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Město Tanvald 

 
Výpis usnesení 

ze zasedání Zastupitelstva města Tanvald 

konaného dne 05. 02. 2020 

 

I. 

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti rady města v období od 30. 12. 2019 

do 27. 01. 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. 

 

K majetkoprávním záležitostem zastupitelstvo města: 

 

1/  schvaluje výkup pozemkové parcely č. 409/7 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 2127 m2        

v katastrálním území Tanvald od spolku Tenis Tanvald, z.s., se sídlem Pod Špičákem 592, 

Tanvald  za kupní cenu 282.000 Kč. 

 

2/  schvaluje realizaci a financování akce „Revitalizace hřiště u Masarykovy školy“ a  souhlasí    

s podáním žádosti o poskytnutí dotace z Národního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

Podpora rozvoje regionů 2019+ na rok 2020, podprogram Podpora obcí s 3 001 – 10 000 

obyvateli. 

 

3/ schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2020 spočívající ve vrácení nedočerpaných prostředků 

účelových neinvestičních dotací na sociální práci, sociálně-právní ochranu dětí, asistenty prevence 

kriminality a volby do Evropského parlamentu: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ                                                                                      + 589.416,46 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                                                     + 589.416,46 Kč 

 
§ pol. ORJ ORG Kč

8115 589 416,46

6402 5364 10 98348 56 937,56

6402 5364 10 14032 2 835,00

6402 5364 10 13011 427 918,01

6402 5364 10 13015 101 725,89  



2 

 

V. 

 

Zastupitelstvo města rozhodlo aktualizovat Strategický plán rozvoje města Tanvald (2016 – 

2026) o aktivitu A. 4.3.7. „Revitalizace hřiště u Masarykovy základní školy“. 

 

VI. 

Zastupitelstvo města schvaluje: 

a/ poskytnutí neinvestičních dotací na činnost a provozní výdaje a darů organizacím z rozpočtu 

města Tanvald v roce 2020 takto: 

1) Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Tanvald dotaci ve výši 80.000 Kč 

2) MotorGate, z.s. Tanvald dar ve výši 5.000 Kč 

3) Školní sportovní klub ZŠ Tanvald, Sportovní 576, z.s. dar ve výši 20.000 Kč 

4) Oblastní charita Most dotaci ve výši 30.000 Kč. 

5) Klub bojového umění karate Tanvald, z.s. dar ve výši 20.000 Kč. 

6) Spolek zdravotně postižených Tanvald, z.s. dotaci ve výši 50.000 Kč 

7) Tenis Tanvald, z.s. dar ve výši 20.000 Kč 

8) Rodinné centrum Maják Tanvald, z.s. dotaci ve výši 85.000 Kč 

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

bazénu ve výši 850.000 Kč 

10) Gymnázium a Obchodní akademie Tanvald, příspěvková organizace dotaci na krajem 

nepokryté 

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

11) Tělovýchovná jednota Jiskra Tanvald, z.s. dotaci ve výši 170.000 Kč 

12) Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s dotaci ve výši 50.000 Kč 

13) Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Jablonec nad Nisou, 

pobočný spolek dar ve výši 15.000 Kč 

14) SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů Tanvald Šumburk, pobočný spolek dar ve výši 30.000 Kč 

15) Základní škola Tanvald, Údolí Kamenice 238, p.o. dar ve výši 25.000 Kč 

16) TJ Velké Hamry, z.s. dar ve výši 5.000 Kč 

17) Tělovýchovná jednota Tanvald, z.s. dotaci ve výši 170.000 Kč 

18) DH FR racing Tanvald, z.s. dar ve výši 30.000 Kč 

19) Občanské sdružení D.R.A.K. Liberec, z.s. dotaci ve výši 25.000 Kč 

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

 

b/ rozpočtové opatření č. 7/2020: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ 

 

nerozdělené dotace a dary neziskovým org. v oblasti soc. služeb      - 190.000 Kč 

 

nerozdělené dotace                    - 1.610.000 Kč 

 

dotace Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Tanvald 80.000 Kč 

dar MotorGate, z.s. Tanvald 5.000 Kč 

dar Školní sportovní klub ZŠ Tanvald, Sportovní 576, z.s. 20.000 Kč 

dotace Oblastní charita Most 30.000 Kč 

dar Klub bojového umění karate Tanvald, z.s. 20.000 Kč 

dotace Spolek zdravotně postižených Tanvald, z.s. 50.000 Kč 

dar Tenis TANVALD, z.s. 20.000 Kč 
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dotace Rodinné centrum Maják Tanvald, z.s. 85.000 Kč 

dotace Gymnázium a Obchodní akademie Tanvald, příspěvková organizace 

    na provoz školního bazénu 850.000 Kč 

dotace Gymnázium a Obchodní akademie Tanvald, příspěvková organizace 

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

dotace Tělovýchovná jednota Jiskra Tanvald, z.s. 170.000 Kč 

dotace Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s 50.000 Kč 

dar Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. 

Klub Jablonec nad Nisou, pobočný spolek 15.000 Kč 

dar SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů Tanvald Šumburk, pobočný spolek 30.000 Kč 

dar Základní škola Tanvald, Údolí Kamenice 238, p.o. 25.000 Kč 

dar TJ Velké Hamry, z.s. 5.000 Kč 

dotace Tělovýchovná jednota Tanvald, z.s. 170.000 Kč 

dar DH FR racing Tanvald, z.s. 30.000 Kč 

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

dotace Most k naději, z.s. 20.000 Kč 

 
§ pol. ORJ ORG Kč

6409 5222 99 -1 610 000,00

6409 5222 99 4359 -190 000,00

1070 5222 99 60254010 80 000,00

3900 5222 99 3121453 5 000,00

3419 5229 99 45773688 20 000,00

4375 5223 99 70828920 30 000,00

3419 5222 99 60252057 20 000,00

3543 5222 99 26608596 50 000,00

3419 5222 99 68454929 20 000,00

3429 5222 99 26533570 85 000,00

3121 5339 99 60252571 100 000,00

3121 5339 99 60252570 850 000,00

3419 5222 99 16389174 170 000,00

3900 5221 99 26593980 50 000,00

3543 5222 99 60253177 15 000,00

3429 5229 99 64668282 30 000,00

3114 5339 99 60254238 25 000,00

3419 5222 99 16389298 5 000,00

3419 5222 99 16389204 170 000,00

3900 5222 99 1252089 30 000,00

3900 5222 99 26636328 25 000,00

4379 5222 99 63125137 20 000,00  
 

 

VII. 

 

Zastupitelstvo města schvaluje Dotační program č. 1 na podporu zdravotních služeb v období  

2020-2022 na území města Tanvald dle předloženého návrhu. 

 

VIII. 

 

Zastupitelstvo města schvaluje vypracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce 

objektu č.p. 301, ZUŠ Tanvald“ a schvaluje rozpočtové opatření č.6/2020: 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 
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Rekonstrukce objektu č. p. 301, Tanvald          780.000 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let       780.000 Kč 

 
§ pol. ORJ ORG Kč  

8115          780.000,00 

3231 6121 21 10315      780.000,00 

 

 

Zápis 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Tanvald  
konaného dne 05. 02. 2020 od 16.00 hodin  

ve velké zasedací síni Městského úřadu Tanvald 
 

Přítomno:    20 členů zastupitelstva města (viz prezenční listina) 
 

Ověřovatelé zápisu: p. Lukáš Černý a Mgr. Tomáš Zítko 
 

Zapisovatelka: Eva Kráslová 
 

   Program:      

1/ Zahájení 

2/ Informace o činnosti rady města  

3/ Informace o činnosti výborů zastupitelstva města 

        3.1. Výbor pro rozvoj cestovního ruchu 

        3.2.  Finanční výbor 

        3.3.  Kontrolní výbor  

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. Výkup pozemkové parcely č. 409/7 v kú. Tanvald 

5.2. Revitalizace hřiště u Masarykovy ZŠ - souhlas s realizací a financováním akce 

5.3. Rozpočtové opatření č. 5/2020 

6/  Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Tanvald (2016-2026) 

7/  Schválení dotací na činnost a darů z rozpočtu města na rok 2020 

8/  Dotační program č. 1 na podporu zdravotních služeb v období 2020 – 2022 na území města Tanvald 

9/  Rekonstrukce objektu Základní umělecké školy  č.p. 301, Tanvald - projektová dokumentace 

10/ Náměty, připomínky, diskuze  

11/ Závěr          
 

ad 1/ Zahájení 
 

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

Starosta – požádal přítomné, aby povstali a minutou ticha uctili památku nedávno zesnulého předsedy 

Senátu Parlamentu České republiky pana Jaroslava Kubery. 
 

Starosta  - konstatoval, že zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval, že 

omluven z dnešního jednání je MUDr. Buchar. Pozdější příchod nahlásili pp. Šimek a MUDr. Pražák.  

Přítomno je 18 členů zastupitelstva města.  Uvedl, že zasedání je usnášeníschopné.  
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- uvedl, že se neustále  snaží  o maximální transparentnost práce zastupitelstva města, a proto i dnešní  

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

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

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

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

o ochraně osobních údajů a nyní jsou promítány na plátno.  
                                                                                                                        

Bez připomínek. 
 

Starosta - nechal hlasovat o schválení programu.  

schváleno všemi hlasy přítomných 
                         

Starosta -  navrhl členy návrhové komise – p. Michala Kottana 

                                                                 sl. Michaelu Marčíkovou 
                                                                    

schváleno všemi hlasy přítomných 

- určil zapisovatelku –  Evu Kráslovou 

 

- určil ověřovatele –  p. Lukáše Černého a Mgr. Tomáše Zítka 
      

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

a byl ověřovateli zápisu MUDr. Jiřím Bucharem a RNDr. Jaroslavem Týlem 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. 12. 2019  

do 27. 01. 2020 obdrželi.  Informovat bude o závěrech z dnešní schůze rady města, která proběhla před 

zasedáním zastupitelstva města. V souvislosti s posíláním zápisů ze schůze rady města zastupitelům města 

upozornil na ochranu osobních údajů a na ustanovení zákona o obcích, které uvádí, že schůze rady jsou 

neveřejné. Dodal, že zápisy se členům zastupitelstva města posílají nad rámec zákona. 

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.  

Informoval, že rada města schválila prodej univerzálního nosiče nástaveb MERCEDES-BENZ Unimog 

130, kolového traktoru ZETOR 9540 s příslušenstvím a kolového traktoru ZETOR 9641 Forterra 4WD 

prostřednictvím elektronické aukce. Konstatoval, že všechna tři motorová vozidla byla v elektronické aukci 

prodána velice dobře a kupní cena značně převýšila vyvolávací cenu. Všechna tři motorová vozidla se tak 

prodala za 1.271.555 Kč. 

Poté informoval o rozhodnutí rady města, kterým souhlasila s úpravou silničního provozu v ulici 

Protifašistických bojovníků a Husova s cílem zvýšit kapacitu parkování v této lokalitě. 

Uvedl, že rada města projednala nabídku společnosti SCOLAREST – zařízení školního stravování spol. 

s r.o., na zajištění školního stravování ve městě Tanvald a souhlasila se zavedením objednávacího systému. 

Uvedl, že dnes svolal mimořádně schůzi rady města z důvodu výhodné a časově velmi omezené nabídky na 

dodávku plynu pro zařízení města na roky 2022 a 2023 a požádal tajemníka MěÚ o podání informací. 

 

Tajemník MěÚ -  konstatoval, že usnesením rady města č. 170/10/2019 bylo rozhodnuto přijmout výhodnou 

nabídku Pražské plynárenské a.s. na dodávku zemního plynu v letech 2020 a 2021 pro zařízení města 

spravovaná MěÚ za cenu 564 Kč/MWh bez DPH. Uvedl, že MěÚ nepřetržitě sleduje vývoj trhu 

s energetickými komoditami a konzultuje vývoj cen plynu a elektřiny s poradenskou společností 

Optimalenergy. V těchto dnech došlo zřejmě v důsledku několika aktuálních situací ve světě k nečekanému 

propadu cen plynu, a proto na roky 2022, a 2023 bylo na základě průzkumu trhu a poptávkového řízení 

možné zajistit dodávku plynu pro zařízení města spravovaná MěÚ za 503 Kč/MWh bez DPH. 

Za roky 2022 a 2023 tak dojde oproti rokům 2020 a 2021 k úspoře 141.520 Kč. Pro úplnou informovanost 

dodal, že dodávku plynu (velkoodběr) pro Teplárenství Tanvald s.r.o. na roky 2022 a 2023  

se podařilo sjednat s dodavatelem Pražská plynárenská a.s. ve výši 482 Kč/MWh bez DPH. V tomto 

případě se jedná o snížení ceny o 58 Kč za MWh bez DPH oproti stávající ceně 539 Kč/MWh bez DPH, 
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což v konečném důsledku znamená při spotřebě 51 000 MWh za dva roky významnou úsporu nákladů  

na nákup plynu ve výši 2.958.000 Kč. 

 

Do zasedací místnosti přišel p. Šimek – počet zastupitelů 19. 

 

Starosta – uvedl, že rada města se dále zabývala mimo jiné i převodem odběrného místa na dodávky 

elektrické energie u lyžařského vleku na město Tanvald. O této záležitosti bude informovat při 

projednávání bodu 3.1. Kontrolní výbor. 

 

Do zasedací místnosti přišel MUDr. Pražák – počet zastupitelů 20. 

 

p. Feryna, občan Tanvaldu – okomentoval usnesení rady města 1/1/2020 ze dne 15. 01. 2020 týkající se 

pronájmu části pozemkové parcely č. 167/1 o výměře cca 52 m2 a části pozemkové parcely č. 167/10  

o výměře cca 3 m2 vše v katastrálním území Tanvald za účelem vybudování dobíjecích stanic společnosti 

ČEZ a.s. na dobu určitou 15 let, za nájemné ve výši 5.000 Kč + DPH za rok. 

Dále bez námětů a připomínek. 

 

Starosta navrhl usnesení: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti rady města v období od 30. 12. 2019  

do 27. 01. 2020. 

 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení. 

   schváleno všemi hlasy přítomných 

Bylo 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 03. 02. 

2020.  Konstatoval, že kontrolní výbor provedl 2 kontroly a projednal jejich závěry.  

První kontrola se týkala smlouvy uzavřené mezi městem Tanvald se společností ČEZ na odběr elektřiny 

z domku pod sjezdovkou na tvz. „Pionýrské louce“, která je používaná pro čerpání vody k výrobě umělého 

sněhu, na kropení stadionu, pro výrobu ledu pro bruslení na hřišti vedle stadionu a dalším potřebám. 

Smlouva byla uzavřena na 3 roky s měsíčními zálohami 6000 Kč. Tato smlouva byla vypovězena a 

k 23.01.2020 byla uzavřena nová smlouva se společností EP Energy Traiding, která byla schválená radou 

města usnesením č. 261/17/2019 ze dne 25.09.2019. 

 

Starosta – vysvětlil, že v souvislosti se zprovozněním městského stadionu Výšina a s tím spojeným novým 

způsobem zajištění dodávek užitkové vody do areálu pro potřeby zavlažování, stříkání ledové plochy nebo 

potřeby dobrovolných hasičů (nácvik požárního útoku apod.) došlo nejenom k výraznému nárůstu spotřeby 

vody ze stávajících nádrží a jímek v okolí ulice Pod Špičákem, ale i k navýšení nákladů na provoz čerpadel, 

které přepravu vody zajišťují. Čerpadla jsou napojena na odběrné místo, které dlouhodobě souvisí  

s provozem lyžařského vleku Výšina. Z výše uvedeného vyplývá, že by bylo vhodné, aby náklady spojené  

s provozem zařízení města byly hrazeny z jeho prostředků. Dodal, že horní budova s bufetem na vleku má 

podružné el. měření. 

 

p. Šimek – otázal se, co se účtuje k provozování lyžařského vleku. 

 

Starosta –  vysvětlil, co se účtuje k provozování lyžařského vleku. 

 

p. Šimek -  otázal se, kdo rozhoduje o tom, kdy se má zasněžovat, aby to nebylo zbytečné plýtvání 

finančními prostředky. 

 

Starosta – uvedl, že je to o rozhodnutí TJ. Konstatoval, že náklady na zasněžování jsou relativně vysoké, 

ale v případě, že by se při současných klimatických změnách zasněžovací systém nepoužíval, pak by se 
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sjezdovka mohla zrušit. Dodal, že TJ Tanvald, z.s. nemá oddíl sjezdového lyžování a sjezdovku provozuje 

pro veřejnost a ti, co provoz zajišťují, to dělají bez nároku na odměnu. 

 

p. Šimek – doplnil, že druhá kontrola byla zaměřena na vyúčtování dotací a darů jednotlivcům  

a neziskovým organizacím poskytnutých z rozpočtu města v roce 2019. Konstatoval, že kontrola proběhla 

bez připomínek a bez závad. 

 

Dále bez námětů a připomínek. 

 

3.2. Finanční výbor 
 

Mgr. Prašivka, předseda finančního výboru – informoval, že finanční výbor uskutečnil zasedání dne 03. 

02. 2020. Konstatoval, že finanční výbor vzal na vědomí rozpočtová opatření provedená radou města  

od č. 88/2019 do č. 91/2019 a od č. 1/2020 do č. 4/2020. Dále výbor projednal majetkoprávní záležitosti, 

které bude zastupitelstvo města projednávat dnes:  

• nabídku na převod pozemkové parcely č. 407/9 v kú. Tanvald – finanční výbor doporučuje 

schválit; 

• rozpočtové opatření týkající se vrácení nedočerpaných prostředků investičních dotací – finanční 

výbor doporučuje schválit;  

• rozpočtové opatření týkající se vypracování projektové dokumentace na akci rekonstrukce objektu 

č.p. 301 – ZUŠ Tanvald – finanční výbor nepřijal žádné stanovisko; 

• rozpočtové opatření týkající se poskytnutí neinvestičních dotací na činnost a provozní výdaje a 

dary organizacím z rozpočtu města – finanční výbor doporučuje schválit;  

• realizaci a financování akce Revitalizace hřiště u Masarykovy základní školy – finanční výbor vzal 

na vědomí; 

• Dotační program č. 1 na podporu zdravotních služeb v roce 2020 – 2022 – finanční výbor nepřijal 

žádné stanovisko. 

 

3.3. Výbor pro rozvoj cestovního ruchu 
 

p. Černý, předseda výboru pro rozvoj cestovního ruchu – informoval, že výbor pro rozvoj cestovního ruchu 

se v posledním období nesešel. Uvedl, že dnes se bude projednávat výkup pozemkové parcely č. 409/7  

v katastrálním území Tanvald od spolku Tenis Tanvald, z.s., výbor doporučuje předmětný pozemek 

vykoupit, protože by mohl mít využití pro město. 

 

Starosta otevřel diskuzi ke všem třem výborům. 

 

p. Feryna, občan Tanvaldu – okomentoval usnesení rady města č. 18/2/2020 ze dne 27. 01. 2020 týkající se 

převodu odběrného místa na dodávky elektrické energie u  č.p. 480, ul. Pod Špičákem, Tanvald na město 

Tanvald. 

 

p. Šimek – vysvětlil panu Ferynovi tuto záležitost. 

 

Dále 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 
 

4.1. Nemocnice Tanvald s.r.o. 
 

Starosta –  předal slovo řediteli nemocnice MUDr. Očenášovi. 
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MUDr. Očenáš, ředitel Nemocnice Tanvald s.r.o. -  informoval, že nemocnice hospodaří v černých číslech. 

Od pondělí byla nemocnice uzavřena pro návštěvy z důvodu chřipkové epidemie, tento stav bude trvat do 

odvolání. Konstatoval, že nemocnice je připravena na případné pacienty s podezřením na napadení 

koronavirem. 

 

Starosta – kvitoval i nadále dobré hospodaření nemocnice. Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

                                                                                                                                  

Bez dotazů a připomínek. 

 

Starosta navrhl usnesení: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti Nemocnice Tanvald s.r.o. 

                                                                                                                 schváleno všemi hlasy přítomných 

 

 

4.2. Teplárenství Tanvald s.r.o. 
 

Starosta – předal slovo jednateli společnosti panu Bochovi.  
 

p. Boch, jednatel společnosti Teplárenství Tanvald s.r.o. – konstatoval, že dnes se podařilo sjednat 

s dodavatelem Pražská plynárenská a.s. výhodnou cenu plynu na roky 2022 a 2023 a dodal, že společnost 

tím dosáhne významné úspory. Informoval, že v roce 2019 společnost hospodařila se ziskem. Poté 

konstatoval, že cena tepla je pro odběratele stále výhodná a konkurenceschopná, a informoval o jejím 

vývoji. Na závěr uvedl, že společnost bude v roce 2020 investovat do výměny starého plynového kotle  

za nový. 

 

Starosta otevřel diskuzi k tomuto bodu. 
 

Bez dotazů a připomínek. 

 

Starosta navrhl usnesení: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti Teplárenství Tanvald s.r.o. 

                                                                                                                 schváleno všemi hlasy přítomných 

 

4.3. TABYS s.r.o. Tanvald 
 

Starosta  - předal slovo jednateli společnosti Ing. Zaplatílkovi. 

 

Ing. Zaplatílek, jednatel společnosti TABYS s.r.o. – uvedl, že zaměstnanci společnosti v současné době 

pracují na rozúčtování tepla a služeb. Informoval, že probíhá běžná údržba objektů, v objektu č.p. 552 

došlo k výměně vodorovných rozvodů plynu ve sklepních prostorách.  

 

Starosta otevřel diskuzi k tomuto bodu. 
 

Bez dotazů a připomínek. 
 

Starosta navrhl usnesení: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti TABYS s.r.o. Tanvald. 

                                                                                                   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. Výkup pozemkové parcely č. 409/7 v kú. Tanvald 

 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 

 

Starosta – uvedl, že město Tanvald obdrželo nabídku od spolku Tenis Tanvald z.s., se sídlem Pod 

Špičákem 592, Tanvald na odkoupení pozemkové parcely č. 409/7 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 

2127 m2 v katastrálním území Tanvald za kupní cenu 282.000 Kč. 

Podle schváleného Územního plánu Tanvald je plocha pozemkové parcely č. 409/7 z části  

vymezena jako stabilizovaná plocha ve funkčním využití občanské vybavení – tělovýchovná a sportovní 

zařízení (OS) a z části jako stabilizovaná plocha ve funkčním využití občanské vybavení – komerční 

zařízení malá a střední (OM). V rámci stanovených podmínek pro využití plochy OS a OM je v 

přípustném využití stanoveno využití pro dopravní a technickou infrastrukturu pro obsluhu řešeného 

území. Pozemek protíná vodovod, komunikační vedení a podzemní vedení nízkého napětí. 

S pozemkem sousedí stavební parcela č. 1656 o výměře 55 m2 v katastrálním území Tanvald,  

na které stojí stavba bez čp/če, technická vybavenost.  Tento pozemek včetně stavby bude městu Tanvald 

nabídnut k prodeji v roce 2021. Konstatoval, že rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup 

pozemkové parcely č. 409/7 v k. ú. Tanvald. Doplnil, že město by předmětný pozemek chtělo do budoucna 

využívat jako parkovací plochu. Starosta otevřel diskuzi k tomuto bodu. 
 

Bez připomínek.    

  
Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje výkup pozemkové parcely č. 409/7 (ostatní plocha – jiná plocha)  

o výměře 2127 m2 v katastrálním území Tanvald od spolku Tenis Tanvald, z.s., se sídlem Pod 

Špičákem 592, Tanvald za kupní cenu 282.000 Kč. 

 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

schváleno všemi hlasy přítomných 

Bylo přijato usnesení č. IV/1 

 

5.2. Revitalizace hřiště u Masarykovy ZŠ - souhlas s realizací a financováním akce 

 

Předkladatel: odbor rozvoje a KV (viz příloha) 

 

Starosta – uvedl,  že na  základě požadavků  vedení města a Masarykovy základní školy a Obchodní 

akademie řešil odbor rozvoje a KV v průběhu minulého roku opravu výše uvedeného sportovního zařízení, 

které má ve výpůjčce a spravuje ho Masarykova základní škola a Obchodní akademie. Uvedl, že toto 

zařízení bylo vybudováno v letech 1993 – 1994, i přes prováděnou údržbu je zastaralé, v některých částech 

technicky a s ohledem na bezpečnost uživatelů nevyhovující a vyžaduje rozsáhlejší opravy, zejména co se 

týká sportovních povrchů a některých sportovních zařízení. Konstatoval, že dle servisního technika firmy 

Kysilka M. - Sportservis je velké hřiště v havarijním stavu‚ a rozhodl o zákazu používání. 

Informoval, že dnes obdržel pravděpodobný rozpočet akce, který je ve výši 4.697.000 Kč bez DPH. 

Uvedl, že vedení města se snaží na tuto akci zajistit dotaci z MMR ČR. Bohužel z této dotace je možno 

hradit pouze část nákladů projektu a to zejména opravy sportovních povrchů. Přesto je doporučeno projekt 

realizovat jako celek a zajistit komplexní revitalizaci tohoto zařízení s důrazem na aktualizaci 

bezpečnostních prvků, zvláště dopadových ploch.  

Dodal, že v příštím týdnu se uskuteční schůzka se zástupci škol, kdy projednají konkrétní změny. Starosta 

otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Bez připomínek. 

 

 

 

 



10 

 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje realizaci a financování akce „Revitalizace hřiště  

u Masarykovy školy“ a souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z Národního programu 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR Podpora rozvoje regionů 2019+ na rok 2020, podprogram 

Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli. 

 
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

schváleno všemi hlasy přítomných 

                                                                                                                  Bylo přijato usnesení č. IV/2 

5.3. Rozpočtové opatření č. 5/2020 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 

 

Starosta – uvedl, že v roce 2019 byla městu Tanvald poskytnuta účelová neinvestiční dotace na částečné 

pokrytí nákladů spojených s výkonem sociální práce ve výši 1.048.000 Kč. Dotace byla určena převážně na 

personální výdaje. Z důvodu přerušení pracovního poměru a pracovní neschopnosti pracovnice OSPASS 

nebylo možné dotaci vyčerpat a je nutné nevyužité prostředky ve výši 101.725,89 Kč vrátit poskytovateli.  

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

prevence kriminality 2018-2020“ ve výši 774.000 Kč. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo městu 

doručeno v květnu 2018. Z důvodu pracovní neschopnosti nebylo možno dotaci vyčerpat v plné výši a je 

nutné nevyužité prostředky ve výši 2.835 Kč vrátit poskytovateli.  

Dotací byly státem pokryty též výdaje spojené s konáním voleb do Evropského parlamentu. Celkem jsme 

obdrželi 246.000 Kč při skutečných výdajích 189.062,44 Kč. Nevyužité prostředky ve výši 56.937,56 Kč je 

nutné vrátit poskytovateli. 

V roce 2019 obdrželo město jako každý rok dotaci na výkon sociálně právní ochrany dětí, a to ve výši 

3.507.800 Kč. V žádosti o dotaci bylo v souladu s opakovaně vypisovaným výběrovým řízením počítáno se 

šesti dotovanými úvazky. Výběrové řízení však nebylo úspěšné. Výsledkem je nedočerpání dotace o 

427.918,01 Kč, které je nutno vrátit poskytovateli. Starosta otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Bez připomínek. 
 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvu města schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2020 spočívající ve vrácení nedočerpaných 

prostředků účelových neinvestičních dotací na sociální práci, sociálně právní ochranu dětí, asistenty 

prevence kriminality a volby do Evropského parlamentu: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ                                                                                                   + 589.416,46 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let       + 589.416,46 Kč 

 
§ pol. ORJ ORG Kč

8115 589 416,46

6402 5364 10 98348 56 937,56

6402 5364 10 14032 2 835,00

6402 5364 10 13011 427 918,01

6402 5364 10 13015 101 725,89  
 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

schváleno všemi hlasy přítomných 

Bylo přijato usnesení č. IV/3 
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ad 6/ Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Tanvald (2016-2026) 
 

Předkladatel:  odbor rozvoje a KV (viz příloha) 
 

Místostarosta – uvedl, že v návaznosti na přípravu projektu „Revitalizace hřiště u Masarykovy školy“ 

předkládá odbor rozvoje a KV návrh na aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Tanvald (2016 - 

2026). Uvedl, že navrhovaný záměr by měl být v souladu se Strategickým plánem rozvoje města. 

Strategický plán bude doplněný o aktivitu A. 4.3.7. Revitalizace hřiště u Masarykovy základní školy 

v programových opatřeních PO 4.3. a v programové prioritě PP. 4. v části B 5 Strategického plánu rozvoje 

města Tanvald (2016 – 2025) pod názvem Rozvojové aktivity. Místostarosta otevřel diskuzi k tomuto bodu. 
 

Bez připomínek. 
 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo aktualizovat Strategický plán rozvoje města Tanvald (2016 – 2026)       

o aktivitu A. 4.3.7. „Revitalizace hřiště u Masarykovy základní školy“. 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

schváleno všemi hlasy přítomných 

Bylo přijato usnesení č. V 

 

ad 7/ Schválení dotací na činnost a darů z rozpočtu města na rok 2020 
 
Předkladatel:  místostarosta (viz příloha) 

 

Místostarosta –  uvedl, že předkládá žádosti organizací, které žádají o neinvestiční dotace nebo dary 

z rozpočtu města  na svoji činnost a provozní výdaje v roce 2020.  

Konstatoval, že o žádostech, které v úhrnu od jednoho žadatele dosahují částky 50.000 Kč a o darech nad 

20.000 Kč, musí rozhodnout zastupitelstvo města. 

V souvislosti s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů je možno dotaci poskytnout na základě příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

neinvestiční dotace a dary na základě příslušné darovací smlouvy.  

Uvedl, že žadatelé jsou stejní jako v loňském roce, nově žádá TJ Velké Hamry, z.s. o částku 50 tis. Kč. 

Vzhledem k tomu, že tuto TJ navštěvuje mládež z Tanvaldu, doporučil poskytnout částku 5.000 Kč. Dodal, 

že i v Tanvaldě funguje oddíl kopané pro mládež. Místostarosta otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Bez připomínek. 

 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje: 

a/ poskytnutí neinvestičních dotací na činnost a provozní výdaje a darů organizacím z rozpočtu 

města Tanvald v roce 2020 takto: 

1) Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Tanvald dotaci ve výši 80.000 Kč 

2) MotorGate, z.s. Tanvald dar ve výši 5.000 Kč 

3) Školní sportovní klub ZŠ Tanvald, Sportovní 576, z.s. dar ve výši 20.000 Kč 

4) Oblastní charita Most dotaci ve výši 30.000 Kč. 

5) Klub bojového umění karate Tanvald, z.s. dar ve výši 20.000 Kč. 

6) Spolek zdravotně postižených Tanvald, z.s. dotaci ve výši 50.000 Kč 

7) Tenis Tanvald, z.s. dar ve výši 20.000 Kč 

8) Rodinné centrum Maják Tanvald, z.s. dotaci ve výši 85.000 Kč 

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

bazénu ve výši 850.000 Kč 

10) Gymnázium a Obchodní akademie Tanvald, příspěvková organizace dotaci na krajem nepokryté 
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výdaje na provozní činnost budovy gymnázia a OA ve výši 100.000 Kč 

11) Tělovýchovná jednota Jiskra Tanvald, z.s. dotaci ve výši 170.000 Kč 

12) Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s dotaci ve výši 50.000 Kč 

13) Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Jablonec nad Nisou, 

pobočný spolek dar ve výši 15.000 Kč 

14) SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů Tanvald Šumburk, pobočný spolek dar ve výši 30.000 Kč 

15) Základní škola Tanvald, Údolí Kamenice 238, p.o. dar ve výši 25.000 Kč 

16) TJ Velké Hamry, z.s. dar ve výši 5.000 Kč 

17) Tělovýchovná jednota Tanvald, z.s. dotaci ve výši 170.000 Kč 

18) DH FR racing Tanvald, z.s. dar ve výši 30.000 Kč 

19) Občanské sdružení D.R.A.K. Liberec, z.s. dotaci ve výši 25.000 Kč 

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

b/ rozpočtové opatření č. 7/2020: 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

ODBOR EKONOMICKÝ 

nerozdělené dotace a dary neziskovým org. v oblasti soc. služeb      - 190.000 Kč 

nerozdělené dotace                     - 1.610.000 Kč 

dotace Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Tanvald 80.000 Kč 

dar MotorGate, z.s. Tanvald 5.000 Kč 

dar Školní sportovní klub ZŠ Tanvald, Sportovní 576, z.s. 20.000 Kč 

dotace Oblastní charita Most 30.000 Kč 

dar Klub bojového umění karate Tanvald, z.s. 20.000 Kč 

dotace Spolek zdravotně postižených Tanvald, z.s. 50.000 Kč 

dar Tenis TANVALD, z.s. 20.000 Kč 

dotace Rodinné centrum Maják Tanvald, z.s. 85.000 Kč 

dotace Gymnázium a Obchodní akademie Tanvald, příspěvková organizace 

 na provoz školního bazénu 850.000 Kč 

dotace Gymnázium a Obchodní akademie Tanvald, příspěvková organizace 

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

dotace Tělovýchovná jednota Jiskra Tanvald, z.s. 170.000 Kč 

dotace Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s 50.000 Kč 

dar Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. 

Klub Jablonec nad Nisou, pobočný spolek 15.000 Kč 

dar SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů Tanvald Šumburk, pobočný spolek 30.000 Kč 

dar Základní škola Tanvald, Údolí Kamenice 238, p.o. 25.000 Kč 

dar TJ Velké Hamry, z.s 5.000 Kč 

dotace Tělovýchovná jednota Tanvald, z.s. 170.000 Kč 

dar DH FR racing Tanvald, z.s. 30.000 Kč 

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

dotace Most k naději, z.s. 20.000 Kč 
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Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

schváleno všemi hlasy přítomných 

Bylo přijato usnesení č. VI 

 

ad 8/ Dotační program č. 1 na podporu zdravotních služeb v období 2020 – 
2022 na území města Tanvald  

 
Předkladatel:  místostarostka (viz příloha) 

 

Místostarostka – uvedla, že zastupitelstvo města na svém zasedání dne 17.12.2019 projednalo návrh 

Dotačního programu na podporu zdravotních služeb na území města Tanvald v období 2020-2023 a 

nepřijalo v této věci žádné usnesení. Uvedla, že v důsledku akutního nedostatku zubních lékařů a 

praktických lékařů pro dospělé předkládá dokument nový. Informovala, že proběhlo šetření situace u lékařů 

provozujících ambulance primární péče v Tanvaldě. Jejich odpovědi jsou přiloženy ke zprávě. 

Konstatovala, že vznikla pracovní skupina lékařů - zastupitelů ve složení: 

MUDr. Buchar, MUDr. Ducháčková, MUDr. Pražák a MDDr. Šebestová. 

Pracovní skupina se sešla dne 21.01.2020 (kromě MUDr. Buchara) a na základě jednání navrhla třífázovou 

strategii podpory zdravotních služeb: 

- Dotační program č. 1 týkající se akutního nedostatku primární péče; 

- Dotační program č. 2 týkající se současné specializované péče, případně obnova zaniklých 

specializací na území města Tanvald (ideálně v období 6/2020-12/2022); 

- Dotační program č. 3 týkající se podpory stávající ambulantní péče (ideálně v období 1/2021-

12/2022). 

Dotační program č. 1 je plánován na období 2020-2022. Pokud zastupitelstvo s tímto programem vysloví 

souhlas, budou se jednotlivé žádosti o dotace schvalovat rozpočtovými opatřeními. 

 

MUDr. Ducháčková – uvedla, že ve svém vystoupení chce upřesnit stanovisko k navrženému dotačnímu 

programu:  

• nemá informace o tom, že by se někdo z lékařů v Tanvaldu chystal skončit svojí praxi, kde tedy 

budou případní noví lékaři pracovat;  

• pokud lékař dostane dotaci, měl by pracovat na plný úvazek (30 hodin, 5 dnů), mít smlouvu s VZP 

a minimálně 2 dalšími zdravotními pojišťovnami; 

§ pol. ORJ ORG Kč

6409 5222 99 -1 610 000,00

6409 5222 99 4359 -190 000,00

1070 5222 99 60254010 80 000,00

3900 5222 99 3121453 5 000,00

3419 5229 99 45773688 20 000,00

4375 5223 99 70828920 30 000,00

3419 5222 99 60252057 20 000,00

3543 5222 99 26608596 50 000,00

3419 5222 99 68454929 20 000,00

3429 5222 99 26533570 85 000,00

3121 5339 99 60252571 100 000,00

3121 5339 99 60252570 850 000,00

3419 5222 99 16389174 170 000,00

3900 5221 99 26593980 50 000,00

3543 5222 99 60253177 15 000,00

3429 5229 99 64668282 30 000,00

3114 5339 99 60254238 25 000,00

3419 5222 99 16389298 5 000,00

3419 5222 99 16389204 170 000,00

3900 5222 99 1252089 30 000,00

3900 5222 99 26636328 25 000,00

4379 5222 99 63125137 20 000,00
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• má problém s proplácením mzdy zdravotní sestry z dotace;  

• chce do programu zařadit i ambulantní specialisty;  

• navrhla přesunout tento bod po vyjasnění požadovaných informací na některé příští jednání 

zastupitelstva města. Je to protinávrh usnesení. 

 

Ing. Palme – uvedl, že podle jeho názoru pracovní skupina nebrala v potaz připomínky MUDr. Buchara. 

Pozorně si přečetl materiály od paní místostarostky včetně vyjádření stomatologické komory. Podle jeho 

názoru je potřeba stanovit, co jsou akutní potřeby a kdy nastanou. Jako MUDr. Ducháčková nemá 

informace o tom, že některý z lékařů bude v dohledné době končit. 

 

Místostarosta – uvedl, že rada města přijetí tohoto dokumentu podporuje, protože program na podporu 

lékařů město potřebuje. Konkrétní podmínky poskytnutí dotace podle tohoto programu se budou řešit 

individuálně s novými lékaři. Výše dotace pak bude schválena zastupitelstvem města. 

 

p. Kottan – uvedl, že souhlasí, aby dotační program na podporu zdravotních služeb vznikl a zopakoval 

námitky, které před ním uvedli MUDr. Ducháčková a Ing. Palme. K přepracování návrhu programu podle 

jeho názoru nedošlo, a proto nebude hlasovat pro jeho přijetí. 

 

p. Feryna, občan Tanvaldu – přednesl své názory na to, jaká by měla být pracovní doba zubního lékaře  

a kolik peněz by měl za svou práci dostat. 

 

Dále bez připomínek. 

 

Starosta nechal hlasovat o protinávrhu MUDr. Ducháčkové: 

Zastupitelstvo města rozhodlo přepracovat návrh Dotačního programu č. 1 na podporu zdravotních 

služeb v období 2020-2022 na území města Tanvald a odložit jeho projednání na příští zasedání 

zastupitelstva města. 

 

Jméno člena ZM PROTI  ZDRŽEL 

Mgr. Bělonožník Antonín     X     

MUDr. Buchar Jiří    nepřítomen        nepřítomen 

Černý Lukáš     X  

MUDr. Ducháčková Radka           

Erbenová Miroslava     X    

Josífek Jiří          

Kottan Michal      

Marčíková Lenka      

Ing. Mikš Jaroslav              

Ing. Palme Jan             

Mgr. Prašivka Jan     X         

MUDr. Pražák Ondřej                 X 

Preislerová Hana     X         

Průcha Josef                X 

Soldát Karel     X  

Bc. Synovcová Zdeňka     X        

MDDr. Šebestová Daniela     X  

Šimek Daniel               

RNDr. Týl Jaroslav     X         
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Mgr. Vyhnálek Vladimír     X       

Mgr. Zítko Tomáš     X  

                                                                                                                                                                 PRO 7 

PROTI 11 

ZDRŽELI SE 2 

 

Tento návrh nebyl přijat. 

 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje Dotační program č. 1 na podporu zdravotních služeb v období  

2020-2022 na území města Tanvald dle předloženého návrhu. 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Jméno člena ZM PROTI  ZDRŽEL 

Mgr. Bělonožník Antonín         

MUDr. Buchar Jiří   nepřítomen    nepřítomen      

Černý Lukáš   

MUDr. Ducháčková Radka          X 

Erbenová Miroslava       

Josífek Jiří         X 

Kottan Michal         X 

Marčíková Lenka         X 

Ing. Mikš Jaroslav            X 

Ing. Palme Jan          X 

Mgr. Prašivka Jan          

MUDr. Pražák Ondřej                    

Preislerová Hana          

Průcha Josef               

Soldát Karel   

Bc. Synovcová Zdeňka         

MDDr. Šebestová Daniela   

Šimek Daniel            X 

RNDr. Týl Jaroslav          

Mgr. Vyhnálek Vladimír        

Mgr. Zítko Tomáš   

PRO 13  

PROTI 0  

ZDRŽEL SE 7 

Bylo přijato usnesení č. VII 

 

 

ad 9/ Rekonstrukce objektu Základní umělecké školy  č.p. 301, Tanvald - 

projektová dokumentace 
 
Předkladatel:  odbor rozvoje a KV (viz příloha) 
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Starosta – uvedl, že rada města na své schůzi dne 15.01.2020 usnesením č. 2/1/2020 uvolnila finanční 

prostředky na vypracování architektonické studie a další související práce na akci „Rekonstrukce objektu 

č.p. 301, ZUŠ Tanvald“.  

Dalším a již konečným stupněm projektové dokumentace je PD pro vydání společného povolení a 

provedení stavby. Dle sdělení projektanta by finanční náklady na vypracování PD měly činit 780 tis. Kč 

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

prostoru a úprava venkovních prostor. Projektová dokumentace bude obsahovat  

i položkový rozpočet, ze kterého bude patrné, jaké finanční prostředky budou potřeba na realizaci akce. 

Otevřel rozpravu k tomuto bodu. 

 

Ing. Mikš – uvedl, že tento návrh nebyl přijat před rokem, tehdy bylo požadováno oslovení dalšího 

dodavatele. Nyní po roce je materiál předkládán v nezměněném stavu, požádal o doplnění dalšího návrhu 

projektové dokumentace a odložení do dalšího zasedání zastupitelstva města.  

 

Starosta – po diskuzi s Ing. Mikšem konstatoval, že registruje protinávrh k navrženému usnesení „odložit 

projednávání na další zasedání zastupitelstva města a doplnit materiál o návrh dalšího projektanta“.  

 

p. Kottan – uvedl, že rada města schválila 120 tis. Kč na projektovou studii, dále bylo řečeno, že budou 

učiněny další cenové nabídky, v materiálu je cenová nabídka jen jedna. Požádal o vysvětlení cenové 

nabídky uvedené v předložené zprávě. 

 

Starosta –  předal slovo panu Onderkovi. 

 

p. Onderka, vedoucí odboru rozvoje a KV – uvedl, že cena byla odsouhlasena s projektantem. Cena je 

shodná, ale pokud bude projektová dokumentace zpracována, stane se projektant plátcem DPH, finální cena 

pak bude navýšena.  

 

p. Šimek – zeptal se, proč je jenom jeden návrh, cenová nabídka je dost vysoká. 

 

Starosta – uvedl, že zastupitelstvo města s nabídkou nemusí souhlasit. Požádal pana Onderku o vysvětlení 

k jedné cenové nabídce. 

 

p. Onderka, vedoucí odboru rozvoje a KV – uvedl, že to není o rozhodnutí odboru. 

 

Starosta – uvedl, že objekt se zrekonstruovat musí, kdy rekonstrukce začne, závisí na tom, zda a kdy 

zastupitelstvo města odsouhlasí cenu. Dodal, že cena této akce se bude navyšovat tím, jak se bude 

prodlužovat doba projednávání. 

 

p. Kottan – uvedl, že na jednání zastupitelstva města loni v dubnu zastupitelé s touto částkou nesouhlasili. 

Měl být osloven další architekt, aby byla možnost srovnání. 

 

Místostarosta – upřesnil, že návrh rady města, který byl předložen zastupitelstvu města v dubnu 2019, 

nezískal podporu 11 zastupitelů, žádný protinávrh nebyl podán. 

 

Dále bez připomínek. 

 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení předloženém Ing. Mikšem: 

Zastupitelstvo města rozhodlo doplnit předložený materiál a přesunout jeho projednání na příští 

zasedání zastupitelstva města. 

 

Jméno člena ZM PROTI  ZDRŽEL 

Mgr. Bělonožník Antonín    X     

MUDr. Buchar Jiří    nepřítomen        nepřítomen 

Černý Lukáš     X  
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MUDr. Ducháčková Radka           

Erbenová Miroslava     X    

Josífek Jiří          

Kottan Michal      

Marčíková Lenka      

Ing. Mikš Jaroslav              

Ing. Palme Jan             

Mgr. Prašivka Jan      X         

MUDr. Pražák Ondřej      X           

Preislerová Hana      X         

Průcha Josef              X 

Soldát Karel      X  

Bc. Synovcová Zdeňka      X        

MDDr. Šebestová Daniela      X  

Šimek Daniel               

RNDr. Týl Jaroslav    X         

Mgr. Vyhnálek Vladimír    X       

Mgr. Zítko Tomáš    X  

PRO 7 

PROTI 12 

ZDRŽELI SE 1   

Tento návrh nebyl přijat. 

 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje vypracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce objektu 

č.p. 301, ZUŠ Tanvald“ a schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2020: 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

Rekonstrukce objektu č. p. 301, Tanvald                      780.000 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let        780.000 Kč 

 

§ pol. ORJ ORG Kč  
8115     780.000,00 

3231 6121 21 10315 780.000,00 

 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Jméno člena ZM PROTI  ZDRŽEL 

Mgr. Bělonožník Antonín         

MUDr. Buchar Jiří    nepřítomen        nepřítomen 

Černý Lukáš       

MUDr. Ducháčková Radka     X      
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Erbenová Miroslava                

Josífek Jiří          X 

Kottan Michal          X 

Marčíková Lenka          X 

Ing. Mikš Jaroslav             X 

Ing. Palme Jan           X 

Mgr. Prašivka Jan               

MUDr. Pražák Ondřej                  

Preislerová Hana              

Průcha Josef                

Soldát Karel       

Bc. Synovcová Zdeňka         

MDDr. Šebestová Daniela   

Šimek Daniel      X         

RNDr. Týl Jaroslav          

Mgr. Vyhnálek Vladimír      

Mgr. Zítko Tomáš   

PRO 13 

PROTI 2 

ZDRŽELI SE 5   

Bylo přijato usnesení č. VIII 

 

ad 10/ Náměty, připomínky, diskuze 
 

Starosta – informoval: 

- o nové skutečnosti v řízení o vydání územního rozhodnutí pro stavbu geotermální elektrárny 

v Tanvaldu. Žádost společnosti ENTERGEO o povolení průzkumných vrtů ministerstvo životního 

prostředí zamítlo, proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad do 15 dnů ode dne jeho doručení 

k ministru životního prostředí; 

- v souvislosti s nákazou koronavirem informoval o oznámení, že Liberecký kraj je na boj s nákazou 

připraven; 

- o konání Sportovního plesu dne 21. 02. 2020; 

- o jednáních v rámci Mikroregionu Tanvaldsko o rozšíření lokalit pro radarové úsekové měření 

rychlosti v dalších obcích. 
 

Ing. Palme – uvedl, že rozhodnutí ministerstva ohledně geotermální elektrárny by město mělo zveřejnit. 
 

Starosta – odpověděl, že jedná podle instrukcí právní zástupkyně města v tomto sporu. 
 

pan Čermák, občan Tanvaldu – uvedl, že mu při jednáních Zastupitelstva města Tanvald chybí diskuze. 

Dále znovu hovořil o demolici Domu služeb na sídlišti Výšina, s kterou nesouhlasí.  
 

Starosta – uvedl, že si pana Čermáka a jeho práce zejména v oblasti sportu velice váží a váží si i jeho 

zájmu o to, co ve městě děje.  O demolici Domu služeb zastupitelstvo města rozhodlo po zralé úvaze, je to 

součást poslední části revitalizace sídliště. 
 

pan Feryna, občan Tanvaldu – obsáhle pohovořil o svých poznatcích a názorech na snahu některých lidí 

vybudovat v Tanvaldu geotermální elektrárnu. 
 

pan Čermák, občan Tanvaldu – uvedl, že mezi občany je rozšířen názor, že není třeba chodit na zasedání 

zastupitelstva města, protože zastupitelé si stejně rozhodnou, jak chtějí. 
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Starosta – odpověděl, že zastupitelská demokracie je právě o tom, že rozhodují lidé zvolení občany  

ve svobodných demokratických volbách. 
 

Dále bez připomínek a dotazů. 
 

ad 11/ Závěr 
 

Starosta poděkoval zastupitelům za účast při dnešním jednání a zasedání zastupitelstva města v 17,34 hodin 

ukončil. 

 

 

                                                                                                                                  Mgr. Vladimír Vyhnálek v.r. 

                                                                                                                                             starosta  

 

 

                                                              

Ověřovatelé zápisu:   Lukáš Černý v.r.                    Mgr. Tomáš Zítko v.r. 

 

V Tanvaldě dne 11.02.2020 


