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Město Tanvald 

 

Výpis usnesení 

ze zasedání Zastupitelstva města Tanvald 

konaného dne 12. 08. 2020 

 
I. 

 

Zastupitelstvo města schvaluje realizaci projektu „Revitalizace hřiště u Masarykovy školy“  

s následným uvolněním z finančních prostředků ve výši 5.386.365 Kč. 

 

 

II. 

 

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí částky 350.000 Kč Masarykově základní škole  

a Obchodní akademii Tanvald na nákup 15 notebooků pro potřeby výuky a schvaluje rozpočtové opatření 

č. 37/2020: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ 

 

Masarykova základní škola Tanvald – účelový příspěvek na přímé výdaje     - 350.000 Kč 

 

Masarykova základní škola Tanvald – účelový příspěvek na pořízení                                          

15 notebooků pro pedagogy                                                                                350.000 Kč 

 

Zápis 

 

ze zasedání Zastupitelstva města Tanvald  
konaného dne 12. 08. 2020 od 16.00 hodin  

ve velké zasedací síni Městského úřadu Tanvald 
 

Přítomno:  16 členů zastupitelstva města (viz prezenční listina) 
 

Ověřovatelé zápisu: p. Josef Průcha,  p. RNDr. Jaroslav Týl 
 

Zapisovatelka: JUDr. Blanka Přiklopilová 
 

   Program:   

1/ Zahájení 

2/ Uvolnění fin. prostředků na realizaci projektu „Revitalizace hřiště u Masarykovy základní školy Tanvald“             

3/ Žádost o financování nákupu notebooků pro pedagogy Masarykovy základní školy Tanvald 

4/ 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 přítomno je 16 členů 

zastupitelstva města.  Uvedl, že zasedání je usnášeníschopné.  
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- uvedl, že se neustále snaží o maximální transparentnost práce zastupitelstva města, a proto i dnešní  

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

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

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

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

o ochraně osobních údajů a nyní jsou promítány na plátno.  
                                                                                                                        

Bez připomínek. 

 

Starosta - nechal hlasovat o schválení programu.  

schváleno všemi hlasy přítomných 
                         

Starosta -  navrhl členy návrhové komise –  pí Hana Preislerová, p. Karel Soldát 

                                                                                                                  schváleno všemi hlasy přítomných 

 

- určil zapisovatelku –  paní JUDr. Blanku Přiklopilovou 

 

- určil ověřovatele –  p. Josef Průcha,  p. RNDr. Jaroslav Týl 
     

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

a byl ověřovateli zápisu pp. Jiřím Josífkem a Michalem Kottanem podepsán bez připomínek a je tudíž 

schválený.   

 

 

ad 2/ Uvolnění fin. prostředků na realizaci projektu „Revitalizace hřiště  
u Masarykovy základní školy Tanvald“        

 
Předkladatel:  odbor rozvoje a KV (viz příloha) 

 
Starosta – uvedl, že zastupitelstvo města usnesením č. IV/2 ze dne 05.02.2020 schválilo realizaci  

a financování akce „Revitalizace hřiště u Masarykovy školy“ a souhlasilo s podáním žádosti o dotaci.  

V průběhu uplynulých 5 měsíců byla podána žádost o dotaci a město Tanvald bylo vybráno 

poskytovatelem dotace ke spolufinancování této akce z Národního programu MMR ČR. Proběhlo výběrové 

řízení, které bylo z důvodu neúplnosti nebo nejednoznačnosti nabídek zrušeno. Rada města rozhodla  

o provedení nového výběrového řízení, byly poptány 3 firmy. Na základě stanovených podmínek město 

obdrželo pouze 1 nabídku od firmy 4soft s.r.o., Krkonošská 625, 468 41 Tanvald s nabídnutou cenou 

4.978.510 Kč. Výběrová komise doporučila s touto firmou uzavřít smlouvu o dílo, jelikož nabídka je  

v souladu se zadávacími podmínkami. Termín realizace dle návrhu smlouvy o dílo je 90 dnů od předání 

staveniště. Z toho vyplývá, že je nutno urychleně provést kroky k uzavření smlouvy o dílo, což bude 

učiněno na nejbližším zasedání rady města.  

Na základě uzavřených závazků nebo podkladů k uzavření smluv a objednávek je nutno uvolnit na realizaci 

projektu následující finanční prostředky: 

- realizace stavby  4.978.510 Kč 

- rezerva 3 %     149.355 Kč 

- dotační management a výběr. řízení 163.500 Kč 

- TDI a IČ       95.000 Kč  

Celkem                5.386.365 Kč 

 

Výše dotace je 60 % ze způsobilých výdajů. V současné době je zastupitelstvu předkládán požadavek 

pouze na uvolnění kompletní částky na projekt bez návrhu rozpočtového opatření. U tohoto projektu je 

nutno rozpočet dodavatele a celého projektu rozčlenit na způsobilé a nezpůsobilé výdaje, investiční  

a neinvestiční výdaje a začlenění majetku. Návrh rozpočtového opatření bude předložen na nejbližším 

zasedání zastupitelstva. 

Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Bez námětů a připomínek. 

 



3 

 

Starosta navrhl usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje realizaci projektu „Revitalizace hřiště u Masarykovy školy“  

s následným uvolněním finančních prostředků ve výši 5.386.365 Kč. 

 

schváleno všemi hlasy přítomných 

                                                                                                                                  Bylo přijato usnesení č. I 
 

 
3/ Žádost o financování nákupu notebooků pro pedagogy Masarykovy 

základní školy Tanvald 
 

Předkladatel:  místostarosta (viz příloha) 

 
Místostarosta – uvedl, že ředitelka Masarykovy základní školy Tanvald žádá o finanční prostředky  

na nákup 15 notebooků pro potřeby pedagogů jejich školy. Potřeba nákupu nových notebooků vyvstala  

v souvislosti s distanční výukou žáků v 2. polovině školního roku 2019/2020, kdy se stávající poměrně 

staré notebooky (v průměru více než 10 let) projevily jako nevyhovující.  

 Ve spolupráci s IT specialistou panem Ing. Radkem Reifem a vedením školy byly stanoveny potřebné 

parametry přístrojů a učiněna poptávka u správce IT ve škole a samostatně ze strany dodavatelů města.  

Z nabídek vzešla jako nejvýhodnější ta předložená od firmy ALICOM Jablonec nad Nisou, kdy je nabízeno 

15 notebooků značky Lenovo s příslušenstvím v hodnotě 347.210 Kč. 

Rada města na svém zasedání dne 1.7.2020 doporučila zastupitelstvu finanční prostředky ve výši  

350.000 Kč Masarykově základní škole Tanvald poskytnout tak, aby mohla notebooky od firmy ALICOM 

nakoupit.  

Po dohodě s vedoucím ekonomického odboru by finanční prostředky byly použity ze schváleného 

příspěvku města ve výši 500.000 Kč na dofinancování přímých nákladů organizace. Ty by v souvislosti  

s novým financováním školství v letošním roce neměly být čerpány. Doporučil v této souvislosti schválit  

i příslušné rozpočtové opatření č. 37/2020.  Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

p. Šimek – uvedl, že by chtěl znát parametry těchto notebooků, podle jeho názoru by je zastupitelé před 

schvalováním příspěvku měli znát.  

 

Místostarosta – upřesnil, že škola si notebooky bude kupovat sama, je to právnická osoba s právní 

subjektivitou.   

 

Starosta – znovu zopakoval a podrobně vysvětlil celou situaci. 

 

Dále bez námětů a připomínek. 

 

Starosta navrhl usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí částky 350.000 Kč Masarykově základní škole a Obchodní 

akademii Tanvald na nákup 15 notebooků pro potřeby výuky a schvaluje rozpočtové opatření č. 37/2020: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ 

 

Masarykova základní škola Tanvald – účelový příspěvek na přímé výdaje       - 350.000 Kč 

 

Masarykova základní škola Tanvald – účelový příspěvek na pořízení                                           

15 notebooků pro pedagogy                                                                                  350.000 Kč 

 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

schváleno všemi hlasy přítomných 

                                                                                                                                Bylo přijato usnesení č. II 
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ad 4/ Závěr 
 

Starosta před ukončením zasedání pozval přítomné na koncert dne 14. 8. 2020 v rámci Hudebního léta  

na kempu, na Den šumburských hasičů dne 22. 8. 2020 u hasičské zbrojnice SDH Tanvald Šumburk a také 

na Tanvaldské slavnosti, které se letos uskuteční ve dnech 12. a 13. 9. 2020. Poté konstatoval, že příští 

zasedání zastupitelstva města se uskuteční 16. září 2020, poděkoval zastupitelům za účast při dnešním 

jednání a zasedání zastupitelstva města v 16.20 hodin ukončil.  

 

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                              Mgr. Vladimír Vyhnálek v.r. 

                                                                                                                                    starosta 

V Tanvaldě dne 13. 08. 2020 

 

 

 

                                                              

Ověřovatelé zápisu:   Josef Průcha  v.r.            RNDr. Jaroslav Týl  v.r.                       

 


