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Město Tanvald 

 
Výpis usnesení   

ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Tanvald 

konaného dne  24. 04. 2019 

 
I. 

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti rady města v období od 27. 02. 2019 

do 10. 04. 2019. 

 

II. 

 

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

a výboru pro rozvoj cestovního ruchu. 

III. 

 

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

1) Nemocnice Tanvald s.r.o., 

2) Teplárenství Tanvald s.r.o., 

3) TABYS s.r.o. 

 

IV. 

 

Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města za rok 2018. 

V. 
 

Zastupitelstvo města po projednání závěrečného účtu za rok 2018 vyjadřuje souhlas s celoročním 

hospodařením bez výhrad. 

VI. 

 

K majetkoprávním záležitostem zastupitelstvo města: 

 

1/  rozhodlo vykoupit od Lesů České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec Králové 

pozemkovou parcelu č. 669/18 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 300 m2 v katastrálním 

území Tanvald za kupní cenu 78.525 Kč a schvaluje rozpočtové opatření č. 22/2019: 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

pořízení p. p. č. 669/18, k. ú. Tanvald                                                                           78.525 Kč 

FINANCOVÁNÍ 

převod hospodářského výsledku z minulých let                                                          + 78.525 Kč 

 

  

  

 

  

 

§ pol. ORJ ORG Kč 

3639 6130 10 10215          78 525,00 

 

8115       78 525,00 
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2/ rozhodlo vykoupit od Severočeské vodárenské společnosti a.s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice 

stavbu „Tanvald, Šumburk nad Desnou, Husova – dešťová kanalizace KRAD 04025“ za kupní cenu 1.000 

Kč a schvaluje rozpočtové opatření č. 21/2019: 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

dešťová kanalizace KRAD 04025 ulice Husova                                                            1.000 Kč 

FINANCOVÁNÍ 

převod hospodářského výsledku z minulých let                                                          + 1.000 Kč 

§ pol. ORJ ORG Kč 

2321 6121 21 10215 1 000,00 

 

8115     1 000,00 

 

3/ na základě vydaného a zveřejněného záměru rozhodlo prodat pozemkovou parcelu č. 754/1 (trvalý 

travní porost) o výměře 3184 m2 v katastrálním území Šumburk nad Desnou manželům Ž. 

za dohodnutou cenu 318.400 Kč.  

VII. 

Zastupitelstvo města rozhodlo uvolnit finanční prostředky na opravu podlahy tělocvičny v objektu ZŠ 

Masarykova, č.p. 333, ulice Raisova, Tanvald a schvaluje rozpočtové opatření č. 25/2019: 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ                                                + 270.000 Kč 

FINANCOVÁNÍ 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                                                   + 270.000 Kč 

 

§ pol. ORJ ORG Kč 

  8115                   270 000,00 

3113 5171 21 3510               270 000,00 

 

 

VIII. 

Zastupitelstvo města rozhodlo uvolnit finanční prostředky na provedení stavební úpravy bytové jednotky 

v Masarykově ZŠ, č.p. 416, ul. Školní, Tanvald pro program individuálního vzdělávání  

a schvaluje rozpočtové opatření č. 26/2019: 
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BĚŽNÉ VÝDAJE 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ                                                    + 215.000 Kč 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

Rekonstrukce bytové jednotky v č. p. 416, ul. Školní, Tanvald                                   725.000 Kč 

FINANCOVÁNÍ 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                                                      + 940.000 Kč 

 

 

 

 

 

 

IX. 

Zastupitelstvo města rozhodlo uvolnit finanční prostředky na provedení stavební úpravy schodiště  

a šatny školní jídelny v objektu ZŠ Výšina, č. p. 589, ulice U Stadionu, Tanvald a schvaluje rozpočtové 

opatření č. 27/2019: 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ                                                       + 252.000 Kč 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

technické zhodnocení budovy č. p. 589                                                                         210.000 Kč 

FINANCOVÁNÍ 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                                                          + 462.000 Kč 

 

 

 

 

 

 

X. 

 

Zastupitelstvo města rozhodlo uvolnit finanční prostředky na opravu spodních rozvodů ÚT v budově 

mateřské školy  č.p. 540, Radniční ul., Tanvald a schvaluje rozpočtové opatření č. 20/2019: 

 

§ pol. ORJ ORG Kč 

  8115                   940 000,00 

3113 5137 21 3510               215.000,00 

3113 6121 21 10218               725 000,00 

§ pol. ORJ ORG Kč 

  8115                   462 000,00 

3113 5171 21 3520               252 000,00 

3113 6121 21 10219               210 000,00 
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BĚŽNÉ VÝDAJE  

 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ                                                 + 455.200 Kč  

 

FINANCOVÁNÍ  

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                                                          + 455.200 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. 

 

Zastupitelstvo města schvaluje nákup dvou traktorů s potřebným vybavením pro zimní údržbu. 

 

 

XII. 

 

Zastupitelstvo města: 

1/ schvaluje vypracování projektové dokumentace na výstavbu zázemí pro spolkovou činnost SDH Horní 

Tanvald a schvaluje rozpočtové opatření č. 28/2019: 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

zázemí pro spolkovou činnost SDH Horní Tanvald                                                     36.300 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                                                                + 36.300 Kč 

 

 

 

§ pol. ORJ ORG Kč 

  8115                    36 300,00 

5512 6121 21 10220                36 300,00 

 

 

2/ ukládá radě města předložit na příští zasedání zastupitelstva města cenový návrh na dopracování 

původní studie komplexního řešení výstavby hasičské zbrojnice SDH Horní Tanvald. 

 

 

XIII. 

 

Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., se sídlem Pod Pernštýnem 321/1, 

Liberec – IV Pernštýn peněžitý dar ve výši 33.000 Kč a schvaluje rozpočtové opatření  

č. 23/2019: 

 

§ pol. ORJ ORG Kč 

  8115                  455 200,00 

3111 5171 21 
 

             455 200,00 
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BĚŽNÉ VÝDAJE  

 

DOTACE, PŘÍSPĚVKY A DARY – celkem 

 

peněžní dar Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.                                                                     33.000 Kč  

 

FINANCOVÁNÍ 

  

převod z HV minulých let                                                                                                + 33.000 Kč 

 

 

§ pol. ORJ ORG Kč 

 3525 5221       99  28700210                 33 000,00 

 
8115 

  
               33 000,00 

 

 

XIV. 

Zastupitelstvo města v souvislosti s vyřizováním přestupků z úsekového měření rychlosti instalovaného 

městem Desná a obcí Kořenov na silnici I/10 schvaluje rozpočtové opatření č. 29/2019:  

 

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                                                                                      + 1.621.000 Kč  

 

BĚŽNÉ VÝDAJE  

 

ODBOR EKONOMICKÝ                                                                                   + 1.181.000 Kč  

 

ODBOR SPRÁVNÍ                                                                                              +    120.000 Kč  

ODDĚLENÍ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA                                                                  320.000 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ pol. ORJ ORG Kč 

    2299 2212       10         6445           1 621 000,00 

6171 5011       10 
 

             863 000,00 

6171 5031       10               215 130,00 

    6171 5032       10                 77 670,00 

6171 5038       10                   3 625,00 

6330 5343      10                 21 575,00 

6171 5139      19                 60 000,00 

6171 5137      19                 60 000,00 

6171 5168      17                200 000,00 

6171 5137      17               100 000,00 

6171 5169      17                  20 000,00 
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Zápis 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Tanvald  

konaného dne 24. 04. 2019 od 16.00 hodin  
ve velké zasedací síni Městského úřadu Tanvald 

 

Přítomno:    18 členů zastupitelstva města (viz prezenční listina) 
 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jaroslav Mikš a Ing. Jan Palme 
 

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/  Schválení účetní závěrky města Tanvald za rok 2018 

6/ Schválení závěrečného účtu města Tanvald za rok 2018 

7/  Majetkoprávní záležitosti  

       7.1. Výkup pozemkové parcely č. 669/18 v katastrálním území Tanvald 

       7.2. Výkup stavby „Tanvald, Šumburk nad Desnou, Husova – dešťová kanalizace“  

       7.3. Žádost o prodej pozemkové parcely č. 754/1 v katastrálním území Šumburk nad Desnou 

8/  Oprava podlahy tělocvičny Masarykovy ZŠ a OA Tanvald v č.p. 333, ul. Raisova 

9/  Stavební úpravy bytové jednotky v Masarykově ZŠ a OA Tanvald v č.p. 416, ul. Školní 

10/ Stavební úpravy schodiště a šatny školní jídelny v ZŠ Tanvald v č.p. 589, ul. U Stadionu 

11/ Oprava spodních rozvodů ÚT v MŠ Radniční č.p. 540 

12/ Rekonstrukce objektu ZUŠ Tanvald - č.p. 301, ul. Komenského 

13/ Pořízení nové techniky do TS pro zimní údržbu MK 

14/ Výstavba zázemí pro spolkovou činnost SDH Horní Tanvald 

15/ Peněžitý dar HOSPIC sv. Zdislavy, o.p.s. 

16/ Rozpočtové opatření v souvislosti s vyřizováním přestupků z úsekového měření rychlosti  

17/ Náměty, připomínky, diskuze  

18/ Závěr                  
 

ad 1/ Zahájení 
 

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

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

jednání jsou paní Preislerová, paní MDDr. Šebestová a pan Černý. Pozdější příchod nahlásil Mgr. Zítko a 

MUDr. Pražák. Přítomno je 16 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.  
                                                                                                                        

Starosta – otázal se, zda má někdo připomínku k navrženému programu nebo návrh na jeho doplnění. 
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Bez připomínek. 
 

Starosta - nechal hlasovat o schválení programu.  

schváleno všemi hlasy přítomných 

                          

Starosta -  navrhl členy návrhové komise – pana Josefa Průchu 

                                                                    pana Karla Soldáta  

schváleno všemi hlasy přítomných 

- určil zapisovatelku –  Evu Kráslovou 

                                                                                                                                                          

- určil ověřovatele –  Ing. Jaroslava Mikše a Ing. Jana Palmeho 

 

Do zasedací místnosti přišel MUDr. Pražák – počet zastupitelů 17. 
       

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

a byl ověřovateli zápisu slečnou Lenkou Marčíkovou a panem Michalem Kottanem 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 27.02.2019  

do 10.04.2019 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. 

 

Ing. Mikš – v návaznosti na usnesení rady města č. 90/7/2019 a rozpočtové opatření č. 13/2019, kterým 

rada města schválila uvolnění finančních prostředků na novou úpravu systému parkování v centru města 

parkovacími kotouči, se otázal, proč mezi zahrnutými parkovišti chybí parkoviště nad Ledem, které je také 

hojně využíváno. Dle jeho názoru lze parkování řešit parkovacími automaty, dosáhne se lepší možnost  

pro krátkodobé parkování ve městě. 

 

Starosta – vysvětlil systém parkování s parkovacím kotoučem. Záměrem bylo vyřešit parkování v centru 

města a ne vydělávat na občanech a návštěvnících města. Konstatoval, že na silnici I/10 nelze umístit 

parkovací automaty. 

 

Dále bez dotazů a připomínek.     
 

Starosta navrhl usnesení: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti rady města v období od 27. 02. 2019  

do 10. 04. 2019. 

    schváleno všemi hlasy přítomných                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 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 

15.04.2019. Konstatoval, že kontrolní výbor projednal bez připomínek účetní závěrku města Tanvald  

za rok 2018 a závěrečný účet města Tanvald za rok 2018. Dále projednal kontrolu  Autokempu Tanvaldská 

kotlina po jeho převzetí novým nájemcem a dodal, že provoz začne od května. Další kontrola byla 

zaměřena na činnost asistentů prevence kriminality, jejichž mentorem je Marian Stránský, velitel MP 

Tanvald. Konstatoval, že jejich činnost vidí jako smysluplnou a nemají žádné připomínky. 
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3.2. Finanční výbor 
 

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

23.04.2019. Konstatoval, že projednal účetní závěrku města Tanvald za rok 2018, závěrečný účet města 

Tanvald za rok 2018, rozpočtová opatření schválená radou města a doporučená zastupitelstvu města  

ke schválení, majetkoprávní záležitosti města projednané radou města a postoupené zastupitelstvu města. 

Uvedl, že o přijatých usneseních finančního výboru bude informovat při projednávaných bodech. 

      

3.3. Výbor pro rozvoj cestovního ruchu 

 

Starosta - omluvil p. Černého, předsedu výboru pro rozvoj cestovního ruchu, který je nepřítomen 

z pracovních důvodů.  Konstatoval, že výbor se schází zhruba jednou za měsíc a zabývá se rozvojem 

cestovního ruchu jak ve stávajících lokalitách, tak i v nových oblastech. Dle jeho názoru je výbor dobře 

nastartovaný a snaží se rozvíjet turistický ruch a sportovní vyžití nejen pro návštěvníky města, ale i pro 

občany města. 

Na závěr konstatoval, že pro zodpovězení možných dotazů je přítomen člen výboru pan Kottan. 

 

Starosta otevřel diskuzi ke všem třem výborům. 

 

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 a konstatoval,  

že přítomen je jednatel za město pan Mgr. Josífek. Informoval, že v nemocnici proběhlo v minulém týdnu 

re-akreditační šetření, jehož výsledky budou známy za několik týdnů a zastupitelé s nimi budou seznámeni 

na červnovém zasedání zastupitelstva. Dále uvedl, že spol. VAMED-MEDITERRA a.s. převzala 

Soukromou střední zdravotnickou školu v Mělníku a nemocnice má zájem o využití budovy bývalé 

základní umělecké školy v Nemocniční ulici pro ubytování jak lékařů, tak i studentek provádějících 

v tanvaldské nemocnici praxi. 

 

Mgr. Prašivka – otázal se, zda má nemocnice zájem budovu koupit nebo si ji pronajmout. 

 

Starosta – odpověděl, že vše je zatím v jednání. 
 

Dále bez dotazů a připomínek.   
 

Starosta navrhl usnesení:  
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti společnosti s majetkovou účastí města 

Nemocnice Tanvald s.r.o. 

                                                                                                        schváleno všemi hlasy přítomných 

4.2. Teplárenství Tanvald s.r.o. 
 

Místostarosta –  předal slovo jednateli společnosti panu Bochovi.  
 

p. Boch, jednatel společnosti Teplárenství Tanvald s.r.o. – konstatoval,  že v roce 2018 byla vyšší průměrná 

venkovní teplota oproti roku 2017, a to o 1,2 stupňů Celsia,  v důsledku čehož došlo k poklesu výroby 

tepla.   I v letošním prvním čtvrtletí evidují nižší výrobu tepla. Cena tepla je nyní 529 Kč/GJ bez DPH. 

Informoval, že v průběhu června nebo července bude probíhat výstavba kogenerační jednotky na sídlišti  

na Šumburku. 
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Místostarosta – doplnil, že společnost vykázala v roce 2018 zisk ve výši přes 2 mil. Kč, který byl zaslán  

na účet města, poprvé bez odvodu 15% srážkové daně. 

 

p. Průcha – otázal se, zda bude kogenerační jednotka na Šumburku postavena v režii Teplárenství Tanvald 

s.r.o. 
 

p. Boch, jednatel společnosti Teplárenství Tanvald s.r.o. – informoval, že kogenerační jednotka bude 

v majetku ČEZ ENERGO, společnost Teplárenství bude investovat do rekonstrukce komínu na této 

kotelně. 
 

Do zasedací místnosti přišel Mgr. Zítko – počet zastupitelů 18. 

 

Dále bez dotazů a připomínek. 

                                                             

Starosta navrhl usnesení:  
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti společnosti s majetkovou účastí města 

Teplárenství Tanvald s.r.o. 
schváleno všemi hlasy přítomných 

 

4.3. TABYS s.r.o. Tanvald 
 

Starosta  - požádal o informace jednatele společnosti Ing. Zaplatílka.  
 

Ing. Zaplatílek, jednatel spol. TABYS s.r.o. – uvedl, že zaměstnanci společnosti se od ledna snažili 

zpracovat rozúčtování tepla a služeb tak, aby ho mohli do konce března rozeslat, což se podařilo. Do konce 

měsíce dubna budou rozeslány přeplatky a zároveň se pracuje na vymáhání nedoplatků. Informoval,  

že největší investiční akcí letošního roku bude zateplení budovy Kamélie, které bude probíhat od půl 

května do konce října 2019. 

 

Ing. Mikš – požádal Ing. Zaplatílka o vysvětlení položek v závěrečném účtu města Tanvald za rok 2018 

týkajících se hospodářské činnosti. 

 

Starosta – uvedl, že tato otázka je spíš pro Bc. Tollara, vedoucího ekonomického odboru, který na ni 

odpoví při projednávání bodu 6/ Schválení závěrečného účtu města za rok 2018. 

 

Ing. Palme – otázal se, zda se rekonstrukcí vyřeší dlouhodobý problém nájemníků s plísněmi v bytech a 

zda se zvýšení nájemného o 20 Kč/m2 týkalo i bytů v Kamélii, a jaký byl důvod. 

 

Ing. Zaplatílek, jednatel spol. TABYS s.r.o. – uvedl, že plíseň se v bytech objevovala již od začátku, 

objasnil možné důvody vzhledem k použitým materiálům a typu mansardové střechy. Informoval,  

že po zateplení 12 cm silným polystyrenem a změně typu střechy by se plísně v bytech již tvořit neměly. 

K druhému dotazu uvedl, že nájemné v Kamélii navýšeno bylo. Vysvětlil, že u těch nájemníků, kteří byty 

v Kamélii obsadili již v době výstavby, a to je dvacet let, u těch se nájemné do dnešní nezvyšovalo. 

Vysvětlil, že se chtělo docílit jednotné výše nájemného, protože doposud se jeho výše rozcházela, nižší 

byla v případě nájemních smluv na dobu neurčitou a u nových smluv na dobu určitou, které se uzavírají 

nyní, je již nájemné vyšší.  Uvedl, že spol. TABYS s.r.o. si nechala vypracovat znalecké posudky, které 

určují obvyklé nájemné v Tanvaldě. Z nich vyplývá, že objekt Kamélie a č.p. 568 jsou nejdražší objekty  

ve městě, co se týče nájemného. Je to určitě dáno i jejich polohou v centru města. Podotkl, že výše 

nájemného v bytech TABYSu však stále není na úrovni obvyklého nájemného. 

 

Starosta – chápe, že pro domácnosti bude zvýšení nájemného nepříjemným zásahem do rodinných 

rozpočtů, ale k tomuto kroku se přistoupit muselo, i tak ještě není ve výši obvyklého nájemného. Uvedl, že 

k dispozici je stavební dokumentace na zateplení Kamélie a kvitoval, že bude provedeno v tomto roce. 
 

p. Šimek – otázal se, zda vybrané nájemné v objektu Kamélie pokryje náklady na rekonstrukci objektu. 
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Ing. Zaplatílek, jednatel spol. TABYS s.r.o. – uvedl, že v Kamélii bylo nájemné zvýšeno o 20 Kč/m2, což je 

dle něj maximální možná schůdná hranice. Rekonstrukce objektu bude v nákladu přes 4,5 mil. Kč.  

 

p. Šimek – uvedl, že náklady na rekonstrukci nebudou určitě pokryty z vybraného nájemného za 20 let 

existence objektu. Dle jeho názoru je správně, že se nájemné zvyšuje. 

Dále bez dotazů a připomínek.      

Starosta navrhl usnesení:                                                                                     
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti společnosti s majetkovou účastí města TABYS 

s.r.o.   

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/ Schválení účetní závěrky města Tanvald za rok 2018 

 
Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 

 

Bc. Tollar, vedoucí ekonomického odboru – konstatoval, že účetní závěrka sestává ze všech povinných 

výkazů, které je město jako vybraná účetní jednotka povinno sestavit. Jedná se o rozvahu, výkaz zisku a 

ztráty, přílohu účetní závěrky, výkaz o vlastním kapitálu a výkaz o peněžních tocích. V rozvaze byla 

vykázána aktiva a pasiva shodně ve výši cca 721 mil. Kč.  Konstatoval, že účetní výsledek hospodaření 

podle výkazu zisku a ztráty činí před zdaněním cca 12 mil. Kč. 
 
ad 6/ Schválení závěrečného účtu města Tanvald za rok 2018 

 
Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 
 

Bc. Tollar, vedoucí ekonomického odboru - uvedl, že město hospodařilo v roce 2018 velice dobře. 

Konstatoval, že v roce 2018 byl plánován schodek hospodaření ve výši cca 24 mil. Kč, ale město mělo 

hospodaření lepší o cca 30 mil. Kč, a vykázalo přebytek hospodaření ve výši cca 5,8 mil. Kč. 

Uvedl, že celkové příjmy za rok 2018 byly ve výši cca 158,1 mil. Kč oproti plánovaným cca 145,4 mil. Kč, 

což se stalo především díky zlepšeným daňovým příjmům. Celkové výdaje za rok 2018 činily  

cca 152,4 mil. Kč oproti plánovaným cca 169,6 mil. Kč. Uvedl, že na toto měly vliv nerealizované 

investiční akce, mezi ty největší patřila výměna oken na gymnáziu a chodník v ulici Radniční, v celkové 

výši přes 5 mil. Kč. 

Poté se vrátil k dotazu Ing. Mikše na spol. TABYS s.r.o. a uvedl, že k 1.1. 2018 se nově účtovala 

hospodářská činnost a vše podrobně vysvětlil. Dodal, že k 31.12.2018 došlo k převodu bytů do vlastnictví 

spol. TABYS s.r.o. a stav účtu hospodářské činnosti k 31.12.2018 je ve výši 1.4 mil. Kč 

Konstatoval, že účetní výsledek hospodaření po zdanění činí 12,04 mil. Kč, město má volné finanční 

prostředky z hospodářských výsledků minulých let ve výši cca 37,2 mil. Kč, k tomu lze připočítat finanční 

prostředky z hospodářské činnosti.  
 

Starosta – poděkoval Bc. Tollarovi za informace o hospodaření města a rovněž poděkoval celému 

ekonomickému odboru za vysoce profesionální práci. Otevřel diskuzi k oběma bodům. 
 

Bez dotazů a připomínek.    
 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města za rok 2018. 

schváleno všemi hlasy přítomných 

Bylo přijato usnesení č. IV 
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Zastupitelstvo města po projednání závěrečného účtu za rok 2018 vyjadřuje souhlas s celoročním 

hospodařením bez výhrad. 

schváleno všemi hlasy přítomných 

Bylo přijato usnesení č. V 

ad 7/ Majetkoprávní záležitosti 
 

7.1. Výkup pozemkové parcely č. 669/18 v katastrálním území Tanvald 

 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 

 

Starosta – uvedl, že Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec Králové  

se ke dni 17.01.2019 staly vlastníkem pozemkové parcely č. 669/18 (ostatní plocha – ostatní komunikace)  

o výměře 300 m2 v katastrálním území Tanvald. Jedná se o přístupovou komunikaci  

k pozemkům ve vlastnictví města Tanvald, na kterých se nachází bývalá skládka Honwart.  

V posledních letech město Tanvald využívá tyto prostory pro skladování biologicky rozložitelného odpadu 

vzniklého z údržby veřejné zeleně. 

Lesy České republiky, s.p.  nabízejí pozemek městu Tanvald za tržní cenu ve výši 70.500 Kč stanovenou 

znaleckým posudkem plus náklady na vyhotovení znaleckého posudku a geometrického plánu na rozdělení 

pozemku parc. č. 669/2 ve výši 8.025 Kč. Navrhovaná kupní cena tedy v současné době činí celkem  

78.525 Kč.  Starosta navrhl pozemek vykoupit. 

 

Bez připomínek.     

 
Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo vykoupit od Lesů České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, 

Hradec Králové pozemkovou parcelu č. 669/18 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 

300 m2 v katastrálním území Tanvald za kupní cenu 78.525 Kč a schvaluje rozpočtové opatření  

č. 22/2019: 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

pořízení p. p. č. 669/18, k. ú. Tanvald                                                                           78.525 Kč 

FINANCOVÁNÍ 

převod hospodářského výsledku z minulých let                                                          + 78.525 Kč 

 

  

  

 

 
 

 

                                                                                                                                        

schváleno všemi hlasy přítomných 

Bylo přijato usnesení č. VI/1 

 

7.2. Výkup stavby „Tanvald, Šumburk nad Desnou, Husova – dešťová kanalizace“ 

 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 

 

Starosta – uvedl, že město Tanvald mělo zájem odstranit nevyhovující septik u objektu čp. 336, 

Protifašistických bojovníků, Tanvald, část Šumburk nad Desnou, v kterém sídlí Středisko volného času, 

§ pol. ORJ ORG Kč 

3639 6130 10 10215          78 525,00 

 

8115       78 525,00 
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příspěvková organizace. Tento záměr byl projednáván s vlastníkem infrastruktury Severočeskou 

vodárenskou společností a.s.  

SVS s odstraněním septiku nesouhlasila a navrhla městu, že vybuduje novou splaškovou kanalizaci, čímž 

zlikviduje nevyhovující stávající výusť splaškové kanalizace v ulici Krkonošská, část Šumburk nad 

Desnou, která je napojena na kanalizaci dešťovou. Zároveň dojde k přepojení stávající kanalizace do 

kanalizace dešťové umístěné v silnici I/10. Dále bylo při jednáních dohodnuto, že město Tanvald úplatně 

převezme zpět do svého majetku dešťovou kanalizaci v ulici Husova, Tanvald, část Šumburk nad Desnou, 

která je umístěna na části pozemků – p.p.č. 24/1, p.p.č. 24/7, p.p.č. 24/19, p.p.č. 2592/1 a st.p.č. 204 

v katastrálním území Šumburk nad Desnou za kupní cenu 1.000 Kč.   

Součástí stavby jsou: 

- dešťová kanalizace – čtverec 600 v délce 38,27 m, 

- dešťová kanalizace – KTH 500 v délce 8,1 m, 

- dešťová kanalizace – KTK DN 400 v délce 7,2 m. 

Starosta uvedl, že díky této stavbě by už neměla při větším dešti vytékat voda z kanálů před železářstvím. 

 

Mgr. Prašivka – otázal se, kolik má město Tanvald ve svém majetku dešťové kanalizace. Bylo mu řečeno, 

že SčVK a.s. nemůže vlastnit dešťovou kanalizaci. 

 

Starosta – uvedl, že na dotaz Mgr. Prašivky nedokáže odpovědět. Dodal, že je velice rád, že se záležitost 

s kanalizací v Husově ulici vyřešila. 

 

Ing. Mikš – uvedl, že septik u objektu čp. 336, Protifašistických bojovníků, Tanvald, část Šumburk nad 

Desnou v létě často zapáchá a otázal se, zda byl zasypán. 

 

Starosta – uvedl, že veškeré práce probíhaly na základě stavebního povolení, septik měl být zasypán,  

o zápachu nic neví, situaci prověří. 

 

Dále bez dotazů a bez připomínek.     
 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo vykoupit od Severočeské vodárenské společnosti a.s., se sídlem 

Přítkovská 1689, Teplice stavbu „Tanvald, Šumburk nad Desnou, Husova – dešťová kanalizace 

KRAD 04025“ za kupní cenu 1.000 Kč a schvaluje rozpočtové opatření č. 21/2019: 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

dešťová kanalizace KRAD 04025 ulice Husova                                                            1.000 Kč 

FINANCOVÁNÍ 

převod hospodářského výsledku z minulých let                                                          + 1.000 Kč 

§ pol. ORJ ORG Kč 

2321 6121 21 10215 1 000,00 

 

8115     1 000,00 

 

schváleno všemi hlasy přítomných 

Bylo přijato usnesení č. VI/2 

 

 

 

 

 



13 

 

7.3. Žádost o prodej pozemkové parcely č. 754/1 v katastrálním území Šumburk nad Desnou 

 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 

 

Starosta - uvedl, že manželé Ž. žádají o prodej pozemkové parcely č. 754/1 (trvalý travní porost)  

o výměře 3184 m2 v katastrálním území Šumburk nad Desnou. Konstatoval, že se jedná o pozemek,  

na který město Tanvald nemá zajištěn přístup, a který sousedí s nemovitostí ve vlastnictví žadatelů - 

pozemkovou parcelou č. 727/2 v katastrálním území Šumburk nad Desnou.   

Dodal, že podle vydaného Územního plánu Tanvald je pozemková parcela č. 754/1 v katastrálním území 

Šumburk nad Desnou funkčně vymezena jako plocha smíšená nezastavěného území – přírodní, 

zemědělská.  Konstatoval, že ekonomický odbor a odbor rozvoje a KV nemají k prodeji pozemku námitek.  

Navrhl prodat pozemek manželům Ž. za kupní cenu 162.000 Kč, která vychází z ceny stanovené 

znaleckým posudkem, plus náklady na vyhotovení znaleckého posudku a náklady na vypracování smlouvy. 

 

p. Kottan – otázal se, zda má město povinnost prodat pozemek za cenu stanovenou znaleckým posudkem. 

Uvedl, že cena tohoto pozemku vychází z ceny 50 Kč/m2, kdežto cena pozemku u bodu 7.1. vychází z ceny  

235 Kč/m2. Uvedl, že není proti prodeji pozemku, ale dle jeho názoru se prodává levně a nastínil, zda by 

nebylo výhodnější s prodejem počkat. 

 

Starosta – uvedl, že není povinností města prodat pozemek dle ceny stanovené znaleckým posudkem. 

Cena, za kterou by město pozemek prodávalo, by neměla být nižší nebo by měla být pádně odůvodněna.  

Za vyšší cenu pozemek prodat lze.  

 

p. Kottan – navrhl tedy prodat pozemek za cenu, která vychází z ceny 100 Kč/m2  a vznesl protinávrh 

usnesení: Zastupitelstvo města na základě vydaného a zveřejněného záměru rozhodlo prodat pozemkovou 

parcelu č. 754/1 (trvalý travní porost) o výměře 3184 m2 v katastrálním území Šumburk nad Desnou 

manželům Ž. za dohodnutou cenu 318.400 Kč.  

 

Dále bez dotazů a bez připomínek.     

 
Starosta nechal hlasovat o protinávrhu usnesení p. Kottana: 

Zastupitelstvo města na základě vydaného a zveřejněného záměru rozhodlo prodat pozemkovou 

parcelu č. 754/1 (trvalý travní porost) o výměře 3184 m2 v katastrálním území Šumburk nad Desnou 

manželům Ž. za dohodnutou cenu 318.400 Kč.  

 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení: 

Jméno člena ZM PROTI  ZDRŽEL 

Mgr. Bělonožník Antonín         

MUDr. Buchar Jiří      

Černý Lukáš nepřítomen nepřítomen    

MUDr. Ducháčková Radka           

Erbenová Miroslava   

Josífek Jiří   

Kottan Michal   

Marčíková Lenka   

Ing. Mikš Jaroslav           

Ing. Palme Jan      

Mgr. Prašivka Jan       

Mgr. Pražák Ondřej       

Preislerová Hana nepřítomna nepřítomna    
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Průcha Josef       X 

Soldát Karel        

Bc. Synovcová Zdeňka        X 

MDDr. Šebestová Daniela nepřítomna nepřítomna    

Šimek Daniel       

RNDr. Týl Jaroslav        X  

Mgr. Vyhnálek Vladimír        

Mgr. Zítko Tomáš          

 

PRO 14 

PROTI 0 

ZDRŽELI SE 3 

Bylo přijato usnesení č. VI/3 

 

 

ad 8/ Oprava podlahy tělocvičny Masarykovy ZŠ a OA Tanvald v č.p. 333, 

ul. Raisova 
 
Předkladatel: odbor rozvoje a KV (viz příloha) 

 
Starosta – uvedl, že na základě požadavku vedení Masarykovy ZŠ byla provedena prohlídka stavu podlahy 

tělocvičny v objektu č.p. 333, ul. Raisova. Stávající podlaha z lepených tartanových čtverců, která byla 

realizována před více jak 35 lety, je do značné míry opotřebovaná a nevyhovující. Po společném jednání 

s vedením ZŠ byly zajištěny cenové nabídky na opravu s tím, že oprava podlahy si vyžádá částku  

163.000 Kč, náklady na úpravu nářaďovny, zejména plastové dveře, částku ve výši 40.000 Kč. Zbylé 

finanční prostředky jsou na opravu tělocvičny s nářaďovnou, výmalbu a 10% rezerva. Celkové náklady  

na uvedené opravy jsou ve výši 270.000 Kč.  

 

Bez připomínek. 

 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo provést opravu podlahy tělocvičny v objektu ZŠ Masarykova, č.p. 333, 

ulice Raisova, Tanvald a schválit  rozpočtové opatření č. 25/2019: 

 
BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ                      + 270.000 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let         + 270.000 Kč 

 
§ pol. ORJ ORG Kč 

  8115         270 000,00 

3113 5171 21 3510     270 000,00 

schváleno všemi hlasy přítomných  

Bylo přijato usnesení č. VII 
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ad 9/ Stavební úpravy bytové jednotky v Masarykově ZŠ a OA Tanvald  
v č.p. 416, ul. Školní 

 
Předkladatel: odbor rozvoje a KV (viz příloha) 

 
Starosta – uvedl, že vedení Masarykovy ZŠ požádalo město o zajištění stavebních úprav bývalého bytu  

školníka ve výše uvedeném objektu pro zajištění programu individuálního vzdělávání pro rodiče s dětmi a 

komunitní školy. Odbor rozvoje a KV provedl s vedením Masarykovy ZŠ a s vedením města technickou 

prohlídku zařízení a na základě požadavků Masarykovy ZŠ konstatuje po následné konzultaci s dodavateli, 

že je nutné provést rozsáhlejší rekonstrukci. Zejména se jedná o kompletní rekonstrukci koupelny, dvou 

WC, kuchyně a s tím související instalace, tzn. novou elektroinstalaci, osvětlení, výmalbu, nátěry a 

podlahy. Další položkou je vybavení. Jediným bodem k diskuzi je ze strany odboru rozvoje a KV u takto 

rozsáhlé rekonstrukce provést i výměnu stávajících špaletových oken za plastová, která budou navrhována 

v připravovaném projektu výměny oken v tomto objektu. Bezpodmínečně je nutné vyměnit okna 

v sociálním zařízení a vstupní dveře v částce 102.000 Kč. Lze také provést výměnu velkých oken na boční 

fasádě za 90.750 Kč. Odbor rozvoje a KV doporučuje řešit stavební úpravy komplexně. Celkové náklady 

na výše popsané stavební úpravy dle cenových nabídek dodavatelů s rezervou 10% jsou ve výši 940.000 

Kč.  
 

Bez připomínek. 
 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo provést stavební úpravy bytové jednotky v Masarykově ZŠ, č.p. 416, 

ul. Školní, Tanvald pro program individuálního vzdělávání a schválit  rozpočtové opatření  

č. 26/2019: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ                           + 215.000 Kč 

 

KAPITÁLOVÉ Výdaje 

 

Rekonstrukce bytové jednotky v č. p. 416, ul. Školní, Tanvald      725.000 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let        + 940.000 Kč 

 

§ pol. ORJ ORG Kč 

  8115           940 000,00 

3113 5137 21 3510       215 000,00 

3113 6121 21 10218       725 000,00 

schváleno všemi hlasy přítomných  

Bylo přijato usnesení č. VIII 
 

 
ad 10/ Stavební úpravy schodiště a šatny školní jídelny v ZŠ Tanvald v č.p. 
589, ul. U Stadionu 
 

Předkladatel: odbor rozvoje a KV (viz příloha) 

 
Starosta – uvedl, že při kolaudaci zázemí stadionu vznikl požadavek ze strany HZS Libereckého kraje  

na doplnění požárních dveří a možnosti otevírání oken z důvodu případného požáru. Při rekonstrukci 

zázemí stadionu v tomto objektu nebylo toto zapracováno do projektové dokumentace, pouze byla zmínka 

o prověření této záležitosti v požární zprávě, podle které HZS LK při kolaudaci postupoval.  
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Pro zkolaudování stavebních úprav zázemí stadionu je toto nutné doplnit. Uvedl, že v této souvislosti by 

bylo odstraněno stávajícího obložení z laminových desek, to samé v prostorách šatny jídelny včetně 

výmalby a úpravy elektroinstalace. Pořízení protipožárních dveří si vyžádá částku  

193.000 Kč a otvírání oken přes bovdenové otvírače (okna jsou vysoko nad podestou schodiště) si vyžádá 

částku 36.000 Kč, a to bez zednických prací. Celkové náklady dle jednotlivých nabídek dodavatelů jsou 

plánovány včetně 10% rezervy ve výši 462.000 Kč.  

K ZŠ Tanvald doplnil, že se jeví dobře i dotace ve výši 5 mil. Kč na pořízení výtahu pro imobilní,  

na vybavení nových učeben a úpravu porostů před budovou školy. 

 

p. Šimek – z materiálů, které byly zastupitelům předloženy, není zřejmé, zda bylo předloženo více 

cenových nabídek. Není tak jasné, zda byla vybrána nabídka s nejvýhodnější cenou. 

 

Starosta – uvedl, že jednotlivé položky byly reálně ohodnoceny a je přesvědčen, že ceny jsou zcela 

relevantní. 

 

Dále bez námětů a připomínek. 

 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo provést stavební úpravy schodiště a šatny školní jídelny v objektu ZŠ 

Výšina, č. p. 589, ulice U Stadionu, Tanvald a schválit rozpočtové opatření:  

 
BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ                           + 252.000 Kč 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

technické zhodnocení budovy č. p. 589           210.000 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let        + 462.000 Kč 

 

§ pol. ORJ ORG Kč 

  8115            462 000,00 

3113 5171 21 3520       252 000,00 

3113 6121 21 10219        210 000,00 

schváleno všemi hlasy přítomných  

Bylo přijato usnesení č. VII 

 

 
ad 11/ Oprava spodních rozvodů ÚT v MŠ Radniční č.p. 540 
 
Předkladatel: odbor rozvoje a KV (viz příloha) 

 
Starosta – uvedl, že na přelomu loňského roku došlo k havárii na ústředním topení v mateřské školce. 

Zadní část školky musela být odstavená z provozu. Havárie byla na spodních rozvodech, které jsou vedeny 

v kanálech pod podlahami v přízemí. Při otevření stěny kanálu v suterénu byla díra v potrubí cca 1 m od 

obvodové stěny a tím bylo možno provizorně zajistit opravu výměnou části potrubí. Při otevření kanálu 

byla možnost zkontrolovat část potrubí. Stav rozvodu topení v kanále je dle odboru rozvoje a KV 

v naprosto havarijním stavu, je původní od doby výstavby, což je více jak 40 let a bez jakékoliv izolace. 

V těchto kanálech vede i rozvod vody, ten byl rekonstruován před 30 lety a jeví se ještě funkční, ale co je 

horší má vliv na bourání v sociálních zařízeních a proto prozatím odbor opravu nenavrhuje. Po konzultaci 

s instalatérskou firmou navrhuje zrušit rozvod ÚT v kanálech a vyvést ho standardně po stěnách objektu. 
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Bohužel stavební výšky krytů topení si vyžádají v celém přízemí výměnu radiátorů.  Předpokládaná částka 

s rezervou 10% je ve výši 455.200 Kč.  

 

MUDr. Buchar – dotazoval se, o jaký druh rozvodů se jedná a uváděl výhody rozvodu v kanálech. 

 

Starosta  - vysvětlil, o co se jedná.  

 

p. Onderka, ved. odboru rozvoje a KV – podrobně vysvětlil postup prací, stávající rozvody a odůvodnil 

řešení. 

 

pí Erbenová – otázala se, v jakém časové sledu budou práce probíhat s ohledem na plánovanou výmalbu. 

 

p. Onderka, ved. odboru rozvoje a KV – uvedl, že mateřská škola bude o všem informována. 

 

p. Průcha – otázal se, proč práce nebude provádět spol. Teplárenství Tanvald s.r.o., když dělala tu 

předchozí rekonstrukci. 

 

Starosta  - vysvětlil, o jaké práce se jedná. 

 

p. Šimek – otázal se, zda bylo předloženo více cenových nabídek. V případě, že ne, pak byla zvýhodněna 

jedna firma a kdo ji vybíral. 

 

p. Onderka, ved. odboru rozvoje a KV – uvedl, že by musela být zpracovaná projektová dokumentace,  

to v tomto případě není. Vysvětlil, jak se postupovalo a že výběr provedl on na základě zkušeností a 

místních znalostí. 

 

Starosta  - vysvětlil, že tento postup je jednodušší a hlavně rychlejší. Jednalo se s firmami, místními, 

spolehlivými, u kterých je v případě následných oprav rychlá domluva. Připomněl, jak byla problematická 

stavba zateplení sportovní haly, kde se jednalo o cizí, neznámou firmu. 

 

Dále bez námětů a připomínek. 

 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo uvolnit finanční prostředky na opravu spodních rozvodů ÚT v MŠ, 

č.p. 540, Radniční ul., Tanvald a schválit rozpočtové opatření č. 20/2019:  

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ                      + 455.200 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let         + 455.200 Kč 

 
§ pol. ORJ ORG Kč 

  8115         455 200,00 

3111 5171 21 
 

    455 200,00 
 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení: 

Jméno člena ZM PROTI  ZDRŽEL 

Mgr. Bělonožník Antonín         

MUDr. Buchar Jiří      

Černý Lukáš nepřítomen nepřítomen    

MUDr. Ducháčková Radka           
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Erbenová Miroslava   

Josífek Jiří   

Kottan Michal   

Marčíková Lenka   

Ing. Mikš Jaroslav           

Ing. Palme Jan      

Mgr. Prašivka Jan       

Mgr. Pražák Ondřej       

Preislerová Hana nepřítomna nepřítomna    

Průcha Josef       

Soldát Karel        

Bc. Synovcová Zdeňka         

MDDr. Šebestová Daniela nepřítomna nepřítomna    

Šimek Daniel            X 

RNDr. Týl Jaroslav        

Mgr. Vyhnálek Vladimír        

Mgr. Zítko Tomáš          

 

PRO 17 

PROTI 0 

ZDRŽEL SE 1 

Bylo přijato usnesení č. X 
 
ad 12/ Rekonstrukce objektu ZUŠ Tanvald - č.p. 301, ul. Komenského 

 
Předkladatel: odbor rozvoje a KV (viz příloha) 

 
Starosta – uvedl, že na základě požadavku vedení města a vedení ZUŠ Tanvald zajistil odbor rozvoje a KV 

cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace a další související práce  

na akci „Rekonstrukce objektu č.p. 301, ul. Komenského, Tanvald“. V měsíci únoru proběhla vstupní 

jednání, na kterých se upřesňovaly požadavky vedení ZUŠ s ohledem na budoucí rozšířené využití objektu. 

Předpokládá se kompletní rekonstrukce objektu včetně rozšíření o nové třídy v půdním prostoru. 

Projektová dokumentace bude obsahovat i položkový rozpočet, ze kterého bude patrné, jaké finanční 

prostředky budou potřeba na realizaci akce. Připravovaná akce bude finančně náročná, bude určitě přes 6 

mil. Kč, a proto se bude hledat možnost získání podpory z vhodného dotačního titulu. Konstatoval, že 

budova si zaslouží rekonstrukci a doporučil schválit rozpočtové opatření ve výši 744 tis. na vypracování 

projektové dokumentace. 

 

MUDr. Buchar – požádal o vysvětlení, co zahrnuje položka ve výši 642 tis. Kč v předložené cenové 

nabídce na projektovou dokumentaci. Dle jeho názoru by se mělo oslovit více architektů, získalo by se tak  

i více názorů na rekonstrukci. Čas nás netlačí. 

 

Starosta – konstatoval, že byl osloven pouze architekt Ing. Lukáš Michek, nedokáže říci, kdy by cenové 

nabídky předložili další architekti. 

 

Místostarosta – uvedl, že pokud by se oslovilo více architektů, pak lze porovnávat pouze ceny  

za projektovou dokumentaci. 
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MUDr. Buchar – otázal se, zda už je jasná představa rekonstrukce objektu. 

 

Ing. Mikš – otázal se, zda už je jasné k čemu bude objekt sloužit a jak by se měla rekonstrukce vyvíjet. 

Uvedl, že by se mělo nejdříve zadat vypracování studie.  

 

Starosta – uvedl, že objekt bude využívat Základní umělecká škola Tanvald a s paní ředitelkou bylo  

za účasti projektanta projednáno zadání rekonstrukce vnitřních prostor. 

 

p. Kottan – uvedl, že náklady na projektovou dokumentaci představují ve většině případů cca 10 % 

z celkové ceny projektu. Otázal se, v jaké výši se předpokládá dotace a zda je zájem objekt v tak velkém 

nákladu vůbec rekonstruovat. 

 

Starosta – předpokládá, že celkové náklady na rekonstrukci objektu se budou pohybovat ve výši 10 – 15 

mil. Kč. Dodal, že rekonstrukce Střediska volného času Tanvald byla v nákladu 7 mil. Kč u vnitřních 

prostor a 7 mil. Kč u vnějších prostor. Uvedl, že výše dotací jsou různé dle právě vypsaných dotačních 

titulů. Informoval, že je předpoklad, že město obdrží dotaci na rekonstrukci objektu nízkoprahového 

zařízení Kotva na Dolní Smržovce ve výši až 10 mil. Kč, zde se jedná o projekt z IROPu, u kterého je výše 

dotace 90 – 95% z celkových nákladů projektu. U projektu Vyhlídka nad Tanvaldem je možné získat dotaci 

ve výši 60 % z celkových nákladů projektu. Uvedl, že projektová dokumentace je pro podání žádosti  

o dotaci nutná. Je však možné, že město dotaci nezíská. Na závěr dodal, že objekt ZUŠ č.p. 301  

v ul. Komenského je objektem města, který užívají školy a není zrekonstruován. Konstatoval, že počet dětí 

navštěvujících tuto školu se stále zvyšuje. 

 

Místostarosta – uvedl, že objekt i zařízení jeho vnitřních prostor zná velice dobře a může potvrdit, že je 40 

let stejné. Tato budova si rekonstrukci určitě zaslouží.  

 

MUDr. Buchar – nezpochybňuje, že si budova rekonstrukci zaslouží, ale dle jeho názoru se mohla 

dnešního jednání zúčastnit i paní ředitelka. Dále hovořil o tom, že by bylo vhodné předkládat více 

cenových nabídek a potvrdil slova p. Šimka. 

 

p. Onderka, vedoucí odboru rozvoje a KV – podrobně vysvětlil, co musí odbor rozvoje a KV zajistit pro 

zadání projektové dokumentace. 

 

MUDr. Buchar – zopakoval, že rekonstrukci nezpochybňuje, ale trvá na tom, že na vypracování projektové 

dokumentace mělo být zajištěno více cenových nabídek. 

 

p. Onderka, vedoucí odboru rozvoje a KV – uvedl, že oslovení dalšího projektanta je možné. 

 

Dále v diskuzi zastupitelé pánové Šimek, Ing. Mikš a MUDr. Buchar setrvali na svých výše uvedených 

stanoviscích, že chtějí mít pro rozhodování všechny podklady důkladně a jasně zpracované. 

 

Starosta – konstatoval, že záleží na rozhodnutí zastupitelstva města. 

 

Z diskuze vzešel protinávrh usnesení, který formuloval MUDr. Buchar:  

Město Tanvald vypíše na akci rekonstrukce objektu č.p. 301 ulice Komenského, Tanvald výběrové řízení 

na vypracování projektové dokumentace. 

 

Místostarosta – vysvětlil, jak bude vypadat výběr projektanta v případě schválení protinávrhu. 

 

MUDr. Buchar – doplnil, že pokud bude vypsáno výběrové řízení na pořízení dokumentace, tak je to signál 

pro projektanty, že město neskočí hned na první nabídku, což by mohlo mít efekt do budoucna.  

 

Starosta nechal hlasovat o protinávrhu usnesení:  

Zastupitelstvo města schvaluje vypsat na akci rekonstrukce objektu č.p. 301 ulice Komenského, Tanvald 

výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace. 
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Starosta nechal hlasovat o tomto návrhu usnesení: 

Jméno člena ZM PROTI  ZDRŽEL 

Mgr. Bělonožník Antonín              X 

MUDr. Buchar Jiří      

Černý Lukáš nepřítomen nepřítomen    

MUDr. Ducháčková Radka           

Erbenová Miroslava        X  

Josífek Jiří   

Kottan Michal   

Marčíková Lenka   

Ing. Mikš Jaroslav           

Ing. Palme Jan      

Mgr. Prašivka Jan     X  

Mgr. Pražák Ondřej             X 

Preislerová Hana nepřítomna nepřítomna    

Průcha Josef        X 

Soldát Karel      X  

Bc. Synovcová Zdeňka      X        

MDDr. Šebestová Daniela nepřítomna nepřítomna    

Šimek Daniel       

RNDr. Týl Jaroslav      X         

Mgr. Vyhnálek Vladimír      X  

Mgr. Zítko Tomáš      X         

 

PRO 8 

PROTI 7 

ZDRŽELI SE 3 

Tento návrh nebyl přijat. 

 

Starosta přednesl původní návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje vypracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce objektu  

č.p. 301, ul. Komenského, Tanvald“ a schválit rozpočtové opatření č. 24/2019:  

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

Rekonstrukce objektu č. p. 301, ul. Komenského, Tanvald                  744.000 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let        + 744.000 Kč 

 

§ pol. ORJ ORG Kč 

  8115     744000,00 

3231 6121 21 10217 744000,00 
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Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení: 

Jméno člena ZM PROTI  ZDRŽEL 

Mgr. Bělonožník Antonín         

MUDr. Buchar Jiří        X     

Černý Lukáš nepřítomen nepřítomen    

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       

Mgr. Pražák Ondřej       

Preislerová Hana nepřítomna nepřítomna    

Průcha Josef        

Soldát Karel        

Bc. Synovcová Zdeňka         

MDDr. Šebestová Daniela nepřítomna nepřítomna    

Šimek Daniel      X  

RNDr. Týl Jaroslav          

Mgr. Vyhnálek Vladimír        

Mgr. Zítko Tomáš          

 

PRO 10 

PROTI 7 

ZDRŽEL SE 1 

                                                                                                                           Tento návrh nebyl přijat. 

 

ad 13/ Pořízení nové techniky do TS pro zimní údržbu MK 

 
Předkladatel: odbor rozvoje a KV (viz příloha) 

 
Starosta – uvedl, že již v loňském roce se vedení města spolu s odborem rozvoje a KV  

a technickými službami města zabývali obnovou techniky v TS. Zejména se jednalo o náhradu  

za Mercedes UNIMOG pořízený 05/1997 se sypací nástavbou a jednoho z nejstarších traktorů.  

Na základě těchto jednání byl z rozpočtu letošního roku pořízený jeden traktor o výkonu 110 HP  

se šípovou čelní sněhovou radlicí v celkové hodnotě 1.955.000 Kč. Při obnovených jednáních počátkem 

března letošního roku byla konzultována potřeba generální opravy druhého nejstaršího traktoru pořízeného 

v 11/2002. Podle předběžných nabídek by generální oprava tohoto traktoru stála 916.000 Kč s DPH. 

Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto tento traktor neopravovat a pořídit nový s příslušným vybavením o 

výkonu min. 100 HP včetně šípového univerzálního pluhu o záběru 2,3 m. Náhradou za Mercedes 

UNIMOG by měl být traktor o výkonu motoru min. 120 HP se samonabíracím sypačem soli a inertních 

materiálů o objemu nejméně 1m3 s elektronickým řízením a šípovým univerzálním pluhem o záběru 2,3 m 

nebo 2,6 m. Stávající zařízení tzn. 2 traktory a Mercedes UNIMOG budou navrhovány radě města 

k prodeji. Vzhledem k objemu finančních prostředků, které jsou předběžně z nabídek vyčísleny na částku  

5 mil. Kč na nákup nové techniky, bude muset být zajištěno výběrové řízení. Proto není ani předkládána 
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bližší specifikace navrhované techniky.  V rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele budou ještě 

upřesňovány parametry dodávaných zařízení. Předběžná cena je vyčíslena na základě poptávky, proto 

doporučuje odbor připočítat k uvedeným 5 mil. Kč ještě rezervu ve výši 10 % což je 500 tis. Kč. 

V současné době po konzultaci s ekonomickým odborem nenavrhuje odbor rozvoje a KV rozpočtové 

opatření, to navrhne až po provedeném výběrovém řízení. Pořízení takovéto techniky je nutné schválit 

v dostatečném předstihu, jelikož dodací lhůty jsou minimálně 4 měsíce.  

 

Ing. Mikš – uvedl, že traktory jistě městu přinesou očekávaný užitek, chce ale vědět, zda je také zajištěna  

jejich kvalitní obsluha. Je toho názoru, že se kupuje stále nová technika, ale na kvalitní úklid chodníků 

žádná technika není. 

 

Starosta – uvedl, že technika se obměňuje, nepořizuje se nová navíc. Ohradil se proti dotazu pana Mikše, 

že není zajištěna kvalitní obsluha traktorů. Vzhledem k tomu, že je rozbitá nástavba zametače, není zatím 

možné uklidit komunikace po zimě. Problémem je také snižování počtu pracovníků v rámci VPP, kteří 

ručně uklízejí, z původních 22 pracovníků úřad práce povolil pouze 8. Dále vysvětlil, jak bude v případě 

schválení návrhu usnesení probíhat výběrové řízení. 

 

Dále bez námětů a připomínek. 

 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit nákup dvou traktorů s potřebným vybavením pro zimní 

údržbu.   

schváleno všemi hlasy přítomných  

Bylo přijato usnesení č. XI 
 
ad 14/ Výstavba zázemí pro spolkovou činnost SDH Horní Tanvald 

 
Předkladatel: odbor rozvoje a KV (viz příloha) 

 
Starosta – uvedl, že v loňském roce byla vypracována studie na výstavbu hasičské zbrojnice na Horním 

Tanvaldě a byla podána žádost o dotaci. Město Tanvald dotaci nezískalo, a proto nebylo pokračováno 

v projektové přípravě stavby vzhledem k předpokládané cenové výši. Přesto SDH Horní Tanvald obnovil 

jednání s vedením města o realizaci úspornější varianty, která je navrhována ze sedmi obytných 

kontejnerových buněk, které by sloužily pouze jako zázemí pro spolkovou činnost a garážování techniky 

by bylo řešeno jiným způsobem. Zázemí pro SDH by mělo být umístěno na místě plánované hasičské 

zbrojnice na  ppč. 608, k.ú. Tanvald, vedle objektu č.p. 278, ve kterém mají v současné době klubovnu a 

výpověď z nájmu od vlastníka objektu k 31.12.2019.  Cena za sestavu buněk včetně montáže a dopravy je 

v předpokládané výši 1.232.884 Kč.  K tomu je ale nutné přičíst inženýrské sítě pro napojení, základy pro 

buňky (buď desku, nebo patky), vytápění, hromosvod a případně další náklady požadované zákazníkem na 

úpravu buněk, což je minimálně částka jako cena za sestavu buněk. Jelikož takováto stavba si vyžaduje 

stavební povolení, je nutné zpracovat projektovou dokumentaci. Cena projektové dokumentace je ve výši 

36.300 Kč. Starosta navrhl souhlasit s vypracováním projektové dokumentace na výstavbu zázemí  

pro SDH Horní Tanvald a konstatoval, že je nutné si uvědomit, že se jedná o absolutní podporu spolkové 

činnosti. 

 

Ing. Palme – po rekapitulaci údajů o možnostech výstavby nové hasičské zbrojnice se otázal, zda by nebylo 

lepší postavit administrativní budovu bez garáže, v které by se mohla rozvíjet spolková činnost. Doporučil 

materiál znovu prostudovat a hledat úspory. Se stavbou buněk jako dočasným řešením nesouhlasil. 

 

Starosta – vysvětlil své stanovisko, proč jsou tyto buňky k tomuto účelu vhodné. 

 

MUDr. Buchar -  uvedl, že zastupitelé projevili vůli v případě získání dotace investovat do výstavby 

hasičské zbrojnice 7 mil. Kč. Zeptal se, jestli by se za tyto peníze nedalo udělat něco, co by odpovídalo 

významu hasičů na Horním Tanvaldě. 

 

Starosta – vysvětlil, jak se dělá projekt a výběrové řízení.  
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Mgr. Prašivka – zeptal se, zda s tímto řešením souhlasí hasiči, zda se účastnili jednání. Dále se zeptal, co se 

stalo se studií, která byla použita pro žádost o dotaci. 

 

Starosta – odpověděl, že ano, a znovu podrobně vše vysvětlil.  

 

MUDr. Buchar -  uvedl, že by chtěl vědět, co preferují hasiči. 

p. Kottan – uvedl, že hasiči z SDH Horní Tanvald preferují postavit zázemí z kontejnerů, protože je to 

rychlejší, nová hasičárna by se do konce roku, kdy jim končí pronájem, nestihla postavit.  

 

Ing. Palme – uvedl, že nadále nesouhlasí s tímto provizorním řešením a že dává protinávrh usnesení v tom 

smyslu, že souhlasí se stavbou buněk, ale zároveň chce usnesení rozšířit o dopracování původního projektu 

na celou zbrojnici. 

 

Po další diskuzi mezi Ing. Palmem a starostou byla na základě technické připomínky pana místostarosty  

vyhlášena přestávka, během které byl vypracován protinávrh usnesení. 

 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města: 

1/ schvaluje vypracování projektové dokumentace na výstavbu zázemí pro spolkovou činnost SDH 

Horní Tanvald a schválit rozpočtové opatření č. 28/2019: 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

zázemí pro spolkovou činnost SDH Horní Tanvald                                 36.300 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let          + 36.300 Kč 

 

§ pol. ORJ ORG Kč 

  8115           36 300,00 

5512 6121 21 10220       36 300,00 

 

2/ ukládá radě města předložit na příští zasedání zastupitelstva města cenový návrh na dopracování 

původní studie komplexního řešení výstavby hasičské zbrojnice SDH Horní Tanvald. 

 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení: 

Jméno člena ZM PROTI  ZDRŽEL 

Mgr. Bělonožník Antonín         

MUDr. Buchar Jiří      

Černý Lukáš nepřítomen nepřítomen    

MUDr. Ducháčková Radka           

Erbenová Miroslava   

Josífek Jiří   

Kottan Michal   

Marčíková Lenka   

Ing. Mikš Jaroslav           

Ing. Palme Jan      

Mgr. Prašivka Jan       

Mgr. Pražák Ondřej       
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Preislerová Hana nepřítomna nepřítomna    

Průcha Josef        

Soldát Karel        

Bc. Synovcová Zdeňka         

MDDr. Šebestová Daniela nepřítomna nepřítomna    

Šimek Daniel       

RNDr. Týl Jaroslav       X        

Mgr. Vyhnálek Vladimír       X       

Mgr. Zítko Tomáš          

PRO 16 

PROTI 2 

ZDRŽELI SE 0 

Bylo přijato usnesení č. XII 
ad 15/ Peněžitý dar HOSPIC sv. Zdislavy, o.p.s. 

 
Předkladatel: místostarosta (viz příloha) 

 
Starosta – uvedl, že v minulých letech poskytlo město organizaci HOSPIC sv. Zdislavy, o.p.s. příspěvek  

ve výši 33.000 Kč. Ten, dle dohody v rámci Libereckého kraje, vychází z částky 5 Kč/1 obyvatele.  

I v letošním roce bylo město požádáno o poskytnutí příspěvku formou daru ve stejné výši. Uvedl,  

že v souladu se zákonem o obcích spadá schválení peněžitého daru ve výši nad 20.000 Kč  

do kompetence zastupitelstva města. Finanční prostředky budou uvolněny rozpočtovým opatřením  

z hospodářských výsledků minulých let. Následně bude uzavřena příslušná darovací smlouva. 

 

Dále bez námětů a připomínek. 

 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., se sídlem Pod Perštýnem 321/1, 

Liberec IV - Perštýn peněžitý dar ve výši 33.000 Kč a schvaluje rozpočtové opatření č. 23/2019: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

DOTACE, PŘÍSPĚVKY A DARY – celkem 

 

peněžní dar Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.                        33.000 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

převod z HV minulých let                                  + 33.000 Kč 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

3525 5221 99 28700210 33 000,00

8115 33 000,00  
 

schváleno všemi hlasy přítomných  

Bylo přijato usnesení č. XIII 
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ad 16/ Rozpočtové opatření v souvislosti s vyřizováním přestupků  
z úsekového měření rychlosti 

 
Předkladatel: tajemník MěÚ a informatik (viz příloha) 

 
Starosta –  uvedl, že stacionární radary na měření rychlosti nechaly na své přání a na své náklady instalovat 

město Desná a obec Kořenov, zařízení mají v pronájmu. Městský úřad Tanvald jako úřad obce s rozšířenou 

působností musí na základě právního předpisu vykonávat přestupkovou agendu. Odbor dopravy byl 

vybaven HW a SW a byl personálně posílen. Nyní je potřeba rozhodnout o dalším uvolnění finančních 

prostředků. Uvedl, že zastupitelé měli k dispozici zprávu tajemníka MěÚ: 

Město Desná a obec Kořenov nechaly nainstalovat v druhé polovině minulého roku úsekové měření 

rychlosti na silnici I. třídy I/10. Jedná se o čtyři úseky měřené automatizovaným systémem, tedy 

stacionárním radarem. Výstup z radarů je pak zpracován Městskou policií Desná, která přestupky zasílá 

elektronicky k vyřízení a pokutování na MěÚ Tanvald, odbor dopravy, který je ze zákona k tomu místně 

příslušným úřadem. Po delší dobu trvajících potížích s SW a komunikací mezi jednotlivými subjekty a 

jejich datovými systémy bylo úsekové měření spuštěno od 1. ledna 2019. Nutno podotknout, že výdaje na 

HW, SW a přípravu funkčnosti systému včetně zvýšených personálních výdajů k uvedenému účelu činily 

pro město Tanvald, MěÚ v roce 2018 téměř 1,5 milionu Kč. Výdaje na technickou podporu informačních 

systémů MěÚ Tanvald v souvislosti s úsekovým měřením rychlosti budou v roce 2019 představovat 

orientačně 400 000,-Kč, s polovinou je již počítáno v rozpočtu města na rok 2019. V současné době řeší 

přestupky z uvedeného měření rychlosti na odboru dopravy jedna úřednice (přestupkář), příslušné náklady 

jsou již obsaženy ve schváleném rozpočtu města na rok 2019. Za první dva měsíce roku 2019 bylo na MěÚ 

Tanvald předáno Městskou policií Desná 419 přestupků. Za měsíc březen 2019 to bylo již 741 přestupků a 

tento trend bude s největší pravděpodobností v průběhu roku pokračovat. Do 5. dubna 2019 bylo vyřízeno 

571 přestupků, z tohoto počtu jich je 87 v příkazním řízení a u 10 přestupků se zjišťuje osoba pachatele- 

identifikace řidiče. Za přestupky z radarů bylo ke dni 4. dubna zaplaceno celkem 245.700 Kč. Pokuty jsou 

dle naměřené rychlosti ve dvou pásmech 600 a 1000 Kč. Již nyní dochází k hromadění přestupků  

a k nežádoucím prodlevám v jejich vyřizování. Pokud nebudou provedena organizační, technická  

a personální opatření dojde k ještě většímu nahromadění nezpracovaných a nevyřízených přestupků a tím 

k dlouhým časovým prodlevám v řádu několika měsíců nebo k úplnému kolapsu systému. Od 1. dubna 

2019 byl odbor dopravy v důsledku měření rychlosti posílen o administrativní pracovnici, zatím na 0,5 

úvazku. Personální náklady na tuto zaměstnankyni a režie nejsou obsaženy v rozpočtu. S ohledem na 

množství přestupků a dosavadní praktické zkušenosti s vyřizováním přestupků je třeba posílit odbor 

dopravy personálně o dalšího úředníka (přestupkáře) a v přepočteném stavu o 1,5 administrativního 

pracovníka/administrativní pracovnice. Dále je třeba zajistit pro vyřizování přestupků nové prostory, dvě 

vybavené kanceláře se zázemím a připojením počítačů do sítě MěÚ. Pro urychlení a zjednodušení 

vyřizování přestupků z měření je nezbytné pořídit automatizované zpracování dat pro odesílání výzev 

k zaplacení přestupků. Momentálně probíhá analýza, jak toto automatizované zpracování nejlépe 

zprovoznit. Řešením je nákup nového SW na radarové měření, případně implementace této funkcionality 

do stávajícího SW pro přestupky. Tato analýza potrvá v řádu týdnů, poté budeme vědět konkrétní opatření. 

Pro automatické napojení radarového systému na ekonomickou agendu MěÚ Tanvald bude potřeba povýšit 

stávající ekonomický informační systém GORDIC WIN na verzi GINIS, která toto zpracování umožňuje. 

Předpokládané náklady cca 2 mil. Kč s DPH s datem zahájení provozu od 1. ledna 2020. V průběhu 2. 

pololetí 2019 bude třeba o minimálně 0,5 pracovního úvazku posílit personální obsazení ekonomického 

odboru. Co se týká poštovného, zaslání výzvy v ČR stojí 51,50 Kč a zaslání výzvy do zahraničí 108,50 Kč. 

Poštovné je zatím kryto zvýšenou částkou v rozpočtu města na rok 2019. Do budoucna uvažujeme o 

případném využití tzv. hybridní pošty. 

Shrnutí nákladů nad rámec rozpočtu města na rok 2019: 

Personální výdaje (Hrubé platy s odvody) 

1. přestupkář (8 měsíců od 1. května 2019) ..................................... 460.000 Kč 

2. administrativní pracovnice na 0,5 úvazku (od 1. dubna 2019).......146.000 Kč 

3. dvě administrativní pracovnice v přepočteném stavu 1,5 úvazku  

      (od 1. května 2019)...........................................................................390.000 Kč 

4. personální posílení ekonomického odboru (0,5 úvazku v 2. pololetí 2019)                   

........................................................................................................ 185.000 Kč 
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Výdaje na běžný provoz, HW, SW a zařízení pracovišť 

1. běžné režijní výdaje (8 měsíců od 1. května) ...................................  60.000 Kč 

2. technická podpora stávajících Informačních systémů v souvislosti s radarovým měřením 

.........................................................................................................200.000 Kč 

3. pořízení HW (čtyři počítače a připojení k síti z nových prostor) 

..........................................................................................................120.000 Kč 

4. zřízení pracovišť .................................................................................60.000 Kč 

 

Starosta uvedl, že se čerpaly i zkušenosti na MěÚ v Mělníku, v Turnově a v Trutnově, kde rovněž, ale již 

delší dobu, řeší přestupky z úsekového měření rychlosti. Uvedl, že do budoucna by k úsekovému měření 

rychlosti chtěly přistoupit i další okolní obce, a jejich rozhodnutí bude muset Tanvald respektovat a i tuto 

další přestupkovou agendu vykonávat. Na závěr dodal, že obce chtějí tímto způsobem řešit zklidnění 

dopravy a ne na tom vydělávat. 

 

Mgr. Prašivka – uvedl, že finanční výbor schválení rozpočtového opatření nedoporučil. 

 

Ing. Palme – zeptal se, jestli někdo spočítal rozumnou návratnost tohoto systému, neví, zda se systém sám 

ufinancuje. Podrobně vysvětlil své obavy.   

 

Starosta – znovu vše podrobně vysvětlil. 

 

Ze zasedací síně odešel p. Průcha – počet zastupitelů 17. 

 

p. Šimek – zeptal se, zda je odstupňovaná výše pokut, sankce by měly být nastaveny tak, aby z toho město 

nemělo problém ale užitek. 

 

Starosta – uvedl, že sazba za překročení rychlosti je v kompetenci odboru dopravy, řídí se metodikou 

ministerstva dopravy. 

 

p. Kuch, pověřený vedením odboru dopravy MěÚ – vysvětlil, že přestupky vyplývající z měření rychlosti 

jsou přeposílány na odbor dopravy MěÚ Tanvald a ten je zpracovat musí. Ve stávajícím personálním 

obsazení není možné zpracování zajistit. Důležité je, aby výzvy k zaplacení byly doručené co nejdříve. 

Připomněl, že tuto činnost odborům dopravy na městských úřadech obcí s rozšířenou působností ukládá 

zákon. 

 

Tajemník MěÚ – doplnil aktuální informaci o množství přestupků do konce Velikonoc, nejvíc jich je 

v úsecích v Kořenově. Na základě zaslaných výzev je na zvláštním účtu ke včerejšímu dni 369.500 Kč. 

K personálnímu obsazení odboru dopravy doplnil, že dnes ještě nevíme, kolik bude přestupků, které se 

budou projednávat ve správním řízení, když nedojde k dobrovolnému zaplacení poplatku na základě 

zaslané výzvy. Vše velmi podrobně vysvětlil. Celá záležitost má vazbu i na ekonomický odbor – účtování, 

vymáhání případných nedoplatků, na správní odbor – poštovné. Podle stanoviska ministerstva financí 

vymáhání nedoplatků v zahraničí není možné. Dále vysvětlil podstatu systému měření a problematiku 

zpracování výstupů z radarů.  

 

Starosta – znovu zopakoval, co bude město potřebovat k zajištění činností. V tuto chvíli se řeší pouze 

otázka příjmů a výdajů města Tanvald. 

 

Tajemník MěÚ – ještě jednou zdůraznil, že výdaje uvedené v návrhu rozpočtového opatření nejsou kryty 

z hospodářských výsledků minulých let, ale z příjmů z pokut z měření. 

 

Ing. Mikš – uvedl, že je s touto problematikou seznámen, chápe, že je nutné postupovat v souladu  

se zákonem. Investice do SW a HW, do vybavení kanceláří jsou v pořádku, je to jednorázová záležitost. 

Jiná je otázka přijímání nových zaměstnanců, zde si myslí, že je na místě opatrnost. 

 

Starosta – znovu zopakoval, že se jedná o pilotní projekt. Zdůraznil, že město prostředky na personální 

výdaje rozhodně neplýtvá.  
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Dále bez námětů a připomínek. 

 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města v souvislosti s vyřizováním přestupků z úsekového 

měření rychlosti instalovanému městem Desná a obcí Kořenov na silnici I/10 schválit rozpočtové 

opatření: 

 

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                             + 1.621.000 Kč 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

ODBOR EKONOMICKÝ                                                                               + 1.181.000 Kč 

 

ODBOR SPRÁVNÍ                       +120.000 Kč 

 

ODDĚLENÍ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA        + 320.000 Kč 

 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

2299 2212 10 6455 1 621 000,00

6171 5011 10 863 000,00

6171 5031 10 215 130,00

6171 5032 10 77 670,00

6171 5038 10 3 625,00

6330 5343 10 21 575,00

6171 5139 19 60 000,00

6171 5137 19 60 000,00

6171 5168 17 200 000,00

6171 5137 17 100 000,00

6171 5169 17 20 000,00  
 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení: 

Jméno člena ZM PROTI  ZDRŽEL 

Mgr. Bělonožník Antonín         

MUDr. Buchar Jiří      

Černý Lukáš nepřítomen nepřítomen    

MUDr. Ducháčková Radka           

Erbenová Miroslava   

Josífek Jiří   

Kottan Michal   

Marčíková Lenka   

Ing. Mikš Jaroslav       X       

Ing. Palme Jan        X 

Mgr. Prašivka Jan       

Mgr. Pražák Ondřej       

Preislerová Hana nepřítomna nepřítomna    

Průcha Josef nepřítomen nepřítomen    

Soldát Karel        

Bc. Synovcová Zdeňka         
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MDDr. Šebestová Daniela nepřítomna nepřítomna    

Šimek Daniel       

RNDr. Týl Jaroslav          

Mgr. Vyhnálek Vladimír        

Mgr. Zítko Tomáš          

PRO 15 

PROTI 1 

ZDRŽEL SE 1 

Bylo přijato usnesení č. XIV 
ad 17/ Náměty, připomínky, diskuze 

 
Starosta – uvedl, že ve sporu paní Mgr. Vorlíčkové s městem o změnu územního plánu rozhodl Nejvyšší 

správní soud, který zamítl kasační stížnost žalobkyně, rozsudek je konečný; 

-  uvedl, že společnost TABYS s.r.o. rozhodla o zvýšení nájemného ve svých bytech, zvýšení není na 

maximální možnou míru; 

- uvedl, že parkování ve městě je v řešení, čeká se na vyjádření ŘSD; 

- uvedl, že se projednává návrh na zjednosměrnění ulic Školní a Jiráskova z důvodu silnějšího 

provozu v souvislosti s přestěhováním hudebního oboru ZUŠ do Školní ulice; 

- pozval na Pálení čarodějnic dne 30. 04. 2019 na Honwart. 

 

Mgr. Prašivka – požádal, zda by technické služby mohly likvidovat plevel ve městě horkou vodou  namísto  

jedovatým přípravkem RANDAP, je to ekologičtější; 

- požádal o přistavení kontejneru na odpad na sídliště na Šumburku příští rok i v období Velikonoc 

stejně jako na Vánoce; 

- uvedl, že ho oslovila mezinárodní škola z Prahy s návrhem, že asi 15 jejích studentů by mohlo 4 

dny v rámci charitativní činnosti pracovat ve městě, požádal o návrhy, kde by studenti mohli 

pracovat. 

 

Starosta – uvedl, že podnět k jinému způsobu ničení plevele projedná, přistavení kontejneru na Velikonoce 

je možné. 

 

MUDr. Buchar – zeptal se, zda má město informace od KSS o plánovaných opravách silnic v našem 

regionu. 

 

Starosta – odpověděl, že ano, jednání stále probíhají, není to jednoduché, je to otázka financí. 

 

Dále bez námětů a připomínek. 

 
ad 18/ Závěr 
 

Starosta poděkoval zastupitelům města za účast a zasedání v 19.25 hodin ukončil. 

                                                                                                       

                                                                                                                              

                                                                                                                           Mgr. Vladimír Vyhnálek v.r. 

                                                                                                                                          starosta 

 

 

Ověřovatelé zápisu:              Ing. Jaroslav Mikš  v.r.                            Ing. Jan Palme v.r. 

 

V Tanvaldě dne 30.04.2019 


