostor 

využít pro rekreačně-sportovní činnost. Zároveň také doporučuje rozšířit skatepark o další prvky, které již 

nevyužívají v Jablonci. 
 

Dále 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 

 

 

 

 



7 

 

                                                                           ad 4/ Informace o činnosti společností s majetkovou účastí města 
 

4.1. TABYS s.r.o. Tanvald 
 

Ing. Zaplatílek, jednatel spol. TABYS s.r.o.  - uvedl, že společnost provádí standartní činnosti, v současné 

době se dokončují práce na objektu  Kamélie, do června zmizí z objektu lešení a budou zahájeny práce  

na novém otevíracím systému u hlavních vchodů. Konstatoval, že je podepsána smlouva  

o dílo na výměnu obou výtahů, která bude do konce listopadu realizována.                                                                     

                                                                                                                                  

4.2. Teplárenství Tanvald s.r.o. 
 

p. Boch, jednatel spol. Teplárenství Tanvald s.r.o. – uvedl, že společnost provádí standartní činnosti, 

probíhá nadále výměna kotle a bude probíhat oprava velkého komína. Konstatoval, že zimní období patřilo 

k těm teplejším. 

 

Starosta – uvedl, že je rád, že společnost má konkurenceschopnou cenu tepla. Poděkoval p. Bochovi  

za práci při zjišťování úniku plynu na Šumburku a za ochotu pracovat i o víkendech. 

 
 

4.3. Nemocnice Tanvald s.r.o. 
 

Starosta – omluvil ředitele společnosti MUDr. Očenáše. Uvedl, že se dokončuje  

rekonstrukce střechy objektu nemocnice. Konstatoval, že společnost hospodaří velice dobře.  

 

Starosta otevřel diskuzi ke všem třem bodům. 

                                                                      

Ing. Mikš –  otázal se, kdy bude uklizen lesní pozemek po kácení lesa na Brumberku. 

 

Ing. Zaplatílek, jednatel spol. TABYS s.r.o. – odpověděl, že na Brumberku proběhla těžba dřeva dle  10-

tiletého plánu na těžbu. Buky určené k těžbě již byly přerostlé a vysoké. Konstatoval, že veškeré práce 

i těžba proběhly pod dohledem lesního hospodáře. Vysvětlil. jak to bylo s úklidem větví po těžbě a dodal, 

že do konce června bude pozemek douklizen.  

 

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 prodej části pozemkové parcely č. 328/76 v katastrálním území Tanvald 

 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 

 

Místostarosta – uvedl, že manželé B. žádají o prodej části pozemkové parcely č. 328/76 (ostatní plocha – 

jiná plocha) o výměře cca 50 m2 v katastrálním území Tanvald.  Tato část pozemku sousedí s nemovitostí 

ve vlastnictví manželů B. -  stavební parcelou č. 805 v katastrálním území Tanvald, jejíž součástí je stavba: 

Tanvald č.p. 541, technická vybavenost.   

Podle schváleného Územního plánu Tanvald se jedná o součást plochy veřejného prostranství.  

Na pozemku je umístěn sloup veřejného osvětlení a je dotčen věcným břemenem ve prospěch ČEZ 

Distribuce a.s.  Pozemek je dlouhodobě užíván k parkování vozidel. Místostarosta konstatoval, že rada 

města doporučila pozemek neprodávat, proto nebyl vydán záměr na prodej. Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 
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Bez připomínek.    

  
Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo část pozemkové parcely č. 328/76 (ostatní plocha – jiná plocha)  

o výměře cca 50 m2 v katastrálním území Tanvald v současné době neprodávat. 

 

Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

schváleno všemi hlasy přítomných 

Bylo přijato usnesení č. IV/1 

 

5.2. Žádost o prodej pozemkové parcely č. 101/5 v katastrálním území Šumburk nad Desnou 

 

Předkladatel: ekonomický odbor  (viz příloha) 

 

Místostarosta – uvedl, že paní S. žádá o prodej pozemkové parcely č. 101/5 (trvalý travní porost) o výměře 

147 m2 v katastrálním území Šumburk nad Desnou. Paní S. je vlastníkem pozemkové parcely č. 164/1 

v katastrálním území Šumburk nad Desnou, na které plánuje stavbu rodinného domu pro trvalé bydlení. 

Zakoupením pozemkové parcely č. 101/5 v katastrálním území Šumburk by si chtěla rozšířit zázemí  

u budoucího rodinného domu pro trvalé bydlení. V minulosti o prodej pozemku bezúspěšně žádali manželé 

B., kteří byli vlastníky pozemkové parcely č. 164/1 v katastrálním území Šumburk nad Desnou. O pozemek 

žádal také pan V. Podle schváleného Územního plánu Tanvald se jedná o stabilizovanou plochu 

v zastavěném území ve funkčním využití bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (BI). 

Pozemek protíná nadzemní vedení nízkého napětí. Místostarosta konstatoval, že rada města doporučila 

předmětný pozemek neprodávat, a proto nebyl vydán záměr na prodej. Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Bez připomínek. 

 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo pozemkovou parcelu č. 101/5 (trvalý travní porost) o výměře 147 m2 

v katastrálním území Šumburk nad Desnou v současné době neprodávat. 

Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

schváleno všemi hlasy přítomných 

                                                                                                                            Bylo přijato usnesení č. IV/2 

 

5.3. Prodej pozemkové parcely č. 899/15 v katastrálním území Šumburk nad Desnou 

 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 
 

Místostarosta – uvedl, že pan P. žádá o prodej pozemkové parcely č. 899/15 (trvalý travní porost) o výměře 

1101 m2 v katastrálním území Šumburk nad Desnou za účelem stavby rodinného domu. Podle schváleného 

Územního plánu Tanvald se jedná o zastavitelnou plochu pod označením Z67 vymezenou ve funkčním 

zařazení smíšené obytné – rekreační. Část pozemku protíná nadzemní komunikační vedení. 

Pozemek má od města na základě Smlouvy pachtovní ze dne 09.03.2016 propachtovaný pan  D. za účelem 

provozování zemědělské činnosti. Pacht lze vypovědět v dvanáctiměsíční výpovědní době, která počíná 

běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.  S panem D. 

se ekonomický odbor dohodl na ukončení pachtu pozemkové parcely č. 899/15 v katastrálním území 

Šumburk nad Desnou dohodou ke dni 30.09.2020. 

Konstatoval, že rada města vydala záměr na prodej pozemku, poté se nechal vypracovat znalecký posudek 

na jeho ocenění, z kterého vzešla cena ve výši 800.000 Kč. Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Bez připomínek. 
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Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města  rozhodlo na základě vydaného a zveřejněného záměru prodat pozemkovou parcelu  

č. 899/15 (trvalý travní porost) o výměře 1101 m2 v katastrálním území Šumburk nad Desnou panu P.  

za účelem stavby rodinného domu za kupní cenu 802.500 Kč. 

                                                                                                           

Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

                                                                                                               schváleno všemi hlasy přítomných 

Bylo přijato usnesení č. IV/3 

 

5.4. Prodej pozemkové parcely č. 1485/2 v katastrálním území Tanvald 

 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 

 

Místostarosta – uvedl, že paní S. a manželé B. žádají město Tanvald o prodej pozemkové parcely č. 1485/2 

(ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 211 m2 v katastrálním území Tanvald za účelem narovnání 

majetkových vztahů, a to do podílového spoluvlastnictví. Výše podílu paní S. bude činit ideální ½ a výše 

podílu manželů B. bude činit také ideální ½. Paní S. je vlastníkem stavební parcely č. 366 v katastrální 

území Tanvald, jejíž součástí je stavba: Žďár č.p. 65, rod. dům. Paní S. provádí terénní úpravy v okolí 

svého domu a stavbou opěrné zdi je částečně dotčena i pozemková parcela č. 1485/2 v katastrálním území 

Tanvald ve vlastnictví města Tanvald. 

Přes pozemkovou parcelu č. 1485/2 v katastrálním území Tanvald je zajištěn přístup zejména 

k nemovitostem ve vlastnictví paní S., ale i na pozemkovou parcelu č. 1485/1 v katastrálním území 

Tanvald ve vlastnictví manželů B. 

Konstatoval, že rada města vydala záměr na prodej pozemku, poté se nechal vypracovat znalecký posudek 

na jeho ocenění, z kterého vzešla cena ve výši 84.400 Kč. Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Bez připomínek. 
 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo na základě vydaného a zveřejněného záměru prodat pozemkovou 

parcelu č. 1485/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 211 m2 v katastrálním území 

Tanvald za kupní cenu 87.100 Kč následovně: 

1/ ideální ½ paní S.; 

2/ ideální ½ manželům B. 

 

Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

                                                                                                                 schváleno všemi hlasy přítomných 

Bylo přijato usnesení č. IV/4 

 

ad 6/ Úprava kontejnerových stání na Českém Šumburku a na Horním 

Tanvaldě 
 
Předkladatel:  odbor rozvoje a KV (viz příloha) 

 

Starosta – uvedl, že na základě požadavku vedení města o provedení úprav stávajících kontejnerových 

stání předkládá odbor rozvoje a KV cenovou nabídku na pořízení 4 kontejnerových stání na tříděný 

odpad s aretačním stavebnicovým systémem ASACONT. Jedná se o jednoduchý stavebnicový systém, 

který u jednotlivých kontejnerů v dané poloze zabraňuje samovolnému pohybu. Systém bude doplněný 

o zadní a boční zástěny ze sibiřského modřínu. Zhotovení zpevněných ploch pod kontejnerová stání 

bude provedeno pracovníky technických služeb.  

Stání by měla být vytvořena na České Šumburku u č.p. 617 a na Horním Tanvaldě v ulicích Údolí 

Kamenice u č.p. 586, Pod Špičákem naproti č.p. 457,  K Dubu u č.p. 386. Celková cena je ve výši 165.000 

Kč. Dodal, že stání jsou demontovatelná. Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 
 

Bez připomínek. 
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Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit pořízení 3  kontejnerových  stání na  tříděný odpad  v  ulici 

Údolí  Kamenice  u č.p. 586,   v  ulici  Pod  Špičákem  naproti č.p. 457,  v ulici K Dubu  u   č.p.  386   

a 1 kontejnerového stání na tříděný odpad na Českém Šumburku u č. p. 617  a schválit rozpočtové 

opatření č. 29/2020: 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

pořízení kontejnerových stání na tříděný odpad                   165.000 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                + 165.000 Kč 

 

§ pol. ORJ ORG Kč 

 8115   165.000,00 

3723 6122     21     10320 165.000,00 

 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

schváleno všemi hlasy přítomných 

Bylo přijato usnesení č. V 

 

ad 7/ Vybudování parkoviště v ulici Okružní před č.p. 521-524 
 
Předkladatel:  odbor rozvoje a KV (viz příloha) 

 
Starosta – uvedl, že rada města na své schůzi dne 15.07.2019, usnesením č. 201/13/2019 schválila 

vypracování projektové dokumentace na vybudování parkoviště v ul. Okružní před obytným domem  

č.p. 521 až 524, sídliště Výšina. Součástí projektové dokumentace je oceněný souhrnný soupis prací. 

Náklady na realizaci stavby jsou ve výši 1. 267.861,87 Kč včetně DPH. V případě realizace tohoto 

parkoviště by bylo nutné provést přeložku veřejného osvětlení, která není zahrnuta do projektové 

dokumentace. Přeložka veřejného osvětlení je oceněna správcem veřejného osvětlení na 38.720 Kč včetně 

DPH. Z projektové dokumentace vyplývá, že vybudováním nového parkoviště vznikne  

13 nových šikmých parkovacích míst. Součástí realizace bude i celoplošná oprava krytu vozovky v délce 

parkoviště v ul. Okružní a úprava napojení s ul. Radniční. 

V současné době probíhá povolovací řízení stavby u příslušného správního orgánu, předpoklad vydání 

pravomocného povolení stavby je polovina července 2020.  

Rada města doporučila uvolnit finanční prostředky na realizaci stavby ve výši 1. 310.000 Kč.   

Informoval, že v rámci výstavby parkoviště budou muset být pokáceny 3 jeřáby a 4 borovice, stromy jsou 

přerostlé, dodal, že bude provedena náhradní vhodná výsadba zeleně. Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 
 

Bez připomínek. 
 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo uvolnit finanční prostředky na vybudování parkoviště  

v ul.  Okružní, sídliště Výšina Tanvald před obytným domem č.p. 521, č.p. 522, č.p. 523, č.p. 524   

a schválit rozpočtové opatření č. 30/2020: 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

parkoviště ul. Okružní                       + 1.310.000 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

Převod hospodářského výsledku z minulých let            + 1.310.000 Kč 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

8115 1 310 000,00

2219 6121 21 10307 1 310 000,00  
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Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

schváleno všemi hlasy přítomných 

Bylo přijato usnesení č. VI 

 

ad 9/ Uvolnění finančních prostředků na realizaci projektu „Centrum 
sociálních služeb  Tanvald –  Kotva“ 

 
Předkladatel:  odbor rozvoje a KV (viz příloha) 

 
Starosta – uvedl, že zastupitelstvo města usnesením VII. ze dne 17.12.2019  schválilo podání žádosti  

o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Rozvoj Tanvaldska – IROP – 

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

INFRASTRUKTURA na projekt „Centrum sociálních služeb Tanvald – Kotva“. Odbor rozvoje a KV 

v souladu s podmínkami dotačního programu provedl výběrové řízení na zhotovitele stavby.  Město 

obdrželo pět nabídek v ceně od 21.417.093,17 Kč do 23.530.271,05 Kč. Nejnižší nabídku předložila firma 

TERMIL s.r.o. Jablonec nad Nisou. Firma SIZ, s.r.o. Velké Hamry byla na druhém místě.  

Na základě výše uvedeného předkládá odbor rozvoje a KV celý rozpočet projektu, kde jsou uvedeny  

i jeho další aktivity s předpokládaným cenovým ohodnocením.  

 

Rekonstrukce objektu č.p. 1309 Smržovka   21.417.093,17 Kč 

Rezerva 2,5 %                                                          535.427,33 Kč 

AD + TDI + IČ                                                           310.000,00 Kč 

Dotační management                                              507.821,66 Kč 

Publicita projektu                                                 12.100,00 Kč 

Základní vybavení                                                 300.000,00 Kč 

Celkem financování projektu                               23.082.442,16 Kč  

 

Po dokončení všech aktivit přípravy projektu bude předložena dotačnímu orgánu žádost na uvolnění 

finančních prostředků a bude vypočtena nová výše dotace. Dotaci je podle předcházející žádosti 

v předpokládané výši cca 9,2 mil. Kč.  

Z výše uvedeného propočtu vyplývá, že celková částka na realizaci projektu je ve výši 23.082.442,16 Kč. 

V letošním roce navrhuje odbor uvolnit finanční částku ve výši 10 mil. Kč a zbylá část finančních 

prostředků bude navržena při sestavování rozpočtu města na rok 2021. Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 
 

Bez připomínek. 
 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit financování projektu „Centrum sociálních služeb Tanvald – 

Kotva“, uvolnit finanční prostředky na realizaci projektu v roce 2020 a schválit rozpočtové opatření 

č. 32/2020: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

STAROSTA                                                                                                                       + 447.000,00 Kč 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

Centrum sociálních služeb Tanvald - Kotva                            + 10.000.000,00 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                          + 10.447.000,00 Kč 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

3613 6121 21 10134 10 000 000,00

6171 5166 20 447 000,00

8115 10 447 000,00   
 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   
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Jméno člena ZM PROTI  ZDRŽEL 

Mgr. Bělonožník Antonín          

MUDr. Buchar Jiří         

Černý Lukáš       

MUDr. Ducháčková Radka      X      

Erbenová Miroslava       

Josífek Jiří           X 

Kottan Michal         

Marčíková Lenka           X 

Ing. Mikš Jaroslav       X       

Ing. Palme Jan       X        

Mgr. Prašivka Jan              

MUDr. Pražák Ondřej                  

Preislerová Hana              

Průcha Josef                 

Soldát Karel   

Bc. Synovcová Zdeňka             

MDDr. Šebestová Daniela       

Šimek Daniel      X          

RNDr. Týl Jaroslav   

Mgr. Vyhnálek Vladimír            

Mgr. Zítko Tomáš       

                                                                                                                                                               PRO 15 

                   PROTI 4 

ZDRŽELI SE 2 

 

Bylo přijato usnesení č. VII 

 

 
ad 10/ Uvolnění finančních prostředků na realizaci projektu „Stavební 

úpravy Základní  školy Tanvald ve vazbě na bezbariérový přístup“ 
 
Předkladatel:  odbor rozvoje a KV (viz příloha) 

 
Starosta – uvedl, že zastupitelstvo města usnesením X. ze dne 13.06.2018 schválilo podání žádosti  

o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Rozvoj Tanvaldska – IROP – 

Infrastruktura pro vzdělávání“ s vazbou na výzvu ŘO IROP č. 68 „Zvyšování kvality  

a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekty CLLD“  

na projekt Stavební úpravy Základní sportovní školy Tanvald ve vazbě na bezbariérový přístup. Odbor 

rozvoje a KV v souladu s podmínkami dotačního programu provedl výběrové řízení na zhotovitele stavby, 

a to na realizaci stavebních prací (výměna dlažeb ve 2. a 3. NP) a s tím spojenou stavbu výtahu v ZŠ a 

zdvihací plošiny v objektu školní restaurace a družiny a s tím spojenou vstupní rampu.   

Na stavební práce a realizaci výtahu v objektech ZŠ a školní restaurace a družiny město obdrželo dvě 

nabídky v ceně od 3.859.215,06 Kč do 4.885.126,15 Kč. Nejnižší nabídku předložila firma Čekro CZ s.r.o., 

Liberec. Druhým výběrovým řízením tohoto projektu bylo dodání vybavení počítačové učebny.  
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U tohoto výběrového řízení město obdrželo tři nabídky v cenách od 492.228 do 566.280 Kč. Nejnižší 

nabídku předložila firma COTREX PC, s.r.o. Jablonec nad Nisou.  

Dalšími aktivitami projektu jsou realizace a modernizace odborných učeben fyziky a chemie v hodnotě 

202.417 Kč. Realizace výběrového řízení, publicita, dotační management, AD a TDI ve výši  

150.000 Kč. Dále v rámci tohoto projektu je nutno zajistit přívod internetu a strukturovanou kabeláž u nově 

vzniklé počítačové učebny a dovybavení této učebny v hodnotě 67.942 Kč. Úprava el. instalace bude ve 

výši 183.473 Kč a doplnění a úprava nábytku bude ve výši 37.750 Kč.  

Na základě výše uvedeného předkládáme celý rozpočet projektu, kde jsou uvedeny i jeho další aktivity 

s předpokládaným cenovým ohodnocením.  

Stavební práce realizace výtahu, zdvihací plošiny, rampy 

a parkovacích míst pro imobily   3.859.215,06 

Rezerva 5% 192.960 Kč 

AD + TDI + IČ 110.000 Kč 

Dotační management 266.300 Kč 

Publicita projektu 12.100 Kč 

Počítačová učebna – DDHM + DDNM 419.870 Kč 

Odborné učebny fyzika + chemie – DDHM 125.117 Kč 

Počítačová učebna – DHM  72.358 Kč 

Odborné učebny fyzika + chemie – DHM 77.300 Kč 

Úprava el. instalace a strukturovaná kabeláž  251.415 Kč 

Doplnění a úprava nábytku  37.750 Kč 

Celkem  5.424.385,06 Kč 
 

Po dokončení všech aktivit přípravy projektu bude předložena dotačnímu orgánu žádost na uvolnění 

finančních prostředků a bude vypočtena nová výše dotace. Dotaci podle předcházející žádosti předpokládá 

odbor rozvoje a KV ve výši cca 4,5 mil. Kč. Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 
 

Bez připomínek. 
 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo uvolnit finanční prostředky na realizaci projektu „Stavební úpravy 

Základní sportovní školy Tanvald ve vazbě na bezbariérový přístup“ a schválit rozpočtové opatření  

č. 33/2020: 
 

BĚŽNÉ VÝDAJE 
 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ                                               + 582.737 Kč 
 

STAROSTA                                                                                                                              + 230.000  Kč 
 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

Bezbariérové řešení objektů ZŠ č. p. 576 a 589                       - 184.000 Kč 

TZ budovy č.p. 576 v rámci projektu „Stavební úpravy Základní sportovní školy  

Tanvald ve vazbě na bezbariérový přístup“                                                         3.135.451,66 Kč 

TZ budovy č.p. 589 v rámci projektu „Stavební úpravy Základní sportovní školy  

Tanvald ve vazbě na bezbariérový přístup“                      1.157.124,94 Kč 

pořízení serveru v rámci projektu „Stavební úpravy Základní sportovní školy  

Tanvald ve vazbě na bezbariérový přístup“                    72.358 Kč 

pořízení interaktivního zařízení v rámci projektu „Stavební úpravy Základní sportovní školy 

Tanvald   

ve vazbě na bezbariérový přístup“                                            77.300 Kč  

TZ budovy č.p. 576 – rozvody el. instalace a strukturovaná kabeláž v PC učebně                 251.415 Kč 

2 parkovací stání pro imobily v areálu ZŠ ul. Sportovní           101.998,46 Kč 
 

FINANCOVÁNÍ 
 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                             + 5.424.385,06 Kč 
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§ pol. ORJ ORG Kč

8115 5 424 385,06

3113 6121 21 3522 -184 000,00

3113 6121 21 5765891 3 135 451,66

3113 6121 21 5765892 1 157 124,94

3113 6122 21 5765893 72 358,00

3113 6122 21 5765894 77 300,00

3113 5137 21 5765895 378 730,00

3113 5172 21 5765896 41 140,00

3113 5137 21 5765897 125 117,00

3113 6121 21 5765898 101 998,46

3113 5137 21 3520 37 750,00

3113 6121 21 10321 251 415,00

6171 5166 20 230 000,00  

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

schváleno všemi hlasy přítomných 

Bylo přijato usnesení č. VIII 

 

ad 10/ Žádost TJ Bižuterie, z.s. o finanční výpomoc 

 
Předkladatel:  starosta (viz příloha) 

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

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

původně 2 roky a již byla zastupitelstvem dvakrát prodloužena vždy o dva roky. Zapůjčená jistina je 

úročená 3% p.a. splatnými jednorázově se splacením jistiny. Úrok byl vždy řádně uhrazen. Zápůjčka je 

zajištěna směnkou. Konstatoval, že rada města doporučila zastupitelstvu města schválit prodloužení 

termínu splatnosti zápůjčky ve výši 2.000.000 Kč do 30. 06. 2022.   

 

Bez připomínek. 
 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit prodloužení termínu splatnosti zápůjčky ve výši 2.000.000 Kč 

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

4200/20, Jablonec nad Nisou a městem Tanvald do 30. 06. 2022. 

 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

schváleno všemi hlasy přítomných 

Bylo přijato usnesení č. IX 

 
ad 11/ Žádost Rodinného centra Maják, z.s. o dotaci 

 
Předkladatel:  místostarosta (viz příloha) 

 
Místostarosta – uvedl, že Rodinné centrum Maják, z.s. žádá o dofinancování svého projektu k poskytování 

služeb v oblasti rodiny pod názvem „Maják – přístav pro ohrožené rodiny 2020“. 

Spolek na realizaci svého projektu získal podporu ze státního rozpočtu a rozpočtu Libereckého kraje 

v celkové výši 592.000 Kč. Město je požádáno o částku 104.502 Kč. 

Uvedl, že práce s rodinami bude probíhat ve spolupráci s oddělením sociálně-právní ochrany dětí MěÚ 

Tanvald, které by spolupráci se spolkem uvítalo, neboť taková činnost je velice potřebná.  

Uvedl, že na základě konzultace pana tajemníka s příslušnými pracovníky krajského úřadu je uvedená 

činnost na Tanvaldsku potřebná a ze strany žadatele vykonávána na vysoké profesionální úrovni.  

Konstatoval, že rada města doporučuje dotaci poskytnout. 
 

Bez připomínek. 
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Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města po projednání žádosti Rodinného centra Maják, z.s. o poskytnutí dotace  

na dofinancování projektu „Maják - přístav pro ohrožené rodiny 2020“ rozhodlo: 

c) schválit poskytnutí dotace ve výši 104.502 Kč; 

d) schválit rozpočtové opatření č. 31/2020: 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ   

 

nerozdělené dotace a dary        - 104.502 Kč 

dotace Rodinné centrum Maják, z.s. na projekt „Maják-přístav  

pro ohrožené rodiny 2020“                                             104.502 Kč 

 

  

 

 

 

Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

schváleno všemi hlasy přítomných 

Bylo přijato usnesení č. X 

 
ad 12/ Schválení Zřizovací listiny Základní školy Tanvald, Sportovní 576 
 
Předkladatel:  místostarosta (viz příloha) 

 
Místostarosta – uvedl, že u stávající Zřizovací listiny Základní školy Tanvald, Sportovní 576 je nutné 

provést opravy z důvodu uvedení do souladu s legislativními změnami zákona č. 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně v článku VI. A. 1), 

v čl. VI. B. 1) d), v čl. VI. B. 2) d) a v čl. VII. 2) b) změna čísla odstavců. Současně se ve zřizovací listině 

vypouští v čl. VI. A. 4) bod d) pojistit majetek dle pokynů zřizovatele a v čl. VI. B. 2) bod b) pojistit 

majetek, protože pojištění majetku zajišťuje zřizovatel. V čl. VII. v bodu1) a) bylo v textu přidáno 

„bytových a“ a v čl. IX. na základě doporučení auditora přibyl bod, ke kterému dni vznikla organizace. 

 

Bez připomínek. 
 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 35 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,  

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

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo schválit 

Zřizovací listinu Základní školy Tanvald, Sportovní 576, příspěvkové organizace dle předloženého 

návrhu. 

 

Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

schváleno všemi hlasy přítomných 

                                                                                                                               Bylo přijato usnesení č. XI 
 

 
13/ Schválení mimořádných odměn členům zastupitelstva města dle § 76 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
 

Předkladatel:  starosta (viz příloha) 

§ pol. ORJ ORG Kč 

3429 5222 99 26533571              

104.502,00 

6409 5222 99 
 

- 104.502,00 
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Starosta – uvedl, že zákon o obcích po novele, která platí od 01.01.2018, umožňuje uvolněným členům 

zastupitelstva poskytnutí mimořádné odměny. Souhrnná výše mimořádných odměn poskytnutých  

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

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

za měsíc. Uvedl, že rozpočet města pro rok 2020 počítá s možností poskytnutí takovýchto mimořádných 

odměn. Je pak na členech zastupitelstva, zda odměny schválí.  

Konstatoval, že rada města doporučuje poskytnout odměnu starostovi a místostarostovi za osobní přínos při 

splnění významného úkolu, za činnost a aktivity v první polovině roku 2020 včetně řešení mimořádných 

situací a koordinaci činností v rámci ORP ve stavu nouze, 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 

ve výši poloviny jejich měsíční odměny. Navrhl hlasovat ke každému zvlášť. Otevřel diskuzi k tomuto 

bodu. 
 

p. Průcha – požádal, aby se pro příště tento bod dal do programu pod jiným názvem, např. konkrétně mimořádné 

odměny uvolněným členům zastupitelstva města nebo mimořádné odměny starostovi a místostarostovi. 

 

RNDr. Týl – uvedl, že navrhuje poskytnout starostovi mimořádnou odměnu ve výši   

jeho jedné měsíční odměny v souvislosti s nasazením při řešení mimořádných situací a koordinací činností 

při pandemii Covid- 19 ve městě. 

  

Starosta – uvedl, že tento návrh bere jako protinávrh usnesení. 
 

Dále bez připomínek. 
 

Starosta nechal hlasovat o protinávrhu usnesení RNDr. Týla: 

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

v první polovině roku 2020 včetně řešení mimořádných situací a koordinaci činností v rámci ORP  

ve stavu nouze, které vykonával ve prospěch města v době mimo úřední hodiny, ve svém osobním 

volnu nejen v pracovní dny, ale i ve dnech pracovního volna a klidu, poskytnout v souladu s § 76 zák. 

č. 128/2000 Sb., o obcích platném v znění, mimořádnou odměnu starostovi ve výši   

jeho jedné měsíční odměny. 

 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

 

Jméno člena ZM PROTI  ZDRŽEL 

Mgr. Bělonožník Antonín          

MUDr. Buchar Jiří               X 

Černý Lukáš       

MUDr. Ducháčková Radka            

Erbenová Miroslava       

Josífek Jiří            

Kottan Michal         

Marčíková Lenka            

Ing. Mikš Jaroslav               X 

Ing. Palme Jan               X 

Mgr. Prašivka Jan             X 

MUDr. Pražák Ondřej                  

Preislerová Hana              

Průcha Josef                 
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Soldát Karel   

Bc. Synovcová Zdeňka             

MDDr. Šebestová Daniela       

Šimek Daniel               

RNDr. Týl Jaroslav   

Mgr. Vyhnálek Vladimír            

Mgr. Zítko Tomáš       

PRO 17 

PROTI 0 

ZDRŽELI SE 4 

                                                                                                                             Bylo přijato usnesení č. XII 
 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

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

v první polovině roku 2020 včetně řešení mimořádných situací a koordinaci činností v rámci ORP  

ve stavu nouze, které vykonával ve prospěch města v době mimo úřední hodiny, ve svém osobním 

volnu nejen v pracovní dny, ale i ve dnech pracovního volna a klidu, poskytnout v souladu s § 76 zák. 

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

měsíční odměny. 

 

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               X 

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       
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PRO 19 

PROTI 0 

ZDRŽELI SE 2 

Bylo přijato usnesení č. XIII 

 

 

ad 14/ Náměty, připomínky, diskuze 
 

Starosta – uvedl, že proběhlo výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Revitalizace hřiště  

u Masarykovy školy“. Na uvolnění finančních prostředků bude nutné svolat zasedání zastupitelstva města, 

předpokládá začátek července; 

 

- konstatoval, že volné prostředky města ve výši cca 40 mil. Kč prozatím čerpány nebyly, je možné,  

že k tomu dojde v souvislosti s plánovanými investicemi,  je také možné, že by si město vzalo i úvěr, 

protože projekty se musí nejprve předfinancovat a pak dojde k vyúčtování dotací. 

 

p. Šimek – doporučil doplnit odpadkové koše k lavičkám, které jsou u komunikace vedoucí k autokempu; 

-  připomněl námět pana Průchy k názvu bodu 13/ a uvedl, že nezazněla žádná reakce. 

 

Starosta – uvedl, že námět pana Průchy bere na vědomí. 

 

p. Kottan -  souhlasil s připomínkou na nedostatečně vypracovaný materiál u bodu ad 9/ Uvolnění 

finančních prostředků na realizaci projektu „Centrum sociálních služeb  Tanvald –  Kotva“, je to námět pro 

příště; 

- pozval všechny na country zábavu, kterou budou tradičně pořádat šumburští hasiči 11. července 2020. 

 

Starosta – připomínku k předloženému materiálu k bodu 9/ bere na vědomí;  

- poděkoval všem pořadatelům za odvedenou práci při akci Cyklostezka Járy Cimrmana, která proběhla   

tuto neděli za velmi hojné účasti jezdců na historických kolech; 

- informoval, že letošní Tanvaldské slavnosti proběhnou na autokempu; 

- uvedl, že v autokempu je záměr vybudovat pumptrack, který přiláká další návštěvníky, jednalo by se  

o investici ve výši 2 – 3 mil. Kč, uvolnění finančních prostředků bude na rozhodnutí zastupitelstva města. 

Dodal, že nyní byla přiznána dotace od Libereckého kraje ve výši 230 tis. Kč, o kterou žádal nájemce 

autokempu pan Němec. 

 

Dále bez připomínek a dotazů. 
 

ad 15/ Závěr 
 

Starosta poděkoval zastupitelům za účast při dnešním jednání, konstatoval, že příští zasedání zastupitelstva 

města se pravděpodobně uskuteční začátkem července, a zasedání zastupitelstva města v 17.00 hodin 

ukončil.  

                                                                                                                               

                                                                                                                                  Mgr. Vladimír Vyhnálek v.r. 

                                                                                                                                             starosta  

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Jiří Josífek v.r.  a  Michal Kottan v.r. 

 

V Tanvaldě dne 19.06.2020 


