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MĚSTO TANVALD 

 
Výpis usnesení 

ze zápisu zasedání Zastupitelstva města Tanvald 

konaného dne 13. 02. 2019 

 
I. 

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti rady města v období od 12. 12. 2018 

do 06. 02. 2019. 

II. 

 

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

a výboru pro rozvoj cestovního ruchu. 

III. 

 

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

1) Nemocnice Tanvald s.r.o., 

2) Teplárenství Tanvald s.r.o., 

3) TABYS s.r.o. 

IV. 

 

K majetkoprávním záležitostem zastupitelstvo města: 

 

2/  ve věci realizace a financování akce „Vyhlídka na Tanvaldem“: 

 

    a) schvaluje  realizaci a financování akce „Vyhlídka nad Tanvaldem“,  

    b) schvaluje  podání žádosti o dotaci do programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR:  Národní   

        program podpory cestovního ruchu v regionech, Podprogram rozvoj základní a doprovodné  

        infrastruktury cestovního ruchu. 

    c) schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ         + 83.490 Kč 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 
 

vyhlídka nad Tanvaldem                                1.884.910 Kč 
 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let              + 1.968.400 Kč 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

8115 1 968 400,00

3429 6121 21 10109 1 884 910,00

3429 5139 21 10109 83 490,00  
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3/ rozhodlo schválit realizaci stavby „Sportoviště Horní Tanvald u základní školy, ulice Údolí Kamenice“ 

a schválit rozpočtové opatření č. 2/2019: 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

Sportoviště Horní Tanvald u ZŠ, ulice Údolí Kamenice                      1.740.000 Kč 

Financování 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                  + 1.740.000 Kč 

§ pol. ORJ ORG Kč

8115 1 740 000,00

3412 6121 21 10214 1 740 000,00  

4/ schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019 spočívající ve vrácení nedočerpaných prostředků účelových 

neinvestičních dotací na sociální práci a na asistenty prevence kriminality: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ         +297.650,75 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let          +297.650,75 Kč 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

8115 297 650,75

6402 5364 10 14032 15 000,00

6402 5364 10 13015 282 650,75  

5/ rozhodlo schválit: 

1/ poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Tanvald na činnost a provozní výdaje organizacím 

v roce 2019 takto: 

   

1) Oblastní charita Most, c.o.  ve výši 30.000 Kč 

2) Spolek zdravotně postižených, z.s. ve výši 50.000  Kč 

3) TJ Tanvald, z.s. ve výši 170.000 Kč 

4) Gymnázium a Obchodní akademie Tanvald, příspěvková organizace na provoz školního bazénu 

v budově gymnázia a OA ve výši 815.000 Kč  

5) Gymnázium a Obchodní akademie Tanvald, příspěvková organizace na krajem nepokryté výdaje 

na provozní činnost budovy gymnázia a OA ve výši 100.000 Kč 

6) TJ Jiskra Tanvald, z.s. ve výši 170.000 Kč  

7) Most k naději,  z.s.  ve výši 20.000 Kč  

8) TENIS TANVALD, z.s  ve výši 20.000 Kč  

9) Mateřské a dětské centrum MAJÁK TANVALD, z.s.   ve výši  85.000 Kč 

10) Občanské sdružení D.R.A.K. , z.s. ve výši 25.000 Kč  
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2/ rozpočtové opatření č. 3/2019: 

 

VÝDAJE 

 

DOTACE, PŘÍSPĚVKY A DARY - celkem   

 

 dotace nerozdělené              - 1.485.000Kč 

  

dotace Oblastní charitě Most, c.o.       30.000 Kč 

dotace Spolku zdravotně postižených, z.s.                                               50.000 Kč

 dotace TJ Tanvald, z.s.                                                                                           170.000 Kč 

dotace Gymnáziu a OA Tanvald. p.o.                   

 provoz školního bazénu v budově gymnázia a OA                                                815.000 Kč 

dotace Gymnáziu a OA Tanvald, p.o. 

             na krajem nepokryté výdaje na provozní činnost budovy gymnázia a OA            100.000 Kč 

             dotace TJ Jiskra Tanvald, z.s.                                                                                 170.000 Kč 

dotace Most k naději, z.s.                                           20.000 Kč 

dotace TENIS TANVALD, z.s          20.000 Kč 

 dotace Mateřskému a dětskému centru MAJÁK TANVALD, z.s.                          85.000 Kč 

dotace Občanskému sdružení D.R.A.K., z.s.                 25.000 Kč 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

6409 5222 99 -1 485 000,00

4375 5223 99 70828920 30 000,00

3543 5222 99 26608596 50 000,00

3419 5222 99 16389204 170 000,00

3121 5339 99 60252571 100 000,00

3121 5339 99 60252570 815 000,00

3419 5222 99 16389174 170 000,00

4379 5222 99 63125137 20 000,00

3419 5222 99 68454929 20 000,00

3429 5222 99 26533570 85 000,00

3900 5222 99 26636328 25 000,00  

V. 

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o skutečných nákladech města na sběr a svoz netříděného 

komunálního odpadu za poplatníka a rok 2018. 

 

Zápis 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Tanvald  

konaného dne 13. 02. 2019 od 16.00 hodin  
ve velké zasedací síni Městského úřadu Tanvald 

 

Přítomno:    17 členů zastupitelstva města (viz prezenční listina) 
 

Ověřovatelé zápisu: sl. Lenka Marčíková a pan Michal Kottan 
 

Zapisovatelka: Eva Kráslová 
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   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/  Majetkoprávní záležitosti  

       5.1. Žádost o prodej části pozemkové parcely č. 62/2 v katastrálním území Tanvald 

       5.2. Žádost o uvolnění finančních prostředků na předfinancování projektu Vyhlídka nad Tanvaldem 

       5.3. Žádost o uvolnění finančních prostředků na realizaci hřiště u ZŠ Údolí Kamenice 

       5.4. Rozpočtové opatření č. 1 – vratka nevyčerpaných dotací 

       5.5. Schválení dotací z rozpočtu města na činnost a provozní výdaje organizací  

6/  Rozúčtování výdajů roku 2018 za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu – přehled o odpadovém 

hospodářství ve městě za rok 2018 

7/ Náměty, připomínky, diskuze  

8/ 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 Erbenová a Preislerová a pánové MUDr. Buchar a Ing. Palme, přítomno je 17 členů 

zastupitelstva města.  Uvedl, že zasedání je usnášeníschopné.  

- požádal přítomné o uctění památky zesnulého dlouholetého člena zastupitelstva města pana Vladimíra 

Josífka.  

- 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. 
 

Bez připomínek. 
 

Starosta - nechal hlasovat o schválení programu.  

schváleno všemi hlasy přítomných 

                         

Starosta -  navrhl členy návrhové komise – Mgr. Jana Prašivku 

                                                                     MUDr. Ondřeje Pražáka 

schváleno všemi hlasy přítomných 

- určil zapisovatelku –  Evu Kráslovou 

                                                                                                                                                          

- určil ověřovatele –  sl. Lenku Marčíkovou a pan Michala Kottana 
       

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

a byl ověřovateli zápisu paní Miroslavou Erbenovou a panem Jiřím Josífkem podepsán bez připomínek  

a je tudíž schválený.   
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ad 2/ Informace o činnosti rady města 
 

Starosta – konstatoval, že zastupitelé zápisy a usnesení z jednání rady města za období od 12.12.2018  

do 06.02.2019 obdrželi.  S odkazem na § 16 odst. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zdůraznil, že občan, 

který není zastupitel, má právo vyjádřit své stanovisko k projednávaným věcem. Zastupitel obce může  

v souladu s Jednacím řádem Zastupitelstva města Tanvald vést diskuzi.  

Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Bez dotazů a připomínek.     
 

Starosta navrhl usnesení: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti rady města v období od 12. 12. 2018  

do 06. 02. 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 

11.02.2019. Zabýval se podáním pana V. týkajícím se hospodařením Nemocnice Tanvald s.r.o.  

a konstatoval, že kontrolní výbor neshledal žádné pochybení. Dále kontrolní výbor projednal kontrolu 

průběhu zimní údržby města, konstatoval, že probíhá dobře. Kontrolní výbor doporučuje zvážit nákup nové 

techniky, především za vozidlo Unimog. Dále doporučují hledat vhodnější místo pro skladování inertního 

posypového materiálu. Poté informoval, že kontrolní výbor projednal kontrolu rozpočtového opatření, 

kterým zastupitelstvo města schválilo poskytnutí příspěvku Masarykově základní škole a Obchodní 

akademii ve výši 1.952.000 Kč na dokrytí přímých nákladů. Konstatoval, že příspěvek byl pro další 

fungování školy nutný, financování přímých nákladů je průhledné. 

 

3.2. Finanční výbor 
 

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

11.02.2019. Konstatoval, že finanční výbor má 7 členů, z toho dva jsou členy zastupitelstva města a mají 

přístup na extranet, kde je zveřejněn materiál k projednávaným záležitostem. Ostatní tento přístup nemají a 

nemají tak dostatečné informace o projednávaných záležitostech. Konstatoval, že o přijatých usneseních 

finančního výboru bude informovat při projednávaných bodech. 

 

Starosta – uvedl, že jak členové výborů, tak členové zastupitelstva města mohou kdykoliv přijít a vše jim 

vysvětlí a podá veškeré informace. 

      

3.3. Výbor pro rozvoj cestovního ruchu 

 

p. Černý, předseda výboru pro rozvoj cestovního ruchu - uvedl, že výbor pro rozvoj cestovního ruchu  

se schází jednou měsíčně a chtěl by se především zabývat těmito tématy: Cimrman, Vyhlídka  

na Malém Špičáku, Víceúčelový areál autokempu na Tanvaldské kotlině. Informoval, že výbor doporučuje 

schválit realizaci stavby „Vyhlídka nad Tanvaldem“, a to i v případě, že tento projekt nebude podpořen 

dotací. Doplnil, že výbor by chtěl vybudovat k zamýšlené vyhlídce naučnou stezku a přilákat tak rodiny 

s dětmi, rozvíjet turistiku, úmyslem je i rozšířit nabídku výletů pro návštěvníky autokempu a i ten nadále 

rozvíjet. 

 

Starosta – konstatoval, že výbory jsou zřizovány zastupitelstvem města a jejich usnesení mají doporučující 

charakter.  

 

Starosta otevřel diskuzi ke všem třem výborům. 

 

Bez připomínek. 
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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 i jednatele za město 

pana Mgr. Josífka. Konstatoval, že v nemocnici probíhá v současné době audit hospodaření a pracuje se na 

reakreditaci. Poté kvitoval hospodaření, které je stále v černých číslech. V případě, že má někdo dotazy, je 

ochoten je zodpovědět. 
 

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 průměrná cena tepla za rok 2018 

je 494 Kč/GJ včetně DPH a na srovnání uvedl ceny v okolních městech, např. ve Velkých Hamrech je cena 

tepla 611 Kč/GJ včetně DPH a v Desné 560 Kč/GJ včetně DPH. Informoval, že společnost měla v roce 

2018 zisk z prodeje tepla ve výši cca 900 tis. Kč a zisk z ostatní činnosti ve výši cca 900 tis. Kč. 
 

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 v současné době pracují  

na rozúčtování tepla a služeb. Konstatoval, že včera dostal zpět od notáře veškeré listiny týkající se 

převodu nemovitých věcí a zvýšení základního kapitálu společnosti.  
 

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 
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ad 5/ Majetkoprávní záležitosti 
 

5.1. Žádost o prodej části pozemkové parcely č. 62/2 v katastrálním území Tanvald 

 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 

 

Starosta – uvedl, že manželé S. žádají město o prodej části pozemkové parcely č. 62/2 (ostatní plocha – 

manipulační plocha) o výměře cca 614 m2 v katastrálním území Tanvald za účelem rozšíření zázemí  

u rodinného domu čp. 330, Horská ul., Tanvald. Manželé S. mají na základě nájemní smlouvy ze dne 

24.10.2007 od města Tanvald v pronájmu část pozemkové parcely č. 62/2 v katastrálním území Tanvald  

o výměře 80 m2 za účelem  zpřístupnění rodinného domu čp. 330, Horská ul., Tanvald. 

Podle vydaného Územního plánu Tanvald je pozemková parcela č. 62/2 v katastrálním území Tanvald 

funkčně vymezena v ploše dopravní infrastruktura – garáže. Přípustné využití -  zpevněné příjezdové 

komunikace, manipulační plochy, komunikace pro pěší a cyklisty, plochy zeleně na dopravních plochách, 

odstavné a parkovací plochy. 

Konstatoval, že rada města žádost manželů S. projednala a přijala usnesení, kterým nedoporučuje 

zastupitelstvu města část pozemkové parcely č. 62/2 prodat. Uvedl, že nyní je žádost předložena 

zastupitelstvu města a to může, v případě, že zastupitelé projeví vůli, přijmout usnesení, kterým se vydá 

záměr na prodej části předmětného pozemku. 

 

Mgr. Prašivka – konstatoval, že finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města vydat záměr na prodej 

části pozemkové parcely č. 62/2 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře cca 614 m2 v katastrálním 

území Tanvald manželům S. 

 

Ing. Mikš – souhlasil s finančním výborem a přednesl v tomto smyslu návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo vydat záměr na prodej části pozemkové parcely č. 62/2 (ostatní plocha – 

manipulační plocha) o výměře cca 614 m2 v katastrálním území Tanvald manželům S. 

 

p. Branislav Stephány, občan Tanvaldu – uvedl, že požádali město o koupi předmětného pozemku  

za účelem zpřístupnění rodinného domu čp. 330, Horská ul., Tanvald, k zajištění zázemí k dílně a pro 

závoz materiálu a uhlí. Nezná důvod, proč rada města jejich žádost zamítla a nedoporučila zastupitelstvu 

města předmětný pozemek prodat. 

 

Starosta – uvedl, že rada města konstatovala, že manželé S. mohou pozemek nadále užívat na základě 

nájemní smlouvy s městem a mohou si pronajmout případně i další část pozemku, o jejíž prodej žádají, ale 

s prodejem nesouhlasila, pozemek by měl zůstat v majetku města.  

 

Dále bez připomínek.     
 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení předneseném Ing. Mikšem: 

Zastupitelstvo města rozhodlo vydat záměr na prodej části pozemkové parcely č. 62/2 (ostatní plocha – 

manipulační plocha) o výměře cca 614 m2 v katastrálním území Tanvald manželům S. 

 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení: 

Jméno člena ZM PROTI  ZDRŽEL 

Mgr. Bělonožník Antonín       X  

MUDr. Buchar Jiří nepřítomen nepřítomen    

Černý Lukáš       X  

MUDr. Ducháčková Radka           

Erbenová Miroslava nepřítomna nepřítomna    

Josífek Jiří   
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Kottan Michal   

Marčíková Lenka   

Ing. Mikš Jaroslav           

Ing. Palme Jan nepřítomen nepřítomen    

Mgr. Prašivka Jan   

Mgr. Pražák Ondřej   

Preislerová Hana nepřítomna nepřítomna    

Průcha Josef        X 

Soldát Karel      X  

Bc. Synovcová Zdeňka         X 

MDDr. Šebestová Daniela      X  

Šimek Daniel       

RNDr. Týl Jaroslav         X 

Mgr. Vyhnálek Vladimír      X  

Mgr. Zítko Tomáš         X 

                                                                                                                                        PRO 8 

 PROTI 5 

                                                                                                                                             ZDRŽEL SE 4 

 

 Tento návrh nebyl přijat. 

 

5.2. Žádost o uvolnění finančních prostředků na předfinancování projektu Vyhlídka nad Tanvaldem 

 

Předkladatel:  odbor rozvoje a KV(viz příloha) 

 

Starosta - uvedl, že rozpočet celého projektu se skládá z následujících položek:  

1. stavba vyhlídky v ceně 1.560.900 Kč – navýšení ceny oproti informaci, kterou dostalo 

zastupitelstvo města, je zejména z důvodu jiného technického řešení, které vyšlo z projektové 

dokumentace, a to vakuového lisování nerezového dna a bezpečnostních prvků doplněných na 

přístupu k vyhlídce. 

2. prováděcí projektová dokumentace + geologické práce pro zakládání 129.470 Kč  

3. dotační management 127.990 Kč – jedná se zejména o zpracování žádosti o dotaci, zpracování 

investičního záměru, monitorování projektu a závěrečná monitorovací zpráva  

se žádostí o platbu dotace.  

4. výběrové řízení na zhotovitele stavby 36.300 Kč  

5. marketing projektu 83.490 Kč – obsahuje zejména značení přístupové cesty, informační  

a mapové panely, letáček (skládačka) s informacemi a mapou. Dotační projekt stanovuje,  

že náklady na tuto činnost musí být minimálně 3% ze způsobilých výdajů projektu.  

6. autorský dozor 30.250 Kč.  

 

Z uvedeného rozpisu vyplývá, že celkové náklady projektu, které budou zapracovány do žádosti  

o dotaci, jsou ve výši 1.968.400 Kč vč. DPH. Dotace u tohoto dotačního titulu je ve výši 50 %  

ze způsobilých výdajů projektu. Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Mgr. Prašivka – konstatoval, že finanční výbor doporučuje zastupitelstvu města neschválit rozpočtové 

opatření č. 4/2019 týkající se projektu „Vyhlídka nad Tanvaldem“. 
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p. Šimek – otázal se, z jakého důvodu. 

 

Mgr. Prašivka – uvedl, že mezi důvody patří vysoká finanční náročnost projektu, nejistota získání dotace, 

také třeba neznalost příběhu a té pohádky přednesené architekty. On sám je toho názoru, že budování 

vyhlídky na kameni není potřeba. 

 

Ing. Mikš – uvedl, že k této záležitosti by se dle něj měl vyjádřit výbor pro rozvoj cestovního ruchu. 

 

p. Kottan – uvedl, že nedaleko od zamýšlené vyhlídky se nachází autokemp Tanvaldská kotlina, který je 

v současné době téměř odloučen od turistického ruchu. Výbor má záměr zřídit od autokempu naučnou, 

zábavnou stezku i pro rodiny s dětmi, která by směřovala na vyhlídku. Vyhlídku by rádi napojili i na 

stávající Tanvaldský vyhlídkový okruh. Výbor má záměr rozšířit v autokempu herní prvky pro děti a 

nalákat tak do autokempu více turistů. 

 

p. Černý – doplnil, že výbor pro rozvoj cestovního ruchu chce zatraktivnit naše město a přilákat do něj více 

turistů, kteří naším městem prozatím jen projíždějí, případně navštěvují markety. Konstatoval, že finanční 

náročnost stavby vyhlídky není tak velká, vyhlídka svým vzhledem zapadá do Jizerskohorské krajiny a 

rovněž do lokality bývalé bobové dráhy. Podporuje vznik naučné stezky a i rozvoj dalších trailů. 

 

Starosta – konstatoval, že výbor pro rozvoj cestovního ruchu se na rozdíl od zbývajících dvou výborů  

snaží vymyslet něco nového, co do města přiláká turisty a rozšíří nabídku výletů i pro občany města. 

Členové výboru i starosta, který se jejich schůzek pravidelně zúčastňuje, chtějí, aby město Tanvald bylo 

nazýváno městem, kde se něco děje.  

 

Dále bez dotazů a bez připomínek.     
 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města ve věci realizace a financování akce „Vyhlídka na Tanvaldem“: 

 

    a) schvaluje  realizaci a financování akce „Vyhlídka nad Tanvaldem“,  

    b) schvaluje  podání žádosti o dotaci do programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR:  Národní   

        program podpory cestovního ruchu v regionech, Podprogram rozvoj základní a doprovodné  

        infrastruktury cestovního ruchu. 

    c) schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019: 
 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ                      + 83.490 Kč 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 
 

vyhlídka nad Tanvaldem                                1.884.910 Kč 
 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let             + 1.968.400 Kč 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

8115 1 968 400,00

3429 6121 21 10109 1 884 910,00

3429 5139 21 10109 83 490,00  
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Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení: 

Jméno člena ZM PROTI  ZDRŽEL 

Mgr. Bělonožník Antonín         

MUDr. Buchar Jiří nepřítomen nepřítomen    

Černý Lukáš         

MUDr. Ducháčková Radka           

Erbenová Miroslava nepřítomna nepřítomna    

Josífek Jiří   

Kottan Michal   

Marčíková Lenka   

Ing. Mikš Jaroslav           

Ing. Palme Jan nepřítomen nepřítomen    

Mgr. Prašivka Jan     X  

Mgr. Pražák Ondřej      X 

Preislerová Hana nepřítomna nepřítomna    

Průcha Josef        

Soldát Karel        

Bc. Synovcová Zdeňka          

MDDr. Šebestová Daniela        

Šimek Daniel       

RNDr. Týl Jaroslav          

Mgr. Vyhnálek Vladimír        

Mgr. Zítko Tomáš          

PRO 15 

 PROTI 1 

                                                                                                                                             ZDRŽEL SE 1            

Bylo přijato usnesení č. IV/2 

 

5.3. Žádost o uvolnění finančních prostředků na realizaci hřiště u ZŠ Údolí Kamenice 

 

Předkladatel:  odbor rozvoje a KV (viz příloha) 

 

Starosta - uvedl, že stávající sportoviště u základní školy na Horním Tanvaldě je nevyhovující po technické 

stránce. Proto se upustilo od záměru vybudovat hřiště pro míčové hry v místě tzv. náměstí u pomníku a byl 

zpracován záměr nový na vybudování obdobného hřiště u základní školy. Tento záměr byl rozšířen o další 

herní prvky. Jedná se zejména o workoutové prvky pro větší děti. Toto hřiště je navrženo jako víceúčelové 

a bude sloužit jak pro potřeby základní školy, tak pro veřejnost. Technicky je navrženo tak, aby bylo 

přístupné veřejnosti bez jakéhokoliv omezení mimo provozního řádu, který je u takovýchto zařízení běžný. 

Hlídkovou činnost by zde vykonávala jak Městská policie Tanvald, tak i Policie ČR. Tato lokalita  

je i výhodná z pohledu možnosti zajištění běžné údržby, která by byla realizována prostřednictvím základní 

školy. Rozsah záměru je patrný z přiloženého grafického návrhu, který vytvořila firma 4soft, s.r.o. 

Z důvodu bezpečnosti a i s ohledem na umělý povrch navržených sportovních ploch dojde k úpravě 

stávající vzrostlé zeleně, a to i na pozemku lesů ČR. Podle zpracované cenové nabídky na základě 

odsouhlaseného grafického návrhu a dořešení technických prvků byl vypracovaný rozpočet projektu. Cena 

za komplexní dodávku je ve výši 1.639.856,37 Kč. Vzhledem k rozsahu akce navrhuje odbor rozvoje a KV 

k této ceně vytvořit rezervu ve výši 100.000 Kč.  
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Na závěr starosta konstatoval, že na tento projekt nelze čerpat dotaci, protože se jedná o školní hřiště  

u školy, která není zřizována městem.  

 

Ing. Mikš – uvedl, že nemá nic proti realizaci hřiště u základní školy na Horním Tanvaldě. Otázal se, zda 

stavbu bude provádět firma 4soft, s.r.o. a zda již proběhlo výběrové řízení. 

 

Starosta – konstatoval, že dle zákona je nutné provádět výběrová řízení u zakázek v celkové hodnotě díla 

nad 6 mil. Kč + DPH. Uvedl, že s firmou 4soft, s.r.o. byl konzultován každý jednotlivý prvek v návrhu. 

K dispozici má i položkový rozpočet. Konstatoval, že pokud nerozhodne zastupitelstvo města jinak, bude 

zhotovitelem stavby firma 4soft, s.r.o. Uvedl, že tato varianta je pro město nejvýhodnější, jak z hlediska 

stavebního tak i reklamačního. 

 

Dále bez dotazů a bez připomínek.     

 
Starosta přednesl usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit realizaci stavby „Sportoviště Horní Tanvald u základní školy, 

ulice Údolí Kamenice“ a schválit rozpočtové opatření č. 2/2019: 

KAPITÁLOVÉ Výdaje 

Sportoviště Horní Tanvald u ZŠ, ulice Údolí Kamenice                      1.740.000 Kč 

Financování 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                    + 1.740.000 Kč 

§ pol. ORJ ORG Kč

8115 1 740 000,00

3412 6121 21 10214 1 740 000,00  

schváleno všemi hlasy přítomných 

Bylo přijato usnesení č. IV/3 

 

5.4. Rozpočtové opatření č. 1 – vratka nevyčerpaných dotací 

 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 

 

Starosta - uvedl, že v roce 2018 byla městu Tanvald poskytnuta účelová neinvestiční dotace  

na částečné pokrytí nákladů spojených s výkonem sociální práce ve výši 1.138.666 Kč. Dotace byla určena 

převážně na personální výdaje. Z důvodu delší pracovní neschopnosti pracovnice oddělení sociální práce  

a sociálních služeb nebylo možné dotaci vyčerpat a je nutné nevyužité prostředky ve výši 282.650,75 Kč 

vrátit poskytovateli.  

Dále byla městu poskytnuta účelová neinvestiční dotace na financování projektu „Pokračování asistentů 

prevence kriminality 2018-2020“ ve výši 762.000 Kč. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo městu 

doručeno v květnu 2018. Od června byla sjednána dohoda o provedení práce s mentorem APK. Podle 

podmínek dotace byla však částka 36.000 Kč určena na celý rok, což je 3.000 Kč měsíčně. Prostředky  

ve výši 15.000 Kč za 5 měsíců, ve kterých nebyla činnosti mentora APK smluvně pokryta, je nutno vrátit 

poskytovateli.      

 

Bez dotazů a připomínek.     
 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019 spočívající ve vrácení nedočerpaných 

prostředků účelových neinvestičních dotací na sociální práci a na asistenty prevence kriminality: 
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BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ +297.650,75 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let           +297.650,75 Kč 

 
§ pol. ORJ ORG Kč

8115 297 650,75

6402 5364 10 14032 15 000,00

6402 5364 10 13015 282 650,75  

                            schváleno všemi hlasy přítomných  

Bylo přijato usnesení č. IV/4 

 

5.5. Schválení dotací z rozpočtu města na činnost a provozní výdaje organizací  
 

Předkladatel:  místostarosta (viz příloha) 
 

Starosta – uvedl, že město každoročně poskytuje dotace na činnost organizací působících ve městě. 

V letošním roce bylo doručeno celkem 42 žádostí, v loňském roce pro srovnání 48. V minulých letech se 

výše dotací vyčleněná v rozpočtu města a rozdělená neziskovým organizacím pohybovala kolem částky 

1.000.000 Kč. Ve stejném režimu se v loňském roce poskytla i dotace Gymnáziu a Obchodní akademii 

Tanvald na provoz bazénu a na výdaje na provozní činnost budovy gymnázia a OA nepokryté 

zřizovatelem.  

Stejně jako vloni bylo přijato 10 žádostí o dotaci, které v úhrnu od jednoho žadatele dosahují částky 50.000 

Kč, a proto musí o poskytnutí rozhodnout zastupitelstvo města.  

 

Jedná se o tyto žádosti: 

1) Oblastní charita Most, c.o. žádá o dotaci na provozování Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  

Kotva ve výši 65.000 Kč. Navrhl poskytnout této organizaci jednu dotaci na činnost v roce 2019  

ve výši 30000 Kč. 

2) Spolek zdravotně postižených, z.s.  žádá o dotaci na činnost v roce 2019 ve výši 50.000 Kč. Navrhl 

poskytnout dotaci ve výši 50.000 Kč. 

3) TJ Tanvald, z.s. žádá o dotaci na činnost v roce 2019 ve výši 200.000 Kč. Navrhl poskytnout dotaci ve 

výši 170.000 Kč. 

4) Gymnázium a Obchodní akademie Tanvald, příspěvková organizace žádá o dotaci na provoz školního 

bazénu v budově gymnázia a OA v roce 2019 ve výši 815.000 Kč. Navrhl poskytnout dotaci ve výši 

815.000 Kč.   

5) Gymnázium a Obchodní akademie Tanvald, příspěvková organizace dále žádá o dotaci   

na krajem nepokryté výdaje na provozní činnost budovy gymnázia a OA v roce 2019 ve výši 100.000 

Kč. Navrhl poskytnout dotaci ve výši 100.000 Kč jako v roce 2018. 

6) TJ Jiskra Tanvald, z.s. žádá o dotaci na činnost v roce 2019 ve výši 180.000 Kč. Navrhl poskytnout 

stejnou částku jako TJ Tanvald, a to 170.000 Kč.  

7) Most k naději, z.s. žádá o dotaci na činnost organizace v roce 2019 ve výši 50.000 Kč. Navrhl  

poskytnout  organizaci  dotaci  ve výši 20.000 Kč. 

8) TENIS TANVALD, z.s. žádá o dotaci na činnost organizace v roce 2019 ve výši 70.000 Kč. Navrhl 

poskytnout organizaci dotaci ve výši 20.000 Kč.  

9) Mateřské a dětské centrum MAJÁK TANVALD, z.s. žádá o dotaci na činnost v roce 2019 na realizaci 

projektu Maják pro rodinu 2019 ve výši 200.000 Kč. Navrhl poskytnout dotaci ve výši 85.000 Kč. 

10) Občanské sdružení D.R.A.K., z.s. žádá o dotaci na činnost organizace v roce 2019 ve výši 74.090 Kč. 

Navrhl poskytnout organizaci dotaci ve výši 25.000 Kč.  

 

Starosta konstatoval, že je statutárním zástupcem TJ Tanvald, z.s., ale hlasovat bude. 
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Bez dotazů a připomínek. 

 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit: 

1/ poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Tanvald na činnost a provozní výdaje 

organizacím v roce 2019 takto: 

   

1) Oblastní charita Most, c.o.  ve výši 30.000 Kč 

2) Spolek zdravotně postižených, z.s. ve výši 50.000  Kč 

3) TJ Tanvald, z.s. ve výši 170.000 Kč 

4) Gymnázium a Obchodní akademie Tanvald, příspěvková organizace na provoz školního 

bazénu v budově gymnázia a OA ve výši 815.000 Kč  

5) Gymnázium a Obchodní akademie Tanvald, příspěvková organizace na krajem nepokryté 

výdaje na provozní činnost budovy gymnázia a OA ve výši 100.000 Kč 

6) TJ Jiskra Tanvald, z.s. ve výši 170.000 Kč  

7) Most k naději,  z.s.  ve výši 20.000 Kč  

8) TENIS TANVALD, z.s  ve výši 20.000 Kč  

9) Mateřské a dětské centrum MAJÁK TANVALD, z.s. ve výši  85.000 Kč 

10) Občanské sdružení D.R.A.K., z.s. ve výši 25.000 Kč  

 

2/ rozpočtové opatření č. 3/2019: 

 

VÝDAJE 

 

DOTACE, PŘÍSPĚVKY A DARY - celkem   

 

 dotace nerozdělené              - 1.485.000Kč 

  

dotace Oblastní charitě Most, c.o.       30.000 Kč 

dotace Spolku zdravotně postižených, z.s.                                               50.000 Kč

 dotace TJ Tanvald, z.s.                                                                                         170.000 Kč 

dotace Gymnáziu a OA Tanvald. p.o.                   

 provoz školního bazénu v budově gymnázia a OA                                            815.000 Kč 

dotace Gymnáziu a OA Tanvald, p.o. 

             na krajem nepokryté výdaje na provozní činnost budovy gymnázia a OA     100.000 Kč 

             dotace TJ Jiskra Tanvald, z.s.                                                                              170.000 Kč 

dotace Most k naději, z.s.                                            20.000 Kč 

dotace TENIS TANVALD, z.s          20.000 Kč 

 dotace Mateřskému a dětskému centru MAJÁK TANVALD, z.s.                    85.000 Kč 

dotace Občanskému sdružení D.R.A.K., z.s.                  25.000 Kč 

    

 
                                                                                                                  schváleno všemi hlasy přítomných  

Bylo přijato usnesení č. IV/5 
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ad 6/ Rozúčtování výdajů roku 2018 za sběr a svoz netříděného 
komunálního odpadu – přehled o odpadovém hospodářství ve městě za rok 

2018 
 
Předkladatel: odbor rozvoje a KV a ekonomický odbor  (viz příloha) 

 
Starosta – uvedl, že materiály k tomuto bodu členové města obdrželi. Odbor rozvoje a KV předkládá 

podrobnou zprávu o výši výdajů za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2018 a výši výdajů 

na poplatníka. Celkové výdaje na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v roce 2018 v Tanvaldě 

činily 4.668.749,40 Kč, což představuje výdaje na poplatníka ve výši 744,62 Kč/rok, zvýšení oproti 

loňskému roku je o 64,29 Kč. Výdaje na tříděný odpad byly ve výši 1.295.552,20 Kč, na nebezpečný odpad 

byly ve výši 39.026 Kč, na ostatní odpad (převážně bioodpad) 136.151,40 Kč a provozní výdaje města  

na zabezpečení sběru byly ve výši 450.644,40 Kč. Doplnil, že situace ve městě v zajištění odvozu zejména 

tříděného odpadu není vždycky optimální. Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Ing. Mikš – uvedl, že každý rok dochází k nárůstu nákladů na likvidaci odpadů. Je otázkou, zda tyto 

náklady má hradit město z prostředků všech občanů, nebo přijmout taková opatření, aby občané odpad  

co možná nejvíc třídili. Jako příklad dobrého odpadového hospodářství uvedl město Hrádek nad Nisou. 

Totéž platí i pro obchodníky, zejména markety. Dále otevřel téma úklidu psích exkrementů a dostupnosti 

sáčků a nádob pro tyto účely, zabýval se problematikou třídění bioodpadů v zimě, umístěním kontejnerů  

na tříděný odpad a problematikou kompostování. Otázal se, zda a jak jsou vymáhány nezaplacené poplatky 

za likvidaci netříděného komunálního odpadu. Závěrem uvedl, že k nastíněným tématům asi bude 

vhodnější se sejít v užším kruhu a hledat postupná konkrétní řešení. Smyslem jeho dnešního příspěvku bylo 

na problémy poukázat, případně stanovit nějaká pravidla. 

 

Starosta – uvedl, že vymáhání pohledávek z nezaplacených místních poplatků zajišťuje ekonomický odbor, 

výběr poplatků za netříděný komunální odpad včetně jejich vymáhání provádí jedna zaměstnankyně tohoto 

odboru. Počet a umístění kontejnerů na odpad se řeší neustále, problémy jsou také s podnikateli, kteří si 

mají odpady likvidovat ve své režii. Podrobně vysvětlil záležitost kompostování a využívání mobilního 

kompostéru a kompostérů pro občany, které pořídil mikroregion. A dále rovněž podrobně popsal zajištění 

úklidu psích exkrementů. Bohužel jsou stále mezi námi tací, kteří to odmítají. Odpady u marketů si mají 

odvážet podnikatelé, mají k tomu uzavřené vlastní smlouvy se svozovými firmami, město je k tomu 

několikrát vyzývalo, většinou však úklid okolí marketů zajistilo samo, aby nebylo poukazováno, že město 

není uklizené, lidé totiž většinou nerozlišují, komu pozemek patří. Poté vysvětlil svůj postoj k elektronické 

evidenci tříděných odpadů. Na závěr uvedl, že bude třeba se zamyslet nad výší místního poplatku, 500 Kč 

za poplatníka ročně se platí mnoho let, náklady ale každý rok stoupají. 

 

p. Šimek – uvedl, že jako majitel psů preferuje igelitové sáčky před papírovými. Upozornil, že teď v zimě 

bývají stojany se sáčky občas zahrnuté a nepřístupné. 

 

p. Onderka, vedoucí odboru rozvoje a KV – vysvětlil postup odboru rozvoje a KV při nákupu sáčků. 

 

p. Feryna, vlastník nemovitosti v Tanvaldu -  souhlasil s příspěvkem Ing. Mikše, na příkladech jiných obcí 

nastínil, jak by město mělo postupovat, aby se vytřídilo co nejvíce odpadu, a přidal i vlastní postřehy, 

náměty a rady. Dle jeho názoru by se měli finančně zvýhodnit občané, kteří třídí odpad. Požádal členy 

zastupitelstva města, aby občany vyzývali ke třídění odpadu a přijali odpovídající opatření. 

 

Dále bez námětů a připomínek. 

 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o skutečných nákladech města na sběr a svoz 

netříděného komunálního odpadu za poplatníka a rok 2018. 

schváleno všemi hlasy přítomných  

Bylo přijato usnesení č. V 
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ad 7/ Náměty, připomínky, diskuze 
 
Starosta – uvedl, že chce pochválit zaměstnance města, kteří zajišťují a provádějí zimní údržbu, doplnil, že 

ihned po skončení zimy bude nutné řešit vzniklé škody;  

- vysvětlil rozpočtové určení daní pro obce – výše se odvíjí od rozlohy katastru obce (3%), počtu dětí 

v MŠ a ZŠ (9%), skutečného počtu obyvatel obce (10%) a přepočteného stavu obyvatel obce (78%). 

Opravy silnic, jak odpovídal na dotaz MUDr. Buchara na minulém zasedání, rozpočtové určení daní neřeší; 

- pozval všechny na Sportovní ples, který se bude konat 22. 02. 2019. 

 

Ing. Mikš – uvedl, že dává podnět k zamyšlení členům výboru pro rozvoj cestovního ruchu. Podnět se týká 

zlepšení situace pro návštěvníky města tím, že by městské infocentrum a veřejné WC na centrálním 

parkovišti byly otevřené i v sobotu odpoledne a v neděli. 

 

Dále bez námětů a připomínek. 

 
ad 8/ Závěr 
 

Starosta poděkoval zastupitelům města za účast a zasedání v 17.33 hodin ukončil. 

                                                                                                       

                                                                                                                          

     

                                                                                                                   Mgr. Vladimír Vyhnálek v.r. 

                                                                                                                                       starosta 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  Lenka Marčíková v.r.                              Michal Kottan v.r. 

 

V Tanvaldě dne 18.02.2019 


