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Město Tanvald 

 
Výpis usnesení 

ze zasedání Zastupitelstva města Tanvald 
konaného dne 16. 12. 2020 

 
I. 

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti rady města v období od 30.09.2020 

do 25.11. 2020. 

II. 

 

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

a výboru pro rozvoj cestovního ruchu. 

III. 

 

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

1) Nemocnice Tanvald s.r.o., 

2) Teplárenství Tanvald s.r.o., 

3) TABYS s.r.o. 

                                                                                IV. 

 

Zastupitelstvo města schvaluje: 

1) rozpočet města Tanvald na rok 2021 takto:  

celkové příjmy ve výši                                   148.971.804 Kč           

financování ve výši                                          13.834.357 Kč 

celkové zdroje ve výši                                  162.806.161 Kč 

běžné výdaje běžného účtu                            123.072.004 Kč 

běžné výdaje fondů                                            3.918.522 Kč 

kapitálové výdaje                                             33.815.635 Kč 

rozpočtová rezerva                                             2.000.000 Kč 

celkové výdaje ve výši                                  162.806.161 Kč 

 

2) závazné ukazatele rozpočtu v členění dle předloženého materiálu „Návrh rozpočtu města Tanvald  

na rok 2021“. 

 

                                                                            V. 

 

Zastupitelstvo   města  schvaluje  Střednědobý   výhled   rozpočtu    města  Tanvald  dle  § 3 zákona 

č. 250/2000Sb., v platném znění, na roky 2022 až 2026. 

 

                                                                            VI. 

K majetkoprávním záležitostem zastupitelstvo města: 

 

1/ rozhodlo na základě vydaného a zveřejněného záměru prodat část pozemkové parcely  

č. 589/1 (trvalý travní porost) v katastrálním území Tanvald označené podle geometrického plánu  

č. 1821-332/2020 jako pozemková parcela č. 589/6 (trvalý travní porost) o výměře 340 m2 Společenství 
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vlastníků jednotek domu Kostelní 169 Tanvald, se sídlem Kostelní 169, Tanvald  

za kupní cenu 79.100 Kč. 

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

travní porost) o výměře 1101 m2 v katastrálním území Šumburk nad Desnou paní B. za účelem umístění 

stavby rekreačního objektu za kupní cenu 802.500 Kč. 

 

3/ rozhodlo vydat záměr na prodej pozemkové parcely č. 825/1 (trvalý travní porost) o výměře  

979 m2 a  pozemkové parcely č. 825/2 (ostatní plocha – neplodná půda ) o výměře  586 m2  v katastrálním 

území    Šumburk    nad    Desnou   paní    K.    za     účelem    rozšíření zázemí    u    rodinného   domu 

č.p. 50, Vítězná ul., Tanvald, část Šumburk nad Desnou. 

 

4/  rozhodlo  nesouhlasit  s výší  kupní  ceny  609.000 Kč za výkup části pozemkové parcely č. 1932/2  

v   katastrálním   území   Tanvald  označené  podle   geometrického   plánu  č. 1588-1016/2014   ze  dne 

04.12.2014    jako   pozemková   parcela č. 1932/12,   propustku   a   kolen  od Správy  železnic,   státní 

organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1. 

 

5/  rozhodlo schválit výkup stavební parcely č. 1656, o výměře 55 m2  v katastrálním území Tanvald,  

na které stojí stavba: bez čp/če, technická vybavenost od Tenis Tanvald, z.s., se sídlem  Pod Špičákem 592, 

Tanvald za kupní cenu 218.000 Kč; 

 

6/ rozhodlo  schválit  vyřazení  studie  v  hodnotě 42.250 Kč  na  akci „Požární  zbrojnice  v  Horním    

Tanvaldu“ z účetní evidence jako zmařenou investici.  

 

7/  rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 73/2020:  

BĚŽNÉ VÝDAJE 

ODBOR EKONOMICKÝ 

účelový příspěvek ZŠ Tanvald, Sportovní 576 na odpisy                                                    - 29.906 Kč 

účelový příspěvek ZŠ Tanvald, Sportovní 576 na stravování žáků                                    - 165.000 Kč 

FINANCOVÁNÍ 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                 - 194.906 Kč 

                                                        

§ pol. ORJ ORG Kč

8115 -194 906,00

3113 5331 10 3520 -29 906,00

3113 5331 10 3520 -165 000,00  

 

8/ rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 74/2020: 

DAŇOVÉ PŘÍJMY                               - 7.770.000 Kč 

PŘIJATÉ TRANSFERY  

Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 podle zákona č. 159/2020 Sb.            7.770.000 Kč 
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ÚZ § pol. ORJ ORG Kč

98024 4111 7 770 000,00

1111 -1 500 000,00

1121 -4 000 000,00

1211 -2 270 000,00  

  

9/ rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 75/2020: 

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY              261.600,24 Kč 

FINANCOVÁNÍ 

Převod hospodářského výsledku z minulých let          - 261.600,24 Kč 

                                          

§ pol. ORJ ORG Kč

3634 2142 10 2 261 600,24

8115 -261 600,24

2420 10 -2 000 000,00  

 

10/ rozhodlo v souladu s § 34 zák. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 

znění, poskytnout příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Tanvald návratnou finanční výpomoc 

ve výši 398.399,76 Kč na předfinancování pořízení klavírního křídla REČEK  

a schválit rozpočtové opatření č.76/2020:  

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                                + 398.399,76 Kč 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

NFV ZUŠ Tanvald na předfinancování pořízení klavírního křídla REČEK        398.399,76 Kč 

                                     

§ pol. ORJ ORG Kč

3634 2142 10 398 399,76

3231 6451 10 398 399,76  

11/ rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 77/2020: 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

ODBOR EKONOMICKÝ                  173.406 Kč 

FINANCOVÁNÍ 

Převod hospodářského výsledku z minulých let             + 173.406 Kč 

                                      

§ pol. ORJ ORG Kč

3613 5909 10 173 406,00

8115 173 406,00              

 

12/ rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 78/2020: 

PŘIJATÉ TRANSFERY 

rekonstrukce VZT v objektu č.p. 589, ul. U Stadionu                                2.172.899,39 Kč 
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FINANCOVÁNÍ 

Převod hospodářského výsledku z minulých let           - 2.172.899,39 Kč 

                               

ÚZ § pol. ORJ ORG Kč

106515974 4216 2 172 899,39

8115 -2 172 899,39  

 

VII. 

Zastupitelstvo města schvaluje Projekt „Tanvald – Oprava místní komunikace 23C ul. Palackého“  

a podání žádosti o dotaci z národního programu – Podpora obcí s 3001 – 10000 obyvateli Ministerstva pro 

místní rozvoj ČR pro rok 2021 – dotační titul 117d8220A podpora obnovy místních komunikací. 

 

                                                                                VIII. 

 

Zastupitelstvo města schvaluje doplnění Strategického plánu rozvoje města Tanvald (2016-2026)  

o následující aktivity:  

1.2.4. Modernizace budovy ZUŠ 

1.3.1. Podpora bezbariérovosti ambulancí 

2.2.3. Oprava místní komunikace ul. Palackého Tanvald 

4.3.3. Rozvoj rekreačně sportovního areálu Výšina 

5.1.2. Zelené město  

5.2.2. Osvětlení kulturní památky kostela sv. Františka z Assisi Šumburk. 

 

 

  IX. 

 

1/ Zastupitelstvo města konstatuje po ověření ve smyslu s ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,  

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že Změna č. 3 

Územního plánu Tanvald není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací 

vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů  

a stanoviskem krajského úřadu. 

2/ Zastupitelstvo města jako příslušný správní orgán na základě ust. § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití ust. 

§ 55 odst. 6 a § 55b odst. 7, postupem dle § 54 odst. 1 a 2 stavebního zákona a v souladu s ust. § 173 odst. 

1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává opatřením obecné povahy 

Změnu č. 3 Územního plánu Tanvald.   

X. 

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

ve druhé polovině roku 2020 včetně řešení mimořádných situací a koordinaci činností pověřeného úřadu  

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

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

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

odměny. 
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2/ Zastupitelstvo města schvaluje za osobní přínos při splnění významného úkolu, za činnost a aktivity  

ve  druhé polovině roku 2020 včetně řešení mimořádných situací a koordinaci činností pověřeného úřadu  

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

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

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

měsíční odměny. 

XI. 

Zastupitelstvo města deleguje v souladu s § 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  

ve znění pozdějších předpisů, na valné hromady obchodních společností s majetkovou účastí města 

následující zástupce: 

1. na valné hromady Severočeské vodárenské společnosti a.s. konané v roce 2021  

pana Mgr. Vladimíra Vyhnálka, jako náhradníka pana Mgr. Antonína Bělonožníka; 

2. na valné hromady Teplárenství Tanvald s.r.o. konané v roce 2021 pana Mgr. Antonína Bělonožníka, 

jako náhradníka pana Mgr. Vladimíra Vyhnálka; 

3. na valné hromady Nemocnice Tanvald s.r.o. konané v roce 2021 pana Mgr. Vladimíra Vyhnálka, 

jako náhradníka pana Mgr. Antonína Bělonožníka. 

 

                                                                             XII. 

 

Ve věci realizace projektu „Střednědobé plánování sociálních služeb v Mikroregionu Tanvaldsko  

zastupitelstvo města: 

1) schvaluje  realizaci monitoringu potřeb v oblasti sociálních služeb v Tanvaldě; 

2) schvaluje  realizaci jednotlivých aktivit realizačním týmem v rámci projektu „Střednědobé    

    plánování sociálních služeb v MT“, jehož výsledkem bude nový Komunitní plán sociálních služeb  

    pro území celého Mikroregionu Tanvaldsko; 

3) schvaluje, že za účelem monitoringu potřeb v sociální oblasti budou vyplňovány dotazníky  

    co  největším počtem osob z cílových skupin v území města do 31.ledna 2021.   

 

                                                                           XIII. 

 

1)  Zastupitelstvo města ukládá starostovi města, aby zajistil formou zveřejňování na webu města Tanvald 

v záložce geotermální elektrárna, informování občanů o průběhu správních řízení ve věci GTE, tj, o všech 

vydaných správních rozhodnutích v dané věci, včetně reakce města Tanvald,  

ve zkrácené formě. 

2)  Zastupitelstvo města ukládá starostovi města, aby zajistil doručení odvolání města Tanvald proti 

usnesení SÚ Tanvald ze dne 2.12. 2020 Sp. zn. MěÚT /21785/2014/SÚ a ŽP ve spojení  

s Č.j.: MěÚT/27099/2020/SÚ a ŽP stavebnímu úřadu MěÚ Tanvald ve stanoveném termínu. 
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Zápis 

 

ze zasedání Zastupitelstva města Tanvald  
konaného dne 16. 12. 2020 od 16.00 hodin  

ve velké zasedací síni Městského úřadu Tanvald 
 

Přítomno:  18 členů zastupitelstva města (viz prezenční listina) 
 

Ověřovatelé zápisu: MUDr. Ondřej Pražák  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/ Návrh rozpočtu města na rok 2021 

6/ Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2022 - 2026 

7/ Majetkoprávní záležitosti  

    7.1. Prodej části pozemkové parcely č. 589/1 v kú. Tanvald 

    7.2. Prodej pozemkové parcely č. 899/15 v kú. Šumburk nad Desnou     

    7.3. Prodej pozemkových parcel č. 825/1 a č. 825/2 v kú. Šumburk nad Desnou 

    7.4. Výkup části pozemkové parcely č. 1932/2 v kú. Tanvald 

    7.5. Výkup stavební parcely č. 1656 v kú. Tanvald 

    7.6. Návrh na vyřazení studie „Požární zbrojnice v Horním Tanvaldu“ z účetní evidence 

    7.7. Rozpočtová opatření č. 73 – 77/2020 

    7.8. Rozpočtové opatření č. 78/2020 

8/ Oprava MK ul. Palackého 

9/ Doplnění Strategického plánu rozvoje města 2016-2026 

10/ Návrh na vydání Změny č. 3 Územního plánu Tanvald 

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

12/ Delegování zástupců města na valné hromady obchodních společností s majetkovou účastí města 

konané v roce 2021 

13/ Střednědobé plánování sociálních služeb v Mikroregionu Tanvaldsko 

14/ Informace o stavu řízení ve věci návrhu firmy Entergeo SE na vydání rozhodnutí o umístění stavby 

nebo zařízení – stavby „Hloubkové  vrty  pro  využití  geotermální  energie  Tanvald  –  geotermální  

teplárna s elektrárnou“  

15/ Náměty, připomínky, diskuze 

16/ Závěr  

 

 
ad 1/ Zahájení 
 

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

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

zastupitelů města, zaměstnanců i veřejnosti. 
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Starosta  - konstatoval, že zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval, že 

přítomno je 18 členů zastupitelstva města.  Omluvena je paní Hana Preislerová, pan Karel Soldát a pan 

Mgr. Jan Prašivka. Uvedl, že zasedání je usnášeníschopné.  

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

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

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

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

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

o ochraně osobních údajů a nyní jsou promítány na plátno.  
                                                                                                                        

Bez připomínek. 

 

Starosta – navrhl doplnit program o bod 7.8. Rozpočtové opatření č. 78/2020                                  

schváleno všemi hlasy přítomných 

 

Starosta – navrhl doplnit program o bod 8/ Oprava MK ul. Palackého a  body 8/ až 15/ přečíslovat na body 

9/ až 16. 

schváleno všemi hlasy přítomných 

 

 

Starosta – otázal se, zda má někdo potřebu doplnit program a nechal hlasovat  o schválení takto 

doplněného programu. 

schváleno všemi hlasy přítomných 
                         

Starosta -  navrhl členy návrhové komise – paní Bc. Zdenu Synovcoou  

                                                                      pana Daniela Šimka                                                                       

                                                                                                                  schváleno všemi hlasy přítomných 

 

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

 

- určil ověřovatele –  MUDr. Ondřeje Pražáka  a  Ing. Jana Palmeho 
      

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

a byl ověřovateli zápisu slečnou Lenkou Marčíkovou a panem Ing. Jaroslavem Mikšem 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 30. 09. 2020  

do 25. 11. 2020 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. 

 

Dále bez námětů a připomínek. 

 

Starosta navrhl usnesení: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti rady města v období od 30. 09. 2020  

do 25. 11. 2020. 
 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.                                          schváleno všemi hlasy přítomných 

Bylo přijato usnesení č. I 
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ad 3/ Informace o činnosti výborů zastupitelstva města     
 

3.1. Kontrolní výbor  
 

p. Šimek, předseda kontrolního výboru – informoval, že kontrolní výbor uskutečnil jednu kontrolu,  

a to nákup notebooků na Masarykově základní škole Tanvald. Uvedl, že notebooky byly nakoupeny, ale  

ne za finanční prostředky, které uvolnilo zastupitelstvo města, ale z dotace poskytnuté státem. Ředitelka  

by byla ráda, kdyby mohla využít i prostředky poskytnuté městem na nákup dalšího HW. 

 

3.2. Finanční výbor 
 

Starosta – informoval, že finanční výbor uskutečnil zasedání dne 14. 12. 2020, sešel se v počtu 4 členů. 

Uvedl, že finanční výbor přijal stanoviska k majetkoprávním vztahům města projednaných radou města  

a postoupených zastupitelstvu města, nesoulad při hlasování byl u projednávání mimořádných odměn 

členům zastupitelstva.  

 

3.3. Výbor pro rozvoj cestovního ruchu 
 

p. Černý, předseda výboru pro rozvoj cestovního ruchu – informoval, že jsou založeny oficiální 

Facebookové stránky města a Instagram. Členové výboru řešili výstavbu trailu na kempu, on sám zde celý 

říjen na výstavbě pracoval a již je to hotovo. Uvedl, že na jaře pozve zastupitele města na obhlídku  

do kempu. Dodal, že se řešil i pumptrack na kempu, ale zde bude nutná úprava terénu. Již je potvrzeno,  

že v červenci by mohl být postaven.  Dále se výbor zabýval obsahem informační tabule, která bude 

nainstalována na cestě k vyhlídce Špička, spolupracovali při tom s Mikroregionem Tanvaldsko. 

 

Starosta otevřel diskuzi ke všem třem výborům. 

 

Ing. Mikš – otázal se p. Černého na vyhlídku Špička, kdy bude oficiálně otevřena. Uvedl, že byla otevřena 

a pak uzavřena. 

 

Starosta – uvedl, že stavba vyhlídky Špička byla dokončena až v posledních dnech, včera byla zahájeno 

kolaudační řízení, město se vzdá odvolání a rozhodnutí nabude právní moci ihned. Dodal, že v průběhu 

listopadu proběhly veřejností fotky vyhlídky a její návštěvnost začala lákat širokou veřejnost.  

 

Bez námětů a připomínek. 
 

Starosta navrhl usnesení: 

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

a výboru pro rozvoj cestovního ruchu. 

                                                                      schváleno všemi hlasy přítomných 

Bylo přijato usnesení č. II 

 

                                                                           ad 4/ Informace o činnosti společností s majetkovou účastí města 
 

Starosta vzhledem ke stávající epidemické situaci omluvil jednatele všech tří společností 

s majetkovou účastí města, informace podá vedení města, případné dotazy se budou snažit 

zodpovědět, nebo odpověď zaslat co nejdříve. 

 

4.1. Nemocnice Tanvald s.r.o. 
 

Starosta – uvedl, že ze strany spol. Vamed Mediterra, a.s. byly změny na pozici vedení nemocnice. 

Informoval, že byly dokončeny investiční akce, a to rekonstrukce střechy ve výši 9,2 mil. Kč a instalace 

předokenních žaluzií ve výši 800 tis. Kč. 
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4.2. Teplárenství Tanvald s.r.o. 
 

Místostarosta – uvedl, že dne 25.11.2020 se uskutečnila valná hromada společnosti, projednala 

hospodaření společnosti za prvních deset měsíců. Informoval, že v letošním roce bylo prodáno o 800 GJ 

tepla méně než v loňském roce. I přesto lze předpokládat dobrý výsledek hospodaření. Valná hromada  

se zabývala otázkou demolice komína u teplárny. Informoval, že náklady byly vyčísleny na 11 mil. Kč 

+ DPH. Na závěr uvedl, že společnost v roce 2020 investovala do výměny starého plynového kotle  

za nový. 

 

Starosta – k otázce demolice komína uvedl, že jde o rozhodnutí, i když se jedná o velkou investici. 

 

p. Šimek – uvedl, že proběhly opravy komína a zaráží ho, že se jedná o demolici. 

 

Starosta – uvedl, že se provedla oprava vrchní část komína, které byla nutná.  

 

Místostarosta – uvedl, že na komínu byly provedeny sanační práce ve výši 600 tis. Kč. Investice  

na demolici bude vysoká, dodal, že vzrostla cena za skládkovné na 3,5 mil. Kč + DPH. 

 

4.3. TABYS s.r.o. Tanvald 
 

Starosta  - uvedl, že společnost provádí standardní činnosti. Konstatoval, že zateplení objetu Kamélie bylo 

dokončeno i byla dokončena výměna výtahů v tomto objektu.                                                     

 

Starosta otevřel diskuzi ke všem třem bodům. 

 

Dále bez dotazů a připomínek. 

 

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/ Návrh rozpočtu města na rok 2021 

 
Předkladatel: ekonomický odbor (viz příloha)  

 

Starosta požádal o úvodní slovo Bc. Tollara, vedoucího ekonomického odboru. 

Bc. Tollar, vedoucí ekonomického odboru – konstatoval, že vzhledem k současné koronavirové krizi nebylo 

vůbec jednoduché sestavit návrh rozpočtu města. Hrozí výpadek v daňových příjmech napříč 

samosprávami, státem i kraji. Nelze počítat s tím, že porostou příjmy. Projednává se návrh na zrušení 

superhrubé mzdy, čímž se výrazně sníží výnos daně z příjmů fyzických osob. Konstatoval, že daňové 

výnosy byly nastaveny oproti roku 2020 o 15 mil. Kč nižší.   

Uvedl, že návrh rozpočtu města Tanvald na rok 2021 je sestaven jako schodkový ve výši cca 162.806 tis. 

Kč. Uvedl, že schodek činí cca 13.834 tis. Kč se zapojením částky cca 11,7 mil. Kč z přebytku hospodaření 

z minulých let, což jsou neproinvestované finanční prostředky letošního roku, a  částky cca 2,5 mil. Kč 

z Fondu na zlepšení úrovně bydlení.  Dodal, že Fond na zlepšení úrovně bydlení je v celkové výši 3.120 tis. 

Kč a v současné době již nemá tento fond žádné příjmy ani výdaje.  

Konstatoval, že rozpočet města je sestaven realisticky a počítá i s investicemi. Tou největší bude realizace 

centra sociálních služeb v objektu č.p. 1309 - KOTVA ve výši více jak 19 mil. Kč s tím, že dotace bude 

činit cca 9 mil. Kč. Tato stavba započala již na konci letošního roku. Rozpočet města počítá  

se zapojením finančních prostředků z obdržených dalších tří dotací v roce 2021, a to na hřiště  

u Masarykovy základní školy Tanvald, na vyhlídku Špička a na bezbariérovost v Základní škole Tanvald, 

Sportovní 576. Mezi investiční akce roku 2021 bude patřit např. realizace parkoviště v ul. Slunná a výměna 

oken v budově radnice. Informoval, že město má na účtu volné prostředky ve výši 34 mil. Kč. 
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Starosta – uvedl, že je avizována změna rozpočtového určení daní, navíc by to mělo znamenat 7,8 mil. Kč 

a garantováno to je na rok 2021 i 2022. Je rád, že město neuteklo od žádných investic, finanční prostředky 

město má. Investiční akce města budou probíhat tedy i v příštím roce a je tomu velice rád. Měla by být 

vypsána i dotace na MMR na rekonstrukci ZUŠ. 

Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Bez připomínek. 

 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje: 

1) rozpočet města Tanvald na rok 2021 takto:  

celkové příjmy ve výši                                   148.971.804 Kč           

financování ve výši                                          13.834.357 Kč 

celkové zdroje ve výši                                  162.806.161 Kč 

běžné výdaje běžného účtu                            123.072.004 Kč 

běžné výdaje fondů                                            3.918.522 Kč 

kapitálové výdaje                                             33.815.635 Kč 

rozpočtová rezerva                                             2.000.000 Kč 

celkové výdaje ve výši                                  162.806.161 Kč 

 

2) závazné ukazatele rozpočtu v členění dle předloženého materiálu „Návrh rozpočtu města Tanvald  

na rok 2021“. 

 
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

schváleno všemi hlasy přítomných 

                                                                                                                               Bylo přijato usnesení č. IV 
 
ad 6/ Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na roky 2022 - 2026 

 

Předkladatel: ekonomický odbor (viz příloha)  

 

Starosta požádal o úvodní slovo Bc. Tollara, vedoucího ekonomického odboru. 

 

Bc. Tollar, vedoucí ekonomického odboru – uvedl, že návrh rozpočtového výhledu města na roky 2022 -

2026 upravuje § 3 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění. Uvedl, že se snažil sestavit ho realisticky,  

i když je tam určitý nepoměr mezi roky 2020 a 2021, rok 2020 vyjadřuje skutečnost.  Konstatoval,  

že z tohoto návrhu by se mělo vycházet při sestavování samotného rozpočtu města. 

 

Starosta – poděkoval panu Bc. Tollarovi a celému jeho týmu za odvedenou práci. 

 

Bez připomínek. 

 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu dle § 3 zákona č. 250/2000 Sb., 

v platném znění, na roky 2022 až 2026. 

 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

schváleno všemi hlasy přítomných 

                                                                                                                   Bylo přijato usnesení č. V 
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ad 7/ Majetkoprávní záležitosti 
 

7.1. Prodej části pozemkové parcely č. 589/1 v kú. Tanvald 

 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 

 

Starosta – uvedl, že společenství vlastníků jednotek domu Kostelní 169 Tanvald, se sídlem Kostelní 169, 

Tanvald má od města Tanvald na základě nájemní smlouvy ze dne 27.08.2019 v pronájmu části pozemkové 

parcely č. 589/1 (trvalý travní porost) o výměře 395 m2 v katastrálním území Tanvald za účelem umístění 

venkovní části vnitřní kanalizace, 3 ks revizní a rozdělovací šachty a 2 ks vsakovací jímky pro bytový dům 

č.p. 169, Kostelní ul., Tanvald. 

Společenství vlastníků jednotek domu Kostelní 169 Tanvald žádá město Tanvald o prodej části pozemkové 

parcely č. 589/1 (trvalý travní porost) o výměře cca 395 m2 v katastrálním území Tanvald. 

Konstatoval, že rada města vydala záměr na prodej předmětného pozemku a k vydanému záměru nepřišla 

žádná připomínka. 
 

Bez připomínek.    
 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo na základě vydaného a zveřejněného záměru prodat část pozemkové 

parcely č. 589/1 (trvalý travní porost) v katastrálním území Tanvald označené podle geometrického 

plánu č. 1821-332/2020 jako pozemková parcela č. 589/6 ( trvalý travní porost ) o výměře 340 m2 

Společenství vlastníků jednotek domu Kostelní 169 Tanvald, se sídlem Kostelní 169, Tanvald  

za kupní cenu 79.100 Kč. 
 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

schváleno všemi hlasy přítomných 

Bylo přijato usnesení č. VI/1 

 

7.2. Prodej pozemkové parcely č. 899/15 v kú. Šumburk nad Desnou     
 

Předkladatel: ekonomický odbor  (viz příloha) 
 

Starosta – uvedl, že paní B. žádá o prodej pozemkové parcely č. 899/15 (trvalý travní porost) o výměře 

1101 m2 v katastrálním území Šumburk nad Desnou za účelem stavby rekreačního objektu. 

Uvedl, že podle schváleného Územního plánu Tanvald se jedná o zastavitelnou plochu pod označením Z67 

vymezenou ve funkčním zařazení smíšené obytné – rekreační. Část pozemku protíná nadzemní 

komunikační vedení. Podle územního plánu je zároveň podmínkou pro využití zastavitelné plochy Z67 

stanoveno, že v dalším stupni projektové dokumentace bude provedeno biologické hodnocení dle § 67 

zákona Ochrany přírody a krajiny. 

Pro informaci odbor uvádí, že si o prodej tohoto pozemku v letošním roce požádal pan P. Rada města 

Tanvald na své schůzi dne 15.04.2020 usnesením č. 103/8/2020/1 vydala záměr na prodej. Zastupitelstvo 

města na svém zasedání dne 17.06.2020 usnesením č. IV/3 rozhodlo prodat pozemek panu P. Dne 

07.07.2020 pan P. od své žádosti z důvodu výše kupní ceny odstoupil. 

Konstatoval, že rada města vydala záměr na prodej předmětného pozemku a k vydanému záměru nepřišla 

žádná připomínka. 
 

Bez připomínek. 
 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo na základě vydaného a zveřejněného záměru prodat pozemkovou 

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

Desnou paní B. za účelem umístění stavby rekreačního objektu  za kupní cenu 802.500 Kč. 
 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

schváleno všemi hlasy přítomných 

                                                                                                                            Bylo přijato usnesení č. VI/2 
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7.3. Prodej pozemkových parcel 825/1 a 825/2 v kú. Šumburk nad Desnou 
 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 
 

Starosta – uvedl, že paní K žádá o prodej pozemkové parcely č. 825/1 (trvalý travní porost) o výměře 979 

m2 a pozemkové parcely č. 825/2 (ostatní plocha – neplodná půda) o výměře 586 m2 vše v katastrálním 

území Šumburk nad Desnou za účelem rozšíření zázemí u rodinného domu č.p. 50, Vítězná ul., Tanvald, 

část Šumburk nad Desnou. 

Uvedl, že se jedná se o pozemky, na které město nemá zajištěn přístup. Pozemková parcela č. 825/2 

v katastrálním území Šumburk nad Desnou sousedí s pozemkovou parcelou č. 847/7 v katastrálním území 

Šumburk nad Desnou ve vlastnictví paní K. Část pozemkové parcely č. 825/1 o výměre 703 m2 

v katastrálním území Šumburk nad Desnou má od města Tanvald na základě Smlouvy pachtovní ze dne 

31.03.2015 a jejího dodatku č. 1 ze dne 17.06.2019 propachtovanou pan D. jako zemědělský pacht. Pacht 

lze vypovědět ve dvanáctiměsíční výpovědní době, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího 

po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.  Konstatoval, že podle vydaného Územního plánu 

Tanvald jsou pozemky funkčně vymezeny jako plocha smíšená nezastavěného území – přírodní, 

zemědělská (součást nezastavěného území). 

Starosta ukázal předmětné pozemky v mapě a uvedl, že dle jeho názoru by pozemky měly zůstat v majetku 

města, protože v případě prodeje by se staly okolní pozemky města neucelené. Nechce sousedské spory. 

 

Ing. Palme – uvedl, že se byl na místě podívat osobně, pozemky to jsou podmočené a nevyužitelné.  Pan 

O., majitel sousedního pozemku, používá nemovitosti pro rekreační účely. Uvedl, že paní K. žádá  

o předmětné pozemky proto, že hranice menšího pozemku je u jejího objektu, a chce si rozšířit zázemí, 

protože se jedná o pozemky podmočené, chce další, které by mohla využívat alespoň z části. Chce jí to 

prodat i za cenu klínu do pozemku pana O. 

Vznesl protinávrh usnesení: Zastupitelstvo města rozhodlo vydat záměr na prodej pozemkové parcely  

č. 825/1 (trvalý travní porost) o výměře 979 m2 a  pozemkové parcely č. 825/2 (ostatní plocha – neplodná 

půda ) o výměře 586 m2 v katastrálním území Šumburk nad Desnou.  

 

p. Šimek – nechce řešit klíny, ať se majitelé sousedních pozemků dohodnou a pozemek se klidně prodá. 

 

Starosta – uvedl, že rada města takto rozhodla proto, aby byl pozemek ucelený. 

 

MUDr. Buchar – neví, zda bylo zmíněno, že město nemá k pozemku přístup. Lez tedy prodat těm, 

co přístup mají, a to je pan O. a paní K. Pokud by městu chtěl někdo prodat přístup k těmto pozemkům, pak 

je to věc jiná. 

 

Ing. Palme – konstatoval, že dle územního plánu nelze stavět. 

 

p. Kottan – uvedl, že určití patvar tam vzniká jen u jednoho pozemku, jeden pozemek prodat určitě lze. 

 

Místostarosta – otázal se, zda chce Ing. Palme vydat záměr na prodej paní K. nebo obecný záměr. 

 

Ing. Palme – uvedl, že chce vydat záměr na prodej tak, jak byl podán návrh usnesení do rady města. 

 

p. Feryna, občan Tanvaldu  – uvedl, že patvar tam je už nyní, nevidí proč brání tomu, to prodat. Pokud ho 

chce někdo koupit, tak proč mu to město nechce prodat, nerozumí tomu. 

 

Dále bez připomínek. 
 

Starosta přednesl protinávrh usnesení Ing. Palmeho 

Zastupitelstvo města rozhodlo vydat záměr na prodej pozemkové parcely č. 825/1 (trvalý travní 

porost) o výměře 979 m2 a  pozemkové parcely č. 825/2 (ostatní plocha – neplodná půda ) o výměře 

586 m2 v katastrálním území Šumburk nad Desnou paní K. za účelem rozšíření zázemí u rodinného 

domu č.p. 50, Vítězná ul., Tanvald, část Šumburk nad Desnou. 
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Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

Jméno člena ZM PROTI  ZDRŽEL 

Mgr. Bělonožník Antonín                 X 

MUDr. Buchar Jiří                   

Černý Lukáš                 X 

MUDr. Ducháčková Radka            

Erbenová Miroslava         

Josífek Jiří              

Kottan Michal         

Marčíková Lenka               

Ing. Mikš Jaroslav              

Ing. Palme Jan                

Mgr. Prašivka Jan      omluven            omluven 

MUDr. Pražák Ondřej                 

Preislerová Hana      omluvena        omluvena   

Průcha Josef                   

Soldát Karel       omluven       omluven 

Bc. Synovcová Zdeňka             

MDDr. Šebestová Daniela                X 

Šimek Daniel                  

RNDr. Týl Jaroslav        X  

Mgr. Vyhnálek Vladimír                X 

Mgr. Zítko Tomáš         X  

 

PRO 12 

PROTI 2 

ZDRŽELI SE 4 

Bylo přijato usnesení č. VI/3 

 

 

7.4. Výkup části pozemkové parcely č. 1932/2 v kú. Tanvald 

 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 
 

Starosta – uvedl, že uvedl, že rada města v souvislosti s obnovením místní komunikace ke garážím  

za nádražím ČD v Desné usnesením č. 211/15/2013 ze dne 21.08.2013 doporučila zastupitelstvu města 

souhlasit s výkupem části pozemkové parcely č. 1932/2, katastrální území Tanvald pod stávající 

komunikací. Zastupitelstvo města usnesením č. IV/11 ze dne 28.08.2013 rozhodlo souhlasit s výkupem této 

části pozemku. 

Dopisem ze dne 30.08.2013 požádalo město Tanvald Správu železniční dopravní cesty, (dále jen SŽDC), 

státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové o prodej části pozemkové parcely č. 1932/2 

v katastrálním území Tanvald s tím, že po jejím vykoupení vhodným způsobem upraví povrch této 

komunikace a zamezí tak prašnosti. 

V roce 2014 byl vyhotoven geometrický plán. Vzhledem k tomu, že se jedná o majetek České republiky, se 

kterým má Správa železniční dopravní cesty, státní organizace pouze právo hospodařit, je proces prodeje 

velmi zdlouhavý, neboť prodej musí odsouhlasit vláda ČR prostřednictvím Ministerstva dopravy. 
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Po několika urgencích město 18. 07. 2018 obdrželo od SŽDC, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec 

Králové vyrozumění, že se na části pozemku, která je předmětem prodeje nacházejí kolny ve správě SŽDC, 

státní organizace, které mají pronajaty nájemci bytů železniční stanice Desná. Aby SŽDC, státní podnik 

mohla pokračovat v obchodním případu musí dořešit záležitost kůlen, a to buď tím, že: 

1/ město Tanvald odkoupí předmětnou část pozemku včetně zmiňovaných kolen, které mají takřka nulovou 

účetní hodnotu, a nájem může případně po vzájemné dohodě pokračovat; 

2/ dojde k demolici kolen ze strany SŽDC. 

SŽDC, státní organizace žádala město Tanvald o sdělení, zda souhlasí s odprodejem části pozemkové 

parcely č. 1932/2 v katastrálním území Tanvald označené podle geometrického plánu č. 1588-1016/2014 ze 

dne 04.12.2014 jako pozemková parcela č. 1932/12 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 724 m2 včetně 

kolen nebo zda zájem města Tanvald dále trvá pouze v případě vyklizeného pozemku po demolici 

předmětných kolen. 

Při místním šetření, kterého se zúčastnili i starosta města a vedoucí odboru rozvoje  

a komunálních věcí Městského úřadu Tanvald, bylo zjištěno, že jsou kolny ve špatném stavu.  

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 12.09.2018 přijalo usnesení č. IV/3, kterým souhlasilo 

s výkupem části pozemkové parcely č. 1932/2 v katastrálním území Tanvald označené podle 

geometrického plánu č. č. 1588-1016/2014 ze dne 04.12.2014 jako pozemková parcela č. 1932/12 (ostatní 

plocha – jiná plocha) o výměře 724 m2 od  České republiky – Správy železniční dopravní cesty, státní 

organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha – Nové Město, s kolnami, za účelem  užívání jako přístupové 

komunikace od nádraží ČD Desná ke garážím. 

Dopisem ze dne 08.04.2020 obdržel ekonomický odbor od Správy železnic, státní organizace informaci, že 

by město Tanvald mělo schválit technické podmínky prodeje uvedené v dopise  

ze dne 08.04.2020 č. j. 22679/2018-SŽDC-GŘ-031(3). Současně by mělo souhlasit s podpisem prohlášení, 

které je přílohou výše uvedeného dopisu. 

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 13.05.2020 usnesením č. VI/2 souhlasilo s technickými 

podmínkami prodeje uvedenými v dopise Správy železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 

Praha 1, ze dne 08.04.2020, č.j. 22679/2018-SŽDC-GŘ-031(3) a s podpisem Prohlášení o případných 

ekologických závazcích spojených s nabývaným majetkem. 

Na základě výše uvedeného usnesení zastupitelstva města obdržel ekonomický odbor 

od Správy železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1 obdrželi návrh kupní ceny  

ve výši 609.000 Kč.  Za tuto cenu by město Tanvald vykoupilo část pozemkové parcely  

č. 1932/2 v katastrálním území Tanvald, označené podle geometrického plánu č. č. 1588-1016/2014  

ze dne 04.12.2014 jako pozemková parcela č. 1932/12 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 724 m2, 

propustek, kolny. 

Podle znaleckého posudku č. 3133/9/2020 ze dne 22. 6. 2020 byl oceněn pozemek a kolny následovně: 

 

1/ ocenění dle vyhlášky č. 441/2013 Sb.  (administrativní časová cena) 

    pozemek (p.p.č. 1932/12)         416.836 Kč 

    kolny                                           72.351 Kč 

    celkem zaokrouhleno               489.190 Kč                                      

 

2/ cena nemovitosti (pozemek a kolny) v místě a čase obvyklá (tržní)  

    celkem   280.000 Kč 

      

Dodatkem ke znaleckému posudku č. 3133/9/2020 ze dne 22. 6. 2020 byl oceněn kanalizační propustek, 

který se nachází pod převáděným pozemkem. 

Administrativní časová cena a cena obvyklá (tržní) jsou stejné – ve výši 103.710 Kč. 

Kupní cena byla stanovena na základě ocenění administrativní časovou cenou a byly k ní 

připočteny náklady spojené s prodejem. 

Město Tanvald obvykle prodává nemovitosti za cenu v místě a čase obvyklou (tržní).  

V tomto případě by kupní cena činila cca 400.000 Kč (280.000 Kč + 103.710 Kč 

+ náklady spojené s prodejem 16.100 Kč). 

Starosta uvedl, že navrhované ceny se odvíjejí od ceny administrativní časové a konstatoval, že město 

vychází při ocenění z ceny tržní stanovené znaleckým posudkem. Konstatoval, že rada města projednala a 

cena 609 tis. Kč se jí zdá drahá, doporučuje zastupitelstvu města s výši kupní ceny nesouhlasit. 
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Konstatoval, že posudek měli zastupitelé města v materiálu. Doporučil odkoupit za nižší cenu. Otevřel 

diskuzi. 

 

Bez připomínek. 
 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo nesouhlasit s výší kupní ceny 609.000 Kč za výkup části pozemkové 

parcely č. 1932/2 v katastrálním území Tanvald označené podle geometrického plánu č. 1588-

1016/2014 ze dne 04.12.2014 jako pozemková parcela č. 1932/12, propustku a kolen od Správy 

železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1. 

 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

                                                                                                               schváleno všemi hlasy přítomných 

Bylo přijato usnesení č. VI/4 

 

 

7.5. Výkup stavební parcely č. 1656 v kú. Tanvald 

 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 
 

Starosta – uvedl, že město Tanvald a Tenis Tanvald z.s. se v letošním roce  dohodly, že  město Tanvald od 

spolku Tenis Tanvald z.s. vykoupí pozemkovou parcelu č. 409/7 a stavební parcelu č. 1656 vše v 

katastrálním území Tanvald za kupní cenu 500.000 Kč s tím, že v roce 2020 město Tanvald vykoupí pouze 

pozemkovou parcelu č. 409/7 (ostatní plocha – jiná plocha) 

o výměře 2127 m2 v katastrálním území Tanvald včetně oplocení za cenu 282.000 Kč  

a  stavební parcelu č. 1656 v katastrálním území Tanvald, na které stojí stavba: bez čp./če, technická 

vybavenost vykoupí za cenu 218.000 Kč v roce 2021. Výkup pozemkové parcely 

č. 409/7 v katastrálním území byl zrealizován. Právní účinky zápisu nastaly k 17.04.2020. 

Město Tanvald obdrželo nabídku od spolku Tenis Tanvald z.s., se sídlem Pod Špičákem 592, Tanvald   

na odkoupení stavební parcely č. 1656 o výměře 55 m2 v katastrálním území Tanvald, na které stojí stavba:  

bez čp/če, technická vybavenost za kupní cenu 218.000 Kč s tím, že k sepsání kupní smlouvy dojde v I. 

čtvrtletí 2021. Konstatoval, že podle vydaného Územního plánu Tanvald je pozemek funkčně vymezen 

jako plocha občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední. 

 

Bez připomínek. 
 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit výkup stavební parcely č. 1656, o výměře 55 m2  

v katastrálním území Tanvald , na které stojí stavba: bez čp/če, technická vybavenost od Tenis 

Tanvald, z.s., se sídlem  Pod Špičákem 592, Tanvald za kupní cenu 218.000 Kč. 

 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

                                                                                                               schváleno všemi hlasy přítomných 

Bylo přijato usnesení č. VI/5 

 

7.6. Návrh na vyřazení studie „Požární zbrojnice v Horním Tanvaldu“ z účetní evidence 

 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 
 

Starosta – uvedl, že zastupitelstvo města usnesením č. XII. ze dne 13.06.2020 schválilo podání žádosti 

o dotaci z dotačního titulu Ministerstva vnitra ČR, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru 

České republiky pro rok 2019 v rámci dotačního programu – Účelové investiční dotace pro jednotky sboru 

dobrovolných hasičů obcí, výzvu JSDH_V3_2019: Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice. Tato 

žádost se týkala výstavby požární zbrojnice na pozemkové parcele č. 608 v katastrálním území Tanvald pro 

JSDHO Horní Tanvald. 

Odbor rozvoje a KV pro účely podání žádosti o dotaci zajistil vypracování studie na akci „Požární 

zbrojnice v Horní Tanvaldu“. 
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Zastupitelstvo města Tanvald usnesením č. VII ze dne 12.06.2019 rozhodlo uvolnit finanční prostředky  

na pořízení obytných kontejnerů na výstavbu zázemí pro spolkovou činnost SDH Horní Tanvald ve výši 

1.645.000 Kč a schválit rozpočtové opatření č. 50/2019. 

Z výše uvedených důvodů předkládá ekonomický odbor radě města a následně zastupitelstvu města  

ke schválení vyřazení studie v hodnotě 42.350 Kč na akci „Požární zbrojnice v Horním Tanvaldu“ z účetní 

evidence jako zmařenou investici. 

 

Bez připomínek. 
 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit vyřazení studie v hodnotě 42.250 Kč na akci „Požární 

zbrojnice v Horním Tanvaldu“ z účetní evidence jako zmařenou investici.  

 

 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

                                                                                                               schváleno všemi hlasy přítomných 

Bylo přijato usnesení č. VI/6 

 

7.7. Rozpočtová opatření č. 73 – 77/2020 

 

a) rozpočtové opatření č. 73/2020 

 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 
 

Starosta – uvedl, že ve schváleném rozpočtu města je obsažen účelový příspěvek Základní škole Tanvald, 

Sportovní 576 na stravování žáků a na odpisy. Vlivem uzavření škol došlo ke sjednání dodatku ke smlouvě 

o zajištění školního stravování a platby byly sníženy o 165.000 Kč. Plánovaná obnova investičního majetku 

ve školní kuchyni byla odsunuta na podzim, a proto došlo ke snížení tvorby odpisů. Výpočet počítal 

s pořízením investic nejpozději na jaře. Požadavek školy na odpisy je o 29.906 Kč nižší. Tyto dvě změny je 

nutné dle zákona řešit změnou rozpočtu. 
 

Bez připomínek.  
 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 73/2020: 
 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ 

 

účelový příspěvek ZŠ Tanvald, Sportovní 576 na odpisy                                                - 29.906 Kč 

účelový příspěvek ZŠ Tanvald, Sportovní 576 na stravování žáků                              - 165.000 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                 - 194.906 Kč 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

8115 -194 906,00

3113 5331 10 3520 -29 906,00

3113 5331 10 3520 -165 000,00  
 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

                                                                                                                 schváleno všemi hlasy přítomných 

Bylo přijato usnesení č. VI/7 
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b) rozpočtové opatření č. 74/2020 

 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 
 

Starosta – uvedl, že hospodaření v roce 2020 bylo napříč celou ekonomikou silně ovlivněno pandemií 

nového koronaviru. Restrikce se promítly i do výnosu daní a stát tak mohl dle RUD přerozdělit méně 

prostředků krajům a obcím. Proto se rozhodl výpadek příjmů kompenzovat jednorázovým nenávratným 

neúčelovým příspěvkem ze státního rozpočtu – tzv. kompenzačním bonusem. Jeho výše byla stanovena 

jako součin počtu obyvatel obce a 1.250 Kč, což pro Tanvald znamená 7.770.000 Kč, které jsme obdrželi 

v srpnu. Zbývá již jen zapojení příspěvku do rozpočtu, přičemž vedoucí ekonomického odboru navrhuje 

adekvátně snížit daňové příjmy.   

               

Bez připomínek.  

 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 74/2020: 

 

DAŇOVÉ PŘÍJMY                   - 7.770.000 Kč 

 

PŘIJATÉ TRANSFERY 

 

Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 podle zákona č. 159/2020 Sb.           7.770.000 Kč 

 

ÚZ § pol. ORJ ORG Kč

98024 4111 7 770 000,00

1111 -1 500 000,00

1121 -4 000 000,00

1211 -2 270 000,00  
 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

                                                                                                                schváleno všemi hlasy přítomných 

Bylo přijato usnesení č. VI/8 

 

 

c) rozpočtové opatření č. 75/2020 

 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 
 

Starosta – uvedl, že v rozpočtu na rok 2020 je v příjmech zařazena splátku půjčky TJ Bižuterie ve výši 

2.000.000 Kč. Rozhodnutím zastupitelstva však byla splatnost prodloužena o dva roky a příjem tedy 

nebude realizován. Naproti tomu město obdrželo od spol. Teplárenství Tanvald  podíl na zisku ve výši 

2.660.000 Kč, který v rozpočtu není obsažen. Vedoucí ekonomického odboru navrhuje proto 

rozpočtovým opatřením č. 76 zapojit do rozpočtu částku ve výši 398 399,76 Kč a tímto rozpočtovým 

opatřením zbylou část z podílu na zisku a zároveň vyřadit 2.000.000 Kč, přičemž zbývající částkou 

261.600,24 Kč bude sníženo financování.  

 

MUDr. Buchar - požádal pana Bc. Tollara pro příště, aby více rozepsal své myšlenky, aby nemuseli 

neekonomové tolik bádat. 
 

Dále bez připomínek. 
 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 75/2020: 

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                       261.600,24 Kč 

FINANCOVÁNÍ 
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Převod hospodářského výsledku z minulých let      - 261.600,24 Kč 

                                          

§ pol. ORJ ORG Kč

3634 2142 10 2 261 600,24

8115 -261 600,24

2420 10 -2 000 000,00  

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

                                                                                                                 schváleno všemi hlasy přítomných 

Bylo přijato usnesení č. VI/9 

 

d) rozpočtové opatření č. 76/2020 

 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 
 

Starosta – uvedl, že ředitelka Základní umělecké školy Tanvald žádá o poskytnutí návratné finanční 

výpomoci na předfinancování pořízení klavírního křídla REČEK, s jehož nabytím souhlasila rada města 

usnesením č. 165/12/2020 ze dne 16.02.2020. V žádosti ředitelka uvádí, že dle zákona č. 250/2000 Sb.,  

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, může škola financovat investiční potřeby 

pouze prostřednictvím fondu investic a není jasné, zda částka 398.399,76 Kč z účelové dotace SZIF 

(Program rozvoje venkova) bude připsána na účet školy do konce roku. Po připsání schválené dotace  

na běžný účet školy by byla finanční výpomoc neprodleně zaslána na účet města. 

Potřebnou částku navrhuje ekonomický odbor pokrýt částečným zapojením nedaňového příjmu – podílu na 

zisku Teplárenství Tanvald s.r.o.   

 

Bez připomínek. 
 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s § 34 zák. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, v platném znění, poskytnout příspěvkové organizaci Základní umělecká škola 

Tanvald návratnou finanční výpomoc ve výši 398.399,76 Kč na předfinancování pořízení klavírního 

křídla REČEK a schválit rozpočtové opatření č.76/2020:  
 

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                               + 398.399,76 Kč 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

NFV ZUŠ Tanvald na předfinancování pořízení klavírního křídla REČEK        398.399,76 Kč 

                                     

§ pol. ORJ ORG Kč

3634 2142 10 398 399,76

3231 6451 10 398 399,76  

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

                                                                                                               schváleno všemi hlasy přítomných 

Bylo přijato usnesení č. VI/10 

 

e) rozpočtové opatření č. 77/2020 

 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 
 

Starosta – uvedl, že město Tanvald jako vlastník bytových a nebytových prostor provádí nájemníkům 

každý rok vyúčtování služeb. Do roku 2019 bylo možno přeplatky zaúčtovat mínusem  

do příjmů a nebylo nutno provádět změnu rozpočtu. Dle platné rozpočtové skladby již to takto od roku 

2020 dělat nelze, přeplatek je nutno účtovat jako výdaj a každý výdaj musí být dle zákona kryt rozpočtem. 

Vedoucí ekonomického odboru žádá proto o dodatečné schválení rozpočtového opatření, kterým budou 

pokryty vratky z vyúčtování roku 2019.  
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Bez připomínek. 
 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 77/2020: 
 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

ODBOR EKONOMICKÝ                              173.406 Kč 

FINANCOVÁNÍ 

Převod hospodářského výsledku z minulých let             + 173.406 Kč 

                                         

§ pol. ORJ ORG Kč

3613 5909 10 173 406,00

8115 173 406,00  

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

                                                                                                                  schváleno všemi hlasy přítomných 

Bylo přijato usnesení č. VI/11 

 

 

f) rozpočtové opatření č. 78/2020 

 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 

 

Starosta – uvedl, že na základě žádosti obdrželo města dotaci na projekt „Rekonstrukce VZT v objektu č.p. 

589, ul. U Stadionu, Tanvald ve výši 2.172.899,39 Kč. Tato akce již byla předfinancovaná v minulých 

letech, lze tedy jejím přijetím do rozpočtu snížit financování 

Poděkoval odboru rozvoje a KV a ekonomickému odboru za odvedenou práci v této záležitosti, z vlastní 

zkušenosti může říci, že nebyla jednoduchá. 

 

Bez připomínek. 
 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 78/2020: 
 

PŘIJATÉ TRANSFERY 

rekonstrukce VZT v objektu č.p. 589, ul. U Stadionu                                2.172.899,39 Kč 

FINANCOVÁNÍ 

Převod hospodářského výsledku z minulých let          - 2.172.899,39 Kč 

                               

ÚZ § pol. ORJ ORG Kč

106515974 4216 2 172 899,39

8115 -2 172 899,39  

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

                                                                                                               schváleno všemi hlasy přítomných 

Bylo přijato usnesení č. VI/12 
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ad 8/ Oprava ul. Palackého – schválení podání žádosti 
 

Předkladatel:  odbor rozvoje a KV (viz příloha) 
 

Starosta – uvedl, že rada města na svém zasedání 26.11.2020 projednala a schválila projekt  

na celoplošnou opravu místní komunikace ulice Palackého v úseku od křižovatky s ulicí Nemocniční po 

křižovatku s ulicí U Stadionu. Tato oprava je vyvolána stavem této komunikace, která je páteřním 

přístupem do sídliště Výšina. Dále plánovanou opravou kanalizace a vodovodu v úseku této ulice (viz 

přiložená situace) realizovanou  SVS a.s. Teplice.  

Město má možnost podat žádost o dotaci z národního programu – Podpora obcí s 3001 – 10000 

obyvateli Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro rok 2021 – dotační titul 117d8220A Podpora obnovy 

místních komunikací.  

Termín realizace opravy místní komunikace je předpokládán ve druhém pololetí 2021. SVS a.s. 

připravuje opravu kanalizace a vodovodu v prvním pololetí 2021 s tím, že akci by chtěli zahájit, jakmile 

to dovolí klimatické podmínky, což je 04/2021.  

Na základě prostudování podmínek poskytnutí dotace nám projektový manažer Ing. Luděk Suchomel 

doporučuje, aby projekt a podání příslušné žádosti o dotaci schválilo i zastupitelstvo města.  
 

Místostarosta - doplnil, že v rámci rekonstrukce provede v danou dobu i Teplárenství Tanvald, s.r.o. 

opravu svého topného kanálu v části úseku komunikace. 

 

Starosta - doplnil, že jsme se obrátili i na plynárenskou společnost, zda v dané době neplánuje opravu 

svého zařízení. Ta odpověděla, že v tuto chvíli žádnou opravu v dané lokalitě neplánuje. 
 

Dále bez připomínek. 
 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje Projekt „Tanvald - Oprava místní komunikace 23C ul. Palackého“  

a podání žádosti o dotaci z národního programu – Podpora obcí s 3001 – 10000 obyvateli 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro rok 2021 – dotační titul 117d8220A Podpora obnovy 

místních komunikací. 
 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.                                                                                                                  

                                                                                                                  schváleno všemi hlasy přítomných 

Bylo přijato usnesení č. VII. 

 

ad 9/ Doplnění Strategického plánu rozvoje města 2016-2026 
 

Předkladatel:  místostarosta (viz příloha) 
 

Místostarosta – uvedl, že na zasedání zastupitelstva města dne 16.02.2016 schválilo zastupitelstvo města 

Strategický plán rozvoje města 2016-2026. Město od počátku a v dnešní době obzvlášť usiluje, aby své 

rozvojové investiční záměry investovalo i z dotačních prostředků. Jednou z důležitých podmínek při 

poskytování dotace je i doložitelnost, že požadovaný projekt není jen tzv. nahodilou akcí bez začlenění  

do dlouhodobého plánu rozvoje území. Proto se při podání žádosti o dotaci dokládá i soulad projektu  

se strategickými plány rozvoje města nebo území. U projektu realizovaného v rámci mikroregionu je  

to soulad s místním akčním plánem nebo akčním plánem sociálních služeb apod., u projektu města je 

 to soulad s výše zmíněným Strategickým plánem rozvoje města na období 2016-2026. Celé jeho znění 

naleznete: https://www.tanvald.cz/sablony/tanvald/obr/SPRM.pdf?v=1.02 

Město v nejbližším období zamýšlí realizovat 6 níže popsaných projektů, které však náš strategický plán 

neobsahuje.  

1.2.4. Modernizace budovy ZUŠ 

1.3.1. Podpora bezbariérovosti ambulancí 

2.2.3. Oprava místní komunikace ul. Palackého Tanvald 

4.3.3. Rozvoj rekreačně sportovního areálu Výšina 

5.1.2. Zelené město  

5.2.2. Osvětlení kulturní památky kostela sv. Františka z Assisi Šumburk 

 

https://www.tanvald.cz/sablony/tanvald/obr/SPRM.pdf?v=1.02
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Ze zasedací místnosti odešel p. Průcha - počet zastupitelů 17. 

 
Starosta – uvedl, že kvůli dotaci to musí být. 

 
Do zasedací místnosti odešel p. Průcha - počet zastupitelů 18. 

 

Ing. Palme – uvedl, že pět bodů je konkrétně formulováno, ale otázal se, co si má představit pod bodem 

Podpora bezbariérovosti ambulancí. 
 
Místostarostka – uvedla, že probíhá rekonstrukce budovy lékařů v Poštovní ulici č.p. 174. Je majitelkou 

této budovy. Uvedla, že má rozjednané možné dotační programy s MAS Rozvoj Tanvaldska a s 

Libereckým krajem,  proto je nutné rozšířit i Strategický plán rozvoje města, který toto v případě podání 

žádosti o dotaci musí obsahovat. Dodala, že ambulance v Tanvaldě např. u paní MUDr. Michalíkové nebo 

u MUDr. Poláčka bezbariérové nejsou. 

 

Starosta - uvedl, že v případě podání žádosti o dotaci se musí doložit dokument Strategický plán rozvoje 

města, a ten případný projekt v něm musí být obsažen. Nehledejme v tom nic jiného. Uvedl, že cokoliv 

napadne zastupitele města mohou dát i příště návrh na doplnění strategického plánu. 

 

Místostarosta -  uvedl, že vzhledem k obsáhlosti strategického plánu rozvoje jako dokumentu doporučuje 

se jeho dalším konkrétním obsahem v tuto chvíli nezabývat a pouze ho doplnit o navrhované aktivity tak,  

že ty budou vepsány v příslušných částech, kam náleží (strany 86-105 dokumentu),  a takto doplněný 

dokument bude zveřejněn na webových stránkách města. Případnou aktualizaci Strategického plánu 

rozvoje města by bylo vhodné projednat na některém z příštích zasedání zastupitelstva města.  

 

Bc. Synovcová – otázala se, proč není v tomto dokumentu nasvícení kostela na Horním Tanvaldě. 

 

Místostarostka – uvedla, že kostel sv. Františka z Assisi na Šumburku je zapsaná kulturní památka, Horní 

Tanvald ne, určitě by se nevztahovaly na tento kostel výzvy o dotace. 

 

Bc. Synovcová – trvá na tom, aby se do dokumentu doplnilo nasvícení kostela na Horním Tanvaldě. 

 

Místostarosta – uvedl, že to není tak jednoduché. Slíbil, že na zasedání zastupitelstva města na jaře tento 

návrh předloží znovu a toto bude přidáno. 

 

Místostarostka – uvedla, že se musí jasně zařadit pod konkrétní bod, bohužel kostel na Horním Tanvaldu 

není kulturní památkou. 

 

Místostarosta – uvedl, že bude připraveno na zasedání zastupitelstva města na jaře a bude provedena 

celková aktualizace. 

 

Dále bez připomínek. 

 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje doplnění Strategického plánu rozvoje města Tanvald (2016-2026)  

o následující aktivity:  

1.2.4. Modernizace budovy ZUŠ 

1.3.1. Podpora bezbariérovosti ambulancí 

2.2.3. Oprava místní komunikace ul. Palackého Tanvald 

4.3.3. Rozvoj rekreačně sportovního areálu Výšina 

5.1.2. Zelené město  

5.2.2. Osvětlení kulturní památky kostela sv. Františka z Assisi Šumburk. 

 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

                                                                                                                 schváleno všemi hlasy přítomných 

Bylo přijato usnesení č. VIII. 



22 

 

ad 10/ Návrh na vydání Změny č. 3 Územního plánu Tanvald 
 
Předkladatel:  stavební úřad a životní prostředí (viz příloha) 
 

Starosta – uvedl, že Městský úřad Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí, jako příslušný úřad 

územního plánování, který pořizuje v souladu s ustanovením § 6 odst.1, písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,  

o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Změnu č. 3 

Územního plánu Tanvald, předkládá v souladu s § 54 odst. 1 a § 55b odst. 7 stavebního zákona Návrh na 

vydání Změny č. 3 ÚP Tanvald s jeho odůvodněním. 

Pořizovatel přezkoumal Návrh Změny č. 3 Územního plánu Tanvald a shledal, že je v souladu s § 53 odst. 

4 stavebního zákona a Přílohou č. 7 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 

plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 

Součástí Odůvodnění je mimo jiné i soulad Změny č. 3 ÚP Tanvald s požadavky zvláštních právních 

předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Námitky a připomínky proti 

návrhu Změny č. 3 ÚP Tanvald nebyly podány, a proto jejich vyhodnocení není dále součástí Odůvodnění 

předmětné změny územního plánu. 

Obsah samotné Změny č. 3 ÚP Tanvald byl stanoven v Kap. e) Zprávy o uplatňování ÚP Tanvald  

za období 05/2014-05/2018, která byla schválena Zastupitelstvem města Tanvald dne 19.12.2018 

(usnesením č. XI/1) t.j.: V prostoru a plochách jižního svahu Špičáku bylo plošně prověřeno vymezení 

odjezdové/přibližovací cesty pro lyžaře, která je navržena formou koridoru o proměnlivé šíři  

se stanovením dohodnutých podmínek pro jeho využití. Koridor odjezdové lyžařské trasy KS2 byl 

přednostně vymezen s využitím stávajících cest/komunikací, dále byla formou návrhu vymezena  

i plocha K24 pro obousměrnou lanovou dráhu (dříve ve formě územní rezervy R2) a zastavitelná plocha 

Z83 pro účely zřízení parkoviště u lanovky a dojezdu lyžařské cesty (bývalá skládka Honvart). Změnou č. 3 

ÚP Tanvald byla provedena i aktualizace zastavěného území. 

Změna č. 3 ÚP Tanvald byla pořízena zkráceným postupem podle § 55a a násl. stavebního zákona. 

Pořizovatel tedy na základě výše uvedeného a podle § 54 odst.1 stavebního zákona předkládá Návrh  

na vydání Změny č. 3 Územního plánu Tanvald.  

 

Bez připomínek. 
 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města: 

1/ konstatuje po ověření  ve smyslu s ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,  

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že Změna  

č. 3 Územního plánu Tanvald není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací 

dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů  

a stanoviskem krajského úřadu 

2/  jako příslušný správní orgán na základě ust. § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití ust. § 55  

odst. 6 a § 55b odst. 7, postupem dle § 54 odst. 1 a 2 stavebního zákona a v souladu s ust. § 173 odst. 1 

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává opatřením obecné povahy 

Změnu č. 3 Územního plánu Tanvald.   

 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

Jméno člena ZM PROTI  ZDRŽEL 

Mgr. Bělonožník Antonín          

MUDr. Buchar Jiří                   

Černý Lukáš          

MUDr. Ducháčková Radka           X 

Erbenová Miroslava         

Josífek Jiří              

Kottan Michal         
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Marčíková Lenka               

Ing. Mikš Jaroslav              

Ing. Palme Jan                

Mgr. Prašivka Jan    omluven            omluven 

MUDr. Pražák Ondřej                 

Preislerová Hana      omluvena        omluvena   

Průcha Josef                   

Soldát Karel       omluven       omluven 

Bc. Synovcová Zdeňka             

MDDr. Šebestová Daniela          

Šimek Daniel                  

RNDr. Týl Jaroslav          

Mgr. Vyhnálek Vladimír         

Mgr. Zítko Tomáš           

 

PRO 17 

PROTI 0 

ZDRŽEL SE 1  

                                                                                                                           Bylo přijato usnesení č. IX. 

 
ad 11/ Schválení mimořádných odměn členům zastupitelstva města  

dle § 76 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích 
 
Předkladatel:  místostarosta (viz příloha) 
 

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

zastupitelstva poskytnutí mimořádné odměny. Souhrnná výše mimořádných odměn poskytnutých  

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

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

Rozpočet města pro rok 2020 počítá s možností poskytnutí takovýchto mimořádných odměn. Je pak na 

členech zastupitelstva, zda odměny schválí.  

Uvedl, že rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí těchto odměn ve výši jedné 

měsíční odměny starostovi a místostarostovi, kteří se podíleli na chodu města v druhé polovině roku 2020, 

která je spojena s řešením mimořádných situací a koordinací činností pověřeného úřadu ve stavu nouze.  

 

MUDr. Ducháčková – uvedla, že v současné situaci je činnost zastupitelstva města omezena, a i město 

dostává méně finančních prostředků. Rozhodla se, dát svoji odměnu na činnost hasičů na Českém 

Šumburku. 

 

Místostarosta – uvedl, že odměna se jí vyplatit musí a pak jim to může dát. 

 

MUDr. Buchar – uvedl, že tento rok byl jiný a výrazně ovlivněn jakýmsi virem, několikrát byl vyhlášen 

stav nouze. Souhlasí s tím, že ve stavu nouze nejen zastupitelstvo města, ale i vedení města muselo 

pracovat omezeně. Uvedl, že do nouze se dostalo i mnoho našich spoluobčanů, a proto mu nepřijde vhodné, 

dávat tyto odměny, když někdo nemá co do úst.  

 

Ing. Mikš – naváže na MUDr. Ducháčkovou, ale nechce se zviditelňovat. Každý by se měl vzdát části své 

odměny. Přidal se k ní a podpoří místní hasiče. 

 

Starosta – upozornil na bod, který se projednává. 
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Dále bez připomínek. 
 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

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

ve druhé polovině roku 2020 včetně řešení mimořádných situací a koordinaci činností pověřeného 

úřadu ve stavu nouze, které vykonávali ve prospěch města v době mimo úřední hodiny, ve svém 

osobním volnu nejen v pracovní dny, ale i ve dnech pracovního volna a klidu, poskytnout v souladu s 

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

jeho měsíční odměny. 

 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

Jméno člena ZM PROTI  ZDRŽEL 

Mgr. Bělonožník Antonín          

MUDr. Buchar Jiří       X            

Černý Lukáš          

MUDr. Ducháčková Radka            X 

Erbenová Miroslava         

Josífek Jiří              

Kottan Michal              X 

Marčíková Lenka              X 

Ing. Mikš Jaroslav              X 

Ing. Palme Jan               X 

Mgr. Prašivka Jan    omluven            omluven 

MUDr. Pražák Ondřej                 

Preislerová Hana      omluvena        omluvena   

Průcha Josef                   

Soldát Karel       omluven       omluven 

Bc. Synovcová Zdeňka             

MDDr. Šebestová Daniela          

Šimek Daniel                  

RNDr. Týl Jaroslav          

Mgr. Vyhnálek Vladimír         

Mgr. Zítko Tomáš           

 

PRO  12 

PROTI 1  

ZDRŽELI SE 5                                                                                                                

Bylo přijato usnesení č. X/1 

 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

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

ve  druhé polovině roku 2020 včetně řešení mimořádných situací a koordinaci činností pověřeného 

úřadu ve stavu nouze, které vykonávali ve prospěch města v době mimo úřední hodiny, ve svém 

osobním volnu nejen v pracovní dny, ale i ve dnech pracovního volna a klidu, poskytnout v souladu s 

§ 76 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích platném v znění, mimořádnou odměnu místostarostovi ve výši 

jedné jeho měsíční odměny. 
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Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

Jméno člena ZM PROTI  ZDRŽEL 

Mgr. Bělonožník Antonín          

MUDr. Buchar Jiří       X            

Černý Lukáš          

MUDr. Ducháčková Radka             X 

Erbenová Miroslava         

Josífek Jiří              

Kottan Michal              X 

Marčíková Lenka              X 

Ing. Mikš Jaroslav              X 

Ing. Palme Jan               X 

Mgr. Prašivka Jan    omluven            omluven 

MUDr. Pražák Ondřej                 

Preislerová Hana      omluvena        omluvena   

Průcha Josef                   

Soldát Karel       omluven       omluven 

Bc. Synovcová Zdeňka             

MDDr. Šebestová Daniela          

Šimek Daniel                  

RNDr. Týl Jaroslav          

Mgr. Vyhnálek Vladimír         

Mgr. Zítko Tomáš           

 

PRO  12 

PROTI 1  

ZDRŽELI SE 5                                                                                                                 

Bylo přijato usnesení č. X/2 

 

 
ad 12/ Delegování zástupců města na valné hromady obchodních 

společností s majetkovou účastí města konané v roce 2021 
 
Předkladatel:  místostarosta (viz příloha) 
 

Místostarosta – uvedl, že město Tanvald má majetkovou účast ve třech obchodních společnostech. Kromě 

nemocnice a teplárenství je rovněž akcionářem severočeských vodáren. Tato naše majetková účast nám 

umožňuje aktivně se zúčastnit zasedání nejvyšších orgánů těchto společností. V souladu se zákonem o 

obcích zastupitelstvo města deleguje své zástupce na valné hromady těchto organizací v nadcházejícím 

kalendářním roce. V minulosti bylo zvykem, že pan starosta se zúčastnil valných hromad SVS, a.s.  

a Nemocnice Tanvald, s.r.o. a pan místostarosta Teplárenství Tanvald, s.r.o.  Navrhl, aby tomu tak bylo  

i nadále.     

 

Starosta – konstatoval, že za tyto aktivity nepobírají žádnou odměnu.  

 



26 

 

Místostarosta – doplnil, že na valných hromadách obchodních společností s majetkovou účastí města hájí 

zájmy města.  Jsou zástupci společníka a hájí jeho zájmy. 

 

Bez připomínek. 
 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města deleguje v souladu s § 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  

ve znění pozdějších předpisů, na valné hromady obchodních společností s majetkovou účastí města 

následující zástupce: 

4. na valné hromady Severočeské vodárenské společnosti a.s. konané v roce 2021  

pana Mgr. Vladimíra Vyhnálka, jako náhradníka pana Mgr. Antonína Bělonožníka; 

5. na valné hromady Teplárenství Tanvald s.r.o. konané v roce 2021 pana Mgr. Antonína 

Bělonožníka, jako náhradníka pana Mgr. Vladimíra Vyhnálka; 

6. na valné hromady Nemocnice Tanvald s.r.o. konané v roce 2021 pana Mgr. Vladimíra 

Vyhnálka, jako náhradníka pana Mgr. Antonína Bělonožníka. 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

                                                                                                               schváleno všemi hlasy přítomných 

Bylo přijato usnesení č. XI. 

 

 
ad 13/ Střednědobé plánování sociálních služeb v Mikroregionu Tanvaldsko 
 
Předkladatel:  místostarosta (viz příloha) 
 

Místostarosta – uvedl, že pracovní skupina Mikroregionu Tanvaldsko (dále jen MT) na čele s manažerkou 

Ing. Kateřinou Preusslerovou v  rámci realizace projektu „Střednědobé plánování sociálních služeb 

v Mikroregionu Tanvaldsko, jehož výsledkem bude nový Komunitní plán sociálních sužeb, rozšiřuje do 

celého území MT dotazník pro veřejnost v oblasti sociálních služeb. Zjišťuje jím u našich občanů 

potřebnost sociálních služeb, a to nejen v oblasti služeb pro seniory, ale pro všechny věkové skupiny - děti, 

mládež, osoby sociálně vyloučené i tímto ohrožené, pro lidi postižené i jinak handicapované. Dotazník se 

bude vyplňovat jak v tištěné podobě, tak elektronicky www.mojeanketa.cz/pruzkum/280856823/. 

Vyplněné dotazníky bude sbírat/shromažďovat/každá obec, od které si dotazníky najednou vyzvedne  

na začátku února 2021 koordinátorka projektu paní Preusslerová. 

Tištěné dotazníky nám byly předány na zasedání MT. Nyní je potřeba je rozmístit ve městě,  

u lékaře, v knihovně – prostě tam, kam přijde nejvíc lidí z cílových skupin Termín pro vyplnění dotazníků 

je nově stanoven do konce ledna 2021.  

Dotazník je umístěn i na webových stránkách města Tanvald. 

Elektronicky ho lze také vyplnit přímo z odkazu: www.tanvaldsko.info, kde je hned na titulní straně nebo 

také zde: http://www.tanvaldsko.info/cs/projekty/strednedobe-planovani-rozvoje-socialnich-sluzeb-na-

uzemi-mikroregionu-tanvaldsko/2.html, zde jsou také hlavní informace o projektu. 

Pro splnění oficiálních náležitostí realizace projektu a pro proces komunitního plánování je potřeba schválit 

monitoring potřeb v oblasti sociálních služeb pro komunitní plánování sociálních služeb katastru našeho 

území.  

 

Bc. Synovcová – upozornila, že byla členkou několika pracovních skupin a tento dokument je důležitý. 

Dotazník má několik nedostatků a upozornila na to jeho tvůrce. Některé otázky jsou formulovány tak, že 

někdo neznalý věci se v nich nevyzná. Požádala zastupitele města o pomoc při vyplňování dotazníků 

občany. Zařídila také dotazníky v provedení s většími písmeny. V ordinacích lékařů se objeví dotazníky 

také. Uvedla, že schůzek pracovních skupin se mohou zúčastnit i zastupitelé města. Komunitní setkání jsou 

i pro veřejnost. Mohou to být zástupci regionálních služeb, ale i zástupci organizací, úředníci odpovědní  

za resort i vedení města. Dotazník je i na webových stránkách města a na FCB města. Věří, že bude  

i v lednovém čísle Tanvaldského zpravodaje.  

 

Místostarosta – poděkoval paní Bc. Synovcové za příspěvek. 

http://www.mojeanketa.cz/pruzkum/280856823/
http://www.tanvaldsko.info/
http://www.tanvaldsko.info/cs/projekty/strednedobe-planovani-rozvoje-socialnich-sluzeb-na-uzemi-mikroregionu-tanvaldsko/2.html
http://www.tanvaldsko.info/cs/projekty/strednedobe-planovani-rozvoje-socialnich-sluzeb-na-uzemi-mikroregionu-tanvaldsko/2.html
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Dále bez připomínek. 
 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Ve věci realizace projektu „Střednědobé plánování sociálních služeb v Mikroregionu Tanvaldsko  

zastupitelstvo města : 

1) schvaluje  realizaci monitoringu potřeb v oblasti sociálních služeb v Tanvaldě. 

2) schvaluje  realizaci jednotlivých aktivit realizačním týmem v rámci projektu „Střednědobé    

    plánování sociálních služeb v MT“, jehož výsledkem bude nový Komunitní plán sociálních služeb  

    pro území celého Mikroregionu Tanvaldsko. 

3) schvaluje, že za účelem monitoringu potřeb v sociální oblasti budou vyplňovány dotazníky  

    co  největším počtem osob z cílových skupin v území města do 31.ledna 2021.   

 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

                                                                                                               schváleno všemi hlasy přítomných 

Bylo přijato usnesení č. XII. 

 
ad 14/ Informace o stavu řízení ve věci návrhu firmy Entergeo SE na 

vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení – stavby „Hloubkové  
vrty  pro  využití  geotermální  energie  Tanvald  –  geotermální  teplárna 
s elektrárnou“  

 
Předkladatel:  MUDr. Buchar, MUDr. Ducháčková, slečna Lenka Marčíková, Ing. Jaroslav Mikš, Ing. Jan 

Palme a pan Daniel Šimek (viz příloha) 
 

Starosta – uvedl, že požádal jednoho z nich o přednesení tohoto bodu. 

 

Ing. Mikš – uvedl, že v roce 2014 jednalo zastupitelstvo města v kině o geotermální elektrárně v Tanvaldě a 

shodlo se na tom, že ji v Tanvaldě nechtějí. Od té doby uplynulo mnoho času, bylo vydáno několik 

rozhodnutí, která byla více či méně příznivá k té které straně. Dnešní fáze řízení není veřejnosti moc 

známa. Informace, které jim někdo poskytne, nejsou mnohdy úplné tak, aby mohli veřejnost informovat. 

Konstatoval, že na webu města téměř rok nebyla žádná informace o tom, v jaké fázi toto řízení je. Požádal 

starostu města a vedení města, aby byli občané pravidelně informováni na webu a ve zpravodaji o průběhu 

správních řízení ve věci geotermální elektrárny. Konstatoval, že mají připravený návrh usnesení, než ho 

přednesl, tak se otázal, zda město Tanvald podalo odvolání k usnesení ze dne 02.12.2020. 

 

Starosta – uvedl, že zastupitelstvo města určilo, že právním zástupcem města v tomto řízení bude JUDr. 

Jantačová. Uvedl, že vše vždy s JUDr. Jantačovou komunikuje a konstatoval, kdy začíná běžet lhůta pro 

odvolání k usnesení, které je nyní zveřejněno na úřední desce obce. 

 

Ing. Mikš – přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města ukládá starostovi města, aby zajistil formou zveřejňování na webu města Tanvald  

v záložce geotermální elektrárna, informování občanů o průběhu správních řízení ve věci GTE, tj, o všech 

vydaných správních rozhodnutích v dané věci, včetně reakce města Tanvald.  

Zastupitelstvo města ukládá starostovi města, aby zajistil doručení odvolání města Tanvald proti usnesení 

SÚ Tanvald ze dne 2.12. 2020 Sp. zn. MěÚT /21785/2014/SÚ a ŽP ve spojení  

s Č.j.: MěÚT/27099/2020/SÚ a ŽP stavebnímu úřadu MěÚ Tanvald ve stanoveném termínu. 

Starosta – navrhl rozdělit navržené usnesení na dvě, a hlasovat o každém zvlášť, a vysvětlil proč. 

 

Ing. Mikš požádal o 5ti minutovou přestávku. 

 

Ing. Palme – souhlasí s tím, rozdělit navržené usnesení do dvou bodů. Konstatoval, že řízení o geotermální 

elektrárně v Tanvaldě se rozpadlo do dvou rovin. Jedno je územní řízení u stavebního úřadu příp. u 

krajského úřadu. Posledním dokumentem bylo, že stavební úřad přerušil územní řízení do 31.12.2020. 
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Společnost Entergeo SE požádala o prodloužení lhůty o tři roky pro doplnění podkladů.  Zdůraznil, že 

myšlenka geotermální elektrárny tu je od roku 2013, měli tedy dle jeho názoru času dost. 

Druhé řízení je u ministerstva životního prostředí, kdy společnost Entergeo SE požádala ministerstvo  

o vydání rozhodnutí o průzkumném území v areálu bývalé Seby, aby splnila podmínky ostrovního provozu. 

K tomu doplnil, že tepelný výměník, který by měl v této souvislosti vzniknout, by byl v hloubce 5 km pod 

téměř celým městem Tanvald. Konstatoval, že ministerstvo v prvním kroku žádost zamítlo, ve druhém 

povolilo, město se odvolalo. 

Uvedl, že občané toto nevědí, ani z oficiálních webových stránek města. Konstatoval, že jim jde o to, aby 

se doplnily informace na webu města v sekci GTE.  

Chápe, že je dohoda s JUDr. Jantačovou, ale základní informace by občané mít měli. Aby i občané věděli, 

jak hájí zájmy města a jejich občanů. Je tu stále platné usnesení zastupitelstva města z roku 2014, a 

usnesení stávajícího zastupitelstva města z roku 2016, kterým nesouhlasí se stavbou geotermální elektrárny 

v Tanvaldě. Uvedl, že by stačilo pár vysvětlujících vět, nemusí být zveřejněny celé PDF soubory. Ať je 

všem jasno, v jakém stadiu ta jednotlivá řízení jsou. 

Chce, aby se jednalo s JUDr. Jantačovou o tom, aby se lhůta neprodlužovala o další tři roky, tedy aby bylo 

podáno odvolání města proti usnesení, kterým se lhůta k doplnění podkladů prodloužila do 31.12.2023. 

 

Ing. Mikš – přednesl návrh usnesení rozdělený na dva body: 

1)  Zastupitelstvo města ukládá starostovi města, aby zajistil formou zveřejňování na webu města Tanvald  

v záložce geotermální elektrárna, informování občanů o průběhu správních řízení ve věci GTE, tj, o všech 

vydaných správních rozhodnutích v dané věci, včetně reakce města Tanvald,  

ve zkrácené formě. 

Konstatoval, že usnesení bylo doplněno o poslední tři slova, tak jak o tom hovořil Ing. Palme, že není 

potřeba zveřejňovat celé soubory, stačí veřejnost krátce informovat ve větách. 

Ing. Palme – otázal se, zda město podá odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu o prodloužení lhůty pro 

doplnění podkladů do roku 2023. 

 

Starosta – uvedl, že s JUDr. Jantačovou v tomto směru jednal, odvolání bude podáno v řádné lhůtě.  

 

p. Čermák, občan Tanvaldu – potvrdil, že občané nejsou informováni o současném řízení o geotermální 

elektrárně. Upozornil na špatné ovzduší v centru města při inverzním počasí. 

 

p. Feryna, občan Tanvaldu – konstatoval, že spolek Tanvald 21. století obdržel od ministerstva životního 

prostředí rozhodnutí, že již nejsou účastníky řízení. Informoval, o dalších krocích, které spolek podnikne. 

Poté pohovořil o tom, že město má v tomto řízení právního zástupce, a na co má nárok a na co nárok nemá.  

Dále se vrátil k historii celého řízení o geotermální elektrárně a na závěr konstatoval, že usnesením 

z 2.12.2020 se prodlužuje lhůta k doplnění podkladů pro rozhodnutí o umístění stavby do 31.12.2023. 
 

Starosta - upozornil pana Ferynu, že dle Jednacího řádu Zastupitelstva města Tanvald je čas diskutujících 

omezen na 5 minut. 
 

Dále bez připomínek. 
 

Starosta - konstatoval, že jsou tu dva návrhy usnesení. 

 

RNDr. Týl – požádal o přednesení návrhů usnesení, aby zastupitelé věděli, o čem hlasují. 
 

Ing. Mikš přednesl první návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města ukládá starostovi města, aby zajistil formou zveřejňování na webu města 

Tanvald v záložce geotermální elektrárna, informování občanů o průběhu správních řízení ve věci 

GTE, tj, o všech vydaných správních rozhodnutích v dané věci, včetně reakce města Tanvald,  

ve zkrácené formě. 
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Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

Jméno člena ZM PROTI  ZDRŽEL 

Mgr. Bělonožník Antonín                X 

MUDr. Buchar Jiří                   

Černý Lukáš         X  

MUDr. Ducháčková Radka            

Erbenová Miroslava               X 

Josífek Jiří              

Kottan Michal         

Marčíková Lenka               

Ing. Mikš Jaroslav              

Ing. Palme Jan                

Mgr. Prašivka Jan    omluven            omluven 

MUDr. Pražák Ondřej                 

Preislerová Hana      omluvena        omluvena   

Průcha Josef                   

Soldát Karel       omluven       omluven 

Bc. Synovcová Zdeňka       X        

MDDr. Šebestová Daniela          

Šimek Daniel                  

RNDr. Týl Jaroslav        X   

Mgr. Vyhnálek Vladimír        X  

Mgr. Zítko Tomáš        X   

 

PRO 11 

PROTI 5  

ZDRŽELI SE 2  

Bylo přijato usnesení XIII/1 

 

 

Ing. Mikš přednesl druhý návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města ukládá starostovi města, aby zajistil doručení odvolání města Tanvald proti 

usnesení SÚ Tanvald ze dne 2.12. 2020 Sp. zn. MěÚT /21785/2014/SÚ a ŽP ve spojení  

s Č.j.: MěÚT/27099/2020/SÚ a ŽP stavebnímu úřadu MěÚ Tanvald ve stanoveném termínu. 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

                                                                                                               schváleno všemi hlasy přítomných 

Bylo přijato usnesení č. XIII/2 

ad 15/ Náměty, připomínky, diskuze 
 

Starosta  - poděkoval všem zastupitelům města za to, jakým způsobem přistupují ke své práci. Děkuje 

všem za činorodou práci. 

- informoval o vyhlídce Špička, rozhodnutí o kolaudaci ještě nenabylo právní moci. Dodal, že v této 

lokalitě by měla navázat dále i naučná stezka, která naláká další turisty, jako už nalákala vyhlídka 

Špička. Je přesvědčený, že až budou dokončeny všechny aktivity v kempu naláká to další turisty.  

- poděkoval všem zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu za jejich dosavadní práci. 
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- informoval, že jedná se společností SMRŽO - MEDIC s.r.o. o zřízení stanoviště na antigenní 

testování Covid-19 v Tanvaldě pro občany města i občany celého ORP. Záležitost to není 

jednoduchá, ale věří, že se podaří v pondělí testovací místo zprovoznit. 

-  

Místostarosta – poděkoval panu Štimovi ze Žďáru za letošní krásný vánoční strom umístěný na centrálním 

parkovišti. 

 

p. Šimek – upozornil na nárust dopravy na Honwartu, chce řešit omezení dopravy. 

 

Starosta – uvedl, že myšlenka města je udělat u tenisových kurtů parkoviště, které odlehčí lokalitě  

na Honvartě. 

 

p. Šimek – uvedl, že by bylo dobré umístit na hřišti dopravní značku „Parkoviště“. Dále upozornil  

na nefungující osvětlení ve městě. 

 

Starosta – připomínku vzal na vědomí a konstatoval, že mu mohou zavolat kdykoliv a zjedná nápravu. 

 

p. Šimek – uvedl, že dle jeho názoru by při prodeji nemovitostí bylo vhodné, aby zájemci skládali kauci, 

pak by neměli důvod odstupovat, neboť by to pro ně bylo zavazující více než nyní, kdy je prodej obálkovou 

metodou. 

 

Starosta – konstatoval, že je to o rozhodnutí. 

 

sl. Marčíková – upozornila na velké množství tříděného odpadu na stanovištích, nejvíce u skla a plastů. 

Otázala se, zda je možné navýšit svoz těchto komodit tříděného odpadu.  

 

Starosta –  uvedl, že navýšení počtu svozů je otázkou peněz. Konstatoval, že všechna města mají 

v současné době problémy se zvýšeným odpadem, lidé jsou během covidové pandemie více doma. 

 

Ing. Mikš – poukázal na odpadové hospodářství v Turnově, kde má každý dům čtyři popelnice navíc. 

Podobně by se to mohlo udělat  i v Tanvaldě. 

 

Starosta – uvedl, že Smržovka změnila odpadové hospodářství tento rok, chce s nimi po roce fungování 

projednat, co to přineslo. 

 

p. Feryna, občan Tanvaldu – konstatoval, že čím více bude svozů, tím to bude je dražší. Uvedl,  

že zastupitelstvo města by se mělo zabývat otázkou, jak to vyřešit.  

 

Dále bez připomínek a dotazů. 
 

ad 16/ Závěr 
 

Starosta poděkoval zastupitelům za účast při dnešním jednání, popřál všem krásné vánoční svátky a vše 

nejlepší v novém roce, a zasedání zastupitelstva města v 19.14 hodin ukončil.  

 

 

 

                                                                                                                                  Mgr. Vladimír Vyhnálek v.r. 

                                                                                                                                             starosta  

 

 

                                                             

Ověřovatelé zápisu:  MUDr. Ondřej Pražák  v.r.                              Ing. Jan Palme v.r. 

 

V Tanvaldě dne 29.12.2020 


