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Město Tanvald 

 
Výpis usnesení 

ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Tanvald 

konaného dne  24. 07. 2019 

 
I. 

Zastupitelstvo města schvaluje uvolnit finanční prostředky na pořízení dvou komunálních traktorů 

s nástavbami pro technické služby města Tanvald a schvaluje rozpočtové opatření č. 58/2019: 
 

BĚŽNÉ VÝDAJE 
 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ         + 112.409 Kč  
 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

pořízení traktoru CASE MAXXUM                                                                        2.315.940 Kč                                                      

pořízení nástavby – samonabírací sypač inertního materiálu a soli                            287.980 Kč 

pořízení nástavby – univerzální sněhový pluh s proměnlivou geometrií 

křídel š. 2600 mm                                                                                                        291.005 Kč 

pořízení traktoru CASE LUXXUM                                                                          2.023.362 Kč 

pořízení nástavby – univerzální sněhový pluh s proměnlivou geometrií 

křídel š. 2300 mm                                                                                                        276.485 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                 5.307.181 Kč 

 

§ pol. ORJ ORG Kč 

  8115      5.307.181,00 

3639 6123 22 10224  2.315.940,00 

3639 6123 22 10225  2.023.362,00 

3639 6122 22 10226     287.980,00 

3639 6122 22 10227     291.005,00 

3639 6122 22 10228     276.485,00 

3639 5139 22      112.409,00 

 

II. 

 

Zastupitelstvo města schvaluje realizovat opravu membránového zastřešení stánku na terminálu 

dopravy a schvaluje rozpočtové opatření č. 57/2019: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ                 + 638.000 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                             + 638.000 Kč 

 

§ pol. ORJ ORG Kč 

3613 5171 21 90255 638.000,00 

 8115     638.000,00 
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III. 

 

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, schvaluje 

Zřizovací listinu Základní umělecké školy Tanvald, příspěvkové organizace  

dle předloženého návrhu. 

 

 

Zápis 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Tanvald  
konaného dne 24.07.2019 od 16.00 hodin  

ve velké zasedací síni Městského úřadu Tanvald 
 

Přítomno:   18  členů zastupitelstva města (viz prezenční listina) 

 

Ověřovatelé zápisu: pp. Daniel Šimek, RNDr. Jaroslav Týl 

 

Zapisovatelka: Blanka Přiklopilová 
 

                Program:      

1/ Zahájení 

             2/ Pořízení traktorů s nástavbami pro technické služby města Tanvald   

             3/ Oprava membránového zastřešení stánku terminál 

             4/ Schválení Zřizovací listiny ZUŠ Tanvald 

5/ 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 Ing. Mikš, MUDr. Ducháčková a MDDr. Šebestová, přítomno je 18 členů zastupitelstva města.  

Uvedl, že zasedání je usnášeníschopné.  

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

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

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

na vyžádání v sekretariátu starosty a tajemníka MěÚ. Konstatoval, že program zasedání byl řádně 

zveřejněn dle Jednacího řádu Zastupitelstva města Tanvald. 

                                                                                                                        

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

 

Bez připomínek. 

 

Starosta nechal hlasovat o schválení předloženého programu. 

schváleno všemi hlasy přítomných 

Starosta -  navrhl členy návrhové komise –  pí Hanu Preislerovou 

                                                                  p. Karla Soldáta                                                              

                                                                                                          schváleno všemi hlasy přítomných 

- určil zapisovatelku – Blanku Přiklopilovou 

                                                                                                                                                          

- určil ověřovatele –  p. Daniela Šimka 

                                p. RNDr. Jaroslava Týla 
       



3 

 

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

a byl ověřovateli zápisu Mgr. Janem Prašivkou a MUDr. Ondřejem Pražákem podepsán bez připomínek  

a je tudíž schválený.   

 

 

ad 2/ Pořízení traktorů s nástavbami pro technické služby města Tanvald   

 
Předkladatel:  odbor rozvoje a KV (viz příloha) 
 

Starosta – uvedl, že na předcházejícím zasedání zastupitelstva města odbor rozvoje a KV předložil ke 

schválení záměr na obnovu techniky v technických službách města Tanvald tak, aby byla akceschopná.  

Jedná se o traktor se šípovou nastavitelnou radlicí a samonabíracím sypačem a o traktor s nastavitelnou 

šípovou radlicí s tím, že zadní radlice, která byla u stávajícího traktoru je vyhovující. Na základě 

předchozího souhlasu zastupitelstva města s obnovou techniky odbor rozvoje a KV prostřednictvím 

odborné firmy zajistil výběrové řízení. Toto výběrové řízení je ve fázi dokončení s tím, že bylo zasláno 

vybranému dodavateli Rozhodnutí o oznámení o výběru dodavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 

Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Náklady na pořízení těchto dvou traktorů 

s požadovanými nástavbami a požadovaných parametrů jsou ve výši 4.386.100,- Kč bez DPH, cena 

s DPH 5.307.181,- Kč.  Dodal, že podrobnou zprávu zastupitelé obdrželi, zadání pro výběrové řízení 

bylo zveřejněno na veřejném profilu města Tanvald. 

Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

MUDr. Buchar – požádal o podrobnější specifikaci traktorů vzhledem k tomu, že se dělají v několika 

variantách. 

 

Starosta – uvedl, že se jedná o velmi specifickou záležitost. Poté podrobně vysvětlil, že výběrové řízení 

muselo být provedeno v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Specifikace byla velice 

náročná a široká co do objemu informací, podíleli se na ní i externí odborníci. Doplnil, že přesné zadání 

je uveřejněno na profilu města. 

 

MUDr. Buchar – uvedl, že by mu stačilo, kdyby tam bylo panem Votavou napsáno kolový traktor č. 1 

verze třeba 5 kW, pak si dokáže představit, o co se jedná. 

 

Starosta – požádal o vysvětlení pana Onderku a dodal, že specifikace je obsažena v zadávací 

dokumentaci, na základě vyhlášeného výběrového řízení podala nabídku jediná firma MTM Praha. 

 

p. Onderka, vedoucí odboru rozvoje a KV – podrobně vysvětlil postup při zadávání této veřejné 

zakázky. 

 

MUDr. Buchar – setrval na svém stanovisku, že zastupitelům měly být předloženy podrobnější 

informace, když mají rozhodovat o tak velké investici. Pro zastupitele stačilo napsat pod specifikaci 

jeden řádek - nějakou bližší informaci k tomu traktoru. Postup při zadávání veřejných zakázek chápe. 

 

p. Onderka, vedoucí odboru rozvoje a KV – znovu vysvětlil, jaké musí být zadání veřejné zakázky a kdo 

za jeho správnost zodpovídá. 

 

Dále bez dotazů a připomínek. 

 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje uvolnit finanční prostředky na pořízení dvou komunálních traktorů 

s nástavbami pro technické služby města Tanvald a schvaluje rozpočtové opatření č. 58/2019: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ        + 112.409 Kč  
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KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

pořízení traktoru CASE MAXXUM                                                                        2.315.940 Kč                                                      

pořízení nástavby – samonabírací sypač inertního materiálu a soli                            287.980 Kč 

pořízení nástavby – univerzální sněhový pluh s proměnlivou geometrií 

křídel š. 2600 mm                                                                                                        291.005 Kč 

pořízení traktoru CASE LUXXUM                                                                          2.023.362 Kč 

pořízení nástavby – univerzální sněhový pluh s proměnlivou geometrií 

křídel š. 2300 mm                                                                                                        276.485 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                 5.307.181 Kč 

 

§ pol. ORJ ORG Kč 

  8115      5.307.181,00 

3639 6123 22 10224  2.315.940,00 

3639 6123 22 10225  2.023.362,00 

3639 6122 22 10226     287.980,00 

3639 6122 22 10227     291.005,00 

3639 6122 22 10228     276.485,00 

3639 5139 22      112.409,00 

                                                                                                        

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení: 

                                                                                                        schváleno všemi hlasy přítomných 

Bylo přijato usnesení č. I 

 

Ing. Palme –  uvedl, že souhlasí s MUDr. Bucharem, předložená specifikace mohla být přesnější, když 

náklady na pořízení jsou vyčísleny velmi přesně. 

 

 

ad 3/ Oprava membránového zastřešení stánku terminál   
    

Předkladatel: odbor rozvoje a KV (viz příloha) 
 

Starosta – uvedl, že v zimním období došlo v důsledku nepředvídatelné klimatické situace k protržení 

membránového zastřešení na terminálu dopravy.  Množství sněhu nepřesahovalo hmotnostní tabulkové 

hodnoty, na které je pro naši oblast membránové zastřešení dimenzováno. Pravděpodobně tuto škodu 

způsobil víkendový déšť a vítr, událost byla nahlášena pojišťovně. Odbor projednává s výrobcem tohoto 

druhu membránového zastřešení, který je jediný v České republice, možnosti opravy. Výrobce sdělil, že 

již tento způsob zastřešení neprovádí, ale má technické zařízení a novou membránu by ušil. Poslední 

kontakt s výrobcem byl dne 2. 5. 2019, kdy zaslal nabídku.  

Podle vyjádření pojišťovny jsou 2 možnosti plnění, a to buď na základě jí stanoveného rozpočtu, nebo 

na základě předložené faktury od zhotovitele. V druhém případě ale bude plnění kráceno o opotřebení. 

Členové rady města preferují druhou variantu. 

Celkové náklady na opravu membránového zastřešení včetně předcházející odborné demontáže jsou ve 

výši 637.682 Kč. Přijaté pojistné plnění bude následně vráceno do přebytku hospodaření minulých let.  

Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

p. Šimek – zeptal se, kolik bude oprava opravdu stát, jaká bude spoluúčast. Dodal, že je zarážející, že 

původní zastřešení stálo 400 tis. Kč a oprava přes 600 tis. Kč. 

 

Starosta – uvedl, že částka 638 tis. Kč představuje opravu v nových cenách, výše plnění pojišťovny a 

spoluúčasti města zatím není známá. Uvedl, že byly zvažovány i jiné možnosti zastřešení, podrobně 

vysvětlil, jak membránové zastřešení funguje a proč bylo zvoleno toto řešení. Dodal, že na opravenou 

střechu bude poskytnuta dvouletá záruka. 
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Ing. Palme – uvedl, že podle jeho názoru je cena za opravu zastřešení dost vysoká. Při ploše cca 100 m2 

vychází cca 6.000 Kč za 1 m2. Navrhl opravu membránového zastřešení nerealizovat a zvážit jiný 

způsob zastřešení stánku. 

 

Starosta – konstatoval, že přijímá první protinávrh k původnímu návrhu usnesení. 

 

p. Šimek – zeptal se, jaké jsou možnosti oprav po uplynutí  dvouleté záruční doby a zda náklady na tyto 

opravy bude hradit pojišťovna. 

 

p. Kottan – doplnil, že problémy s membránovým zastřešením byly stále, doporučil zjistit, kolik bude 

v případě opravy hradit pojišťovna. 

 

Starosta – uvedl, že je to o rozhodnutí zastupitelů, zda finanční prostředky na opravu uvolní. Žádná 

pojišťovna výši pojistného plnění dopředu nesdělí.  

 

MUDr. Buchar – jako technickou připomínku uvedl, že doporučuje nehlasovat o variantách a) nebo b), 

je třeba získat přesnější informace od pojišťovny o výši pojistného plnění v případě 1) a v případě 2), 

potom je teprve možné rozhodnout. S pojišťovnou je potřeba jednat víc a důrazněji. 

 

Ing. Palme – uvedl, že mu nejde o plnění pojišťovny ale o to, aby zastřešení stánku nebylo vůbec 

obnovováno tímto způsobem. 

 

Dále bez dotazů a připomínek.     
 

Starosta přednesl protinávrh usnesení Ing. Palmeho: 

Zastupitelstvo města nesouhlasí s realizací opravy membránového zastřešení stánku na terminálu dopravy. 

 

Starosta nechal hlasovat o protinávrhu usnesení: 

Jméno člena ZM PROTI  ZDRŽEL 

Mgr. Bělonožník Antonín X  

MUDr. Buchar Jiří         

Černý Lukáš X  

MUDr. Ducháčková Radka ------     ------ 

Erbenová Miroslava X  

Josífek Jiří       X 

Kottan Michal       X 

Marčíková Lenka X  

Ing. Mikš Jaroslav -------    ---------   

Ing. Palme Jan         

Mgr. Prašivka Jan X  

MUDr. Pražák Ondřej X      

Preislerová Hana X  

Průcha Josef        X 

Soldát Karel X  

Bc. Synovcová Zdeňka X        

MDDr. Šebestová Daniela ----------  --------- 

Šimek Daniel X  

RNDr. Týl Jaroslav X         



6 

 

Mgr. Vyhnálek Vladimír X  

Mgr. Zítko Tomáš X         

PRO 2 

PROTI 13 

ZDRŽELI SE 3 

Tento návrh nebyl přijat. 

 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje realizovat opravu membránového zastřešení stánku na terminálu dopravy 

a schvaluje rozpočtové opatření č. 57/2019: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ                + 638.000 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                                  + 638.000 Kč                       

 

§ pol. ORJ ORG Kč 

3613 5171 21 90255 638.000,00 

 8115     638.000,00 

                                                                                                                  
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení: 

Jméno člena ZM PROTI  ZDRŽEL 

Mgr. Bělonožník Antonín         

MUDr. Buchar Jiří        X 

Černý Lukáš   

MUDr. Ducháčková Radka     ------     ------- 

Erbenová Miroslava   

Josífek Jiří   

Kottan Michal       X 

Marčíková Lenka   

Ing. Mikš Jaroslav    ------      ------ 

Ing. Palme Jan        X 

Mgr. Prašivka Jan       

MUDr. Pražák Ondřej       

Preislerová Hana   

Průcha Josef        

Soldát Karel        

Bc. Synovcová Zdeňka         

MDDr. Šebestová Daniela     --------     -------- 

Šimek Daniel       

RNDr. Týl Jaroslav          

Mgr. Vyhnálek Vladimír        

Mgr. Zítko Tomáš          
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PRO 15 

PROTI 0 

ZDRŽELI SE 3 

Bylo přijato usnesení č. II 

 

 

                                            ad 4/ Schválení Zřizovací listiny ZUŠ Tanvald 
 

Předkladatel: správní odbor (viz příloha) 

 
Starosta – uvedl, že dne 29.04.2019 byla doručena žádost Mgr. Petry Jedličkové Šimůnkové, ředitelky 

Základní umělecké školy Tanvald, příspěvkové organizace, o změnu Zřizovací listiny, konkrétně o 

rozšíření Hlavního účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace. Důvodem je založení Akademie 

umění a kultury pro seniory v Tanvaldě, která by měla svoji činnost na Základní umělecké škole Tanvald 

zahájit v říjnu 2019.  

Jedná se o doplnění odstavce 2) v článku III zřizovací listiny pro Základní uměleckou školu Tanvald, 

příspěvková organizace ve znění:  

Předmět činnosti odpovídající vymezení hlavního účelu příspěvkové organizace je poskytování základu 

vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech a poskytování lektorské činnosti v oblasti umění a kultury 

pro seniory.  

Rada města usnesením č. 186/12/2019 ze dne 26.06.2019 doporučila Zřizovací listinu Základní umělecké 

školy Tanvald, příspěvková organizace dle předloženého návrhu schválit. 

 

Bez dotazů a připomínek.     

 

Starosta 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, schvaluje Zřizovací listinu Základní 

umělecké školy Tanvald, příspěvkové organizace dle předloženého návrhu. 

 
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení: 

 

                                                                                                              schváleno všemi hlasy přítomných  

Bylo přijato usnesení č. III 
 

ad 5/ Závěr 

 
Starosta poděkoval zastupitelům za účast při dnešním jednání a zasedání zastupitelstva města v 16,30 hodin 

ukončil.  

 

                                                                                                                                  Mgr. Vladimír Vyhnálek v.r.  

                                                                                                                                          starosta  

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:                            RNDr. Jaroslav Týl v.r.                       Daniel Šimek v.r. 

 

 

V Tanvaldě dne 26.07.2019 


