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Město Tanvald 

 

Výpis usnesení 

ze zápisu zasedání Zastupitelstva města Tanvald 

konaného dne 10. 11. 2021 

 

I. 

 
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti rady města v období od 23. 09. 2021 

do 03. 11. 2021. 

 

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/  v souvislosti s výkupem pozemkové parcely č. 1932/9 (ostatní plocha – dráha) o výměře 547 m2 

v katastrálním území Tanvald od České republiky – Správy železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 

1003/7, Praha – Nové Město za účelem vybudování sběrného dvora souhlasí: 

 

a) s technickými podmínkami uvedenými v bodě A. dopisu Správy železnic, státní organizace  

č.j. 76632/2020-031(3) ze dne 1. 9. 2021; 

 

b) s prohlášením, že město Tanvald přebírá spolu s nabývaným majetkem i případné ekologické závazky 

s tímto majetkem spojené, a že na sebe bere povinnost plynoucí z jejich odstraňování  

a nebude od prodávajícího požadovat jejich náhradu; 

 

2/ a) ruší své usnesení č. IV/1 ze dne 15. 09. 2021 týkající se prodeje části pozemkové parcely  

č. 851/1 (trvalý travní porost) o výměře 120 m2 v katastrálním území Šumburk nad Desnou; 

 

b) na základě vydaného a zveřejněného záměru rozhodlo prodat část pozemkové parcely č. 851/1   (trvalý 

travní porost) v katastrálním území Šumburk nad Desnou označenou podle geometrického  

plánu č. 1154-206/2021 jako pozemková parcela č. 851/4 (trvalý travní porost) o výměře 119 m2  

firmě Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice za účelem    

výstavby čerpací stanice pitné vody v rámci stavby „JN 032 058 Tanvald, Český Šumburk –   

náhrada vodního zdroje“ za kupní cenu ve výši 25.000 Kč; 

 

3/ na základě vydaného a zveřejněného záměru  rozhodlo prodat pozemkovou parcelu č. 1681/4 (trvalý 

travní porost) o výměře 97 m2 v katastrálním území Tanvald manželům H. za účelem rozšíření zázemí u 

rodinného domu č.p. 80, Žďár, Tanvald za kupní cenu ve výši  43.500 Kč; 
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4/ nesouhlasí s prodejem pozemkové parcely č. 171/4 o výměře 428 m² a pozemkové parcely č. 171/5 o 

výměře 790 m², vše katastrální území Tanvald; 

 

5/ rozhodlo část pozemkové parcely č. 307/18 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře  

cca    65 m2 v katastrálním území Tanvald neprodávat; 

 

6/ rozhodlo pozemkovou parcelu č. 210/1  (trvalý travní porost) o výměře 2839 m2 v katastrálním území 

Šumburk nad Desnou neprodávat; 

 

7/ v návaznosti na usnesení č. IV/1 ze dne 16. 09. 2020  týkající se prodeje ppčk. 719/12 v katastrálním územ 

Tanvald  manželům Č. za účelem výstavby rodinného domu zastupitelstvo města:  

 

a)  bere na vědomí odstoupení manželů Č. od Smlouvy o budoucí kupní smlouvě týkající se prodeje 

pozemkové parcely č. 729/12  a spoluvlastnického podílu ve výši 1/18 vzhledem k celku na pozemku 

označeném jako  pozemková  parcela č. 1861/1, vše v katastrálním území Tanvald, kterou s nimi město 

Tanvald uzavřelo dne 26.10.2020; 

b) rozhodlo zrušit  své usnesení č. IV/1 ze dne 16.09.2020 týkající se prodeje pozemkové parcely  

č. 729/12  a spoluvlastnického podílu ve výši 1/18 vzhledem k celku na pozemku označeném jako 

pozemková  parcela č. 1861/1, vše v katastrálním území Tanvald; 

 

c) rozhodlo vydat záměr na prodej pozemkové parcely č. 729/12 (trvalý travní porost) o výměře 1548 m2 a 

spoluvlastnického podílu ve výši 1/18 vzhledem k celku na pozemku označeném jako pozemková parcela č. 

1861/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), vše v katastrálním území Tanvald manželům Č. za účelem 

stavby rodinného domu.  

 

8/ rozhodlo zrušit své usnesení č. IV/2 ze dne 15. 09. 2021 na základě odstoupení manželů S. od koupi  

pozemkové parcely č. 237/1 (trvalý travní porost) o výměře 2101 m2 v katastrálním území Tanvald;  

9/ schvaluje rozpočtové opatření č. 66/2021: 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

Pumptrack Tanvald                     + 283.140 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                              + 283.140 Kč 

 

                                               

§ pol. ORJ ORG Kč

3412 6121 21 10404 283 140,00

8115 283 140,00  
 

10/ ve věci žádosti Klubu českých turistů Tanvald, z.s. o zvýšení dotace z rozpočtu města na opravu 

sociálního zařízení v klubovně U rozvodny 491 zastupitelstvo města:  

 

1) schvaluje poskytnout dotaci ve výši 30.000 Kč Klubu českých turistů Tanvald, z.s., se sídlem  

U rozvodny 491, Tanvald 

 

2) schvaluje rozpočtové opatření č. 67/2021: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ        

 

dotace Klub českých turistů Tanvald, z.s.                                              + 30.000 Kč 

 

ROZPOČTOVÁ REZERVA                                                               - 30.000 Kč 
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§ pol. ORJ ORG Kč

3429 5222 99 524378 30 000,00

6409 5901 -30 000,00  
 
3) schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č. 16/2021 mezi městem Tanvald a 

Klubem českých turistů Tanvald z.s., se sídlem U rozvodny 491, Tanvald dle předloženého návrhu. 

 

11/ schvaluje pořízení zimního setu KIOTI CK3310 H s příslušenstvím pro zimní údržbu místních 

komunikací a schvaluje rozpočtové opatření č. 68/2021:  

 

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                                      + 1.100.000 Kč 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

pořízení komunálního traktoru KIOTI CK3310 H         737.965 Kč 

pořízení sněhové frézy WESTA 36L-1400 s příslušenstvím           241.150 Kč 

pořízení natáčecí radlice P&L 150 cm                         49.005 Kč 

pořízení rozmetadla ROKI 150 l s příslušenstvím           71.880 Kč  

 

                                             

§ pol. ORJ ORG Kč

3634 2142 10 1 100 000,00

3639 6123 22 10419 737 965,00

3639 6122 22 10420 241 150,00

3639 6122 22 10421 49 005,00

3639 6122 22 10422 71 880,00  
 

V.  

Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku města Tanvald č. 1/2021, o místním poplatku za 

obecní systém odpadového hospodářství dle předloženého návrhu se sazbou poplatku 720 Kč. 

                                                                               

Zápis 

 
ze zasedání Zastupitelstva města Tanvald  

konaného dne 10. 11. 2021 od 16.00 hodin  

v zasedací místnosti hasičské zbrojnice SDH Tanvald Šumburk, 
Protifašistických bojovníků 626, Tanvald, část Šumburk nad Desnou 

 

Přítomno: 19 členů zastupitelstva města (viz prezenční listina) 
 

Ověřovatelé zápisu: paní Miroslava Erbenová a pan Michal Kottan 
 

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. 
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5/ Majetkoprávní záležitosti  

      5.1. Výkup pozemkové parcely č. 1932/9 v katastrálním území Tanvald 

      5.2. Žádost o prodej části pozemkové parcely č. 851/1 v katastrálním území Šumburk nad Desnou 

      5.3. Žádost o prodej pozemkové parcely č. 1681/4 v katastrálním území Tanvald 

      5.4. Žádost o prodej části pozemkové parcely č. 171/4 a č. 171/5 v katastrálním území Tanvald 

      5.5. Žádost o prodej části pozemkové parcely č. 307/18 v katastrálním území Tanvald 

      5.6. Žádost o prodej pozemkové parcely č. 210/1 v katastrálním území Šumburk nad Desnou 

         5.7. Žádost o prodloužení lhůty pro doložení stavebního povolení či souhlasu stavebního úřadu   

k ohlášení stavby rodinného domu na pozemkové parcele č. 729/12 v katastrálním území Tanvald 

       5.8. Informace o neuskutečnění prodeje pozemkové parcely č. 237/1 v katastrálním území Tanvald 

       5.9. Rozpočtové opatření – dotační management pumptrack 

      5.10. Žádost Klubu českých turistů Tanvald, z.s. o dotaci z rozpočtu města 

      5.11. Pořízení techniky na zimní údržbu místních komunikací 

   6/ Návrh na vydání OZV města Tanvald č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství 

   7/ Náměty, připomínky, diskuze 

   8/ Závěr  

 

ad 1/ Zahájení 
 

Starosta - zahájil zasedání zastupitelstva města, uvedl, že z důvodu rekonstrukce oken v zasedací místnosti 

radnice svolal zasedání zastupitelstva města do zasedací místnosti hasičské zbrojnice SDH Tanvald 

Šumburka. 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. 
 

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

že přítomno je 18 členů zastupitelstva města.   Konstatoval, že omluven je pan Karel Soldát a pan Jiří 

Josífek, pozdější příchod nahlásil MUDr. Buchar. Uvedl, že zasedání je usnášeníschopné.  

 

- uvedl, že zasedání zastupitelstva je  přenášeno on-line. Obrazový záznam pořizován nebude a zvukový 

záznam je pořizován pouze pro potřeby zápisu. 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 body: 

5.10. Žádost Klubu českých turistů Tanvald, z.s. o dotaci z rozpočtu města 

5.11. Pořízení techniky na zimní údržbu místních komunikací 

 a nechal hlasovat o každém doplněném bodu programu zvlášť. 

každý doplněný bod schválen všemi hlasy přítomných 

 

Starosta – otázal se, zda má někdo potřebu doplnit program 

 

p. Kottan  - ujasnil si obsah bodu 5.8. Informace o neuskutečnění prodeje pozemkové parcely č. 237/1 

v katastrálním území Tanvald 

 

Dále bez námětů a připomínek. 

 

Starosta – nechal hlasovat o schválení takto doplněného programu. 

schváleno všemi hlasy přítomných 

 
                        

Starosta -  navrhl členy návrhové komise: paní MDDr. Danielu Šebestovou 

                                                                    pana Daniela Šimka 

                                                                                                                  schváleno všemi hlasy přítomných 
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- určil zapisovatelku –  paní Evu Kráslovou 

 

- určil ověřovatele –  paní Miroslavu Erbenovou a pana Michala Kottana 

 
      

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

a byl ověřovateli zápisu p. MUDr. Radkou Ducháčkovou a Mgr. Tomášem Zítkem 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 23. 09. 2021 

do 03. 11. 2021 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: 

Starosta navrhl vzít na vědomí informace o činnosti rady města v období od 23. 09. 2021  

do 03. 11. 2021. 

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 se sešel dne 08. 11. 2021. Byla 

provedena kontrola objektů ve městě, které by vyžadovaly demolici jako objekt č. p. 135 v ulici Poštovní. 

Konstatoval, že kontrolní výbor neshledal žádné další objekty. Dále byla provedena kontrola činnosti 

asistentů prevence kriminality. Kontrolní výbor nemá žádné připomínky. 

 

3.2. Finanční výbor 
 

Mgr. Prašivka, předseda finančního výboru – informoval, že finanční výbor se sešel dne 08. 11. 2021. 

Finanční výbor projednal majetkoprávní záležitosti a rozpočtová opatření předložená zastupitelstvu města a 

ve všech případech doporučuje jejich schválení. Pouze v případě prodeje pozemků v České ulici za účelem 

výstavby samoobslužné myčky nepřijal finanční výbor žádné usnesení, členové výboru neměli jednotný 

názor v této věci. 

 

3.3. Výbor pro rozvoj cestovního ruchu 
 

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

se sešel v říjnu a zhodnotil svoji práci za uplynulé tři roky. Konstatoval, že se podařilo vytvořit a dále plnit 

sociální sítě města a nový turistický web města. Jedná se o zhotovení promovidea o městě. Stavba naučné 

stezky kolem Bobovky je už z 90% dokončena. Práce na pumptracku byly pozastaveny a budou pokračovat v 

jarních měsících, kdy bude i pumptrack otevřen pro veřejnost. Dále se jedná o nové parkovací plochy za 

tenisovými kurty. Uvedl, že s provozovatelem kempu projednali možné zefektivnění provozu zázemí kempu. 

 

Starosta – informoval, že do konce tohoto týdne budou zprovozněny i nové webové stránky města, 

a poděkoval všem, kteří se na jejich přípravě podíleli. 
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Starosta otevřel diskuzi ke všem třem výborům. 
 

p. Průcha – otázal se Mgr. Prašivky na stanovisko finančního výboru k prodeji pozemků v České ulici  

za účelem výstavby automyčky.  

 

Mgr. Prašivka, předseda finančního výboru – uvedl, že členové výboru neměli jednotný názor v této věci, 

nebylo přijato žádné usnesení. 

 

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. 
 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

Bez připomínek. 

Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. II 

 

                                                                           ad 4/ Informace o činnosti společností s majetkovou účastí města 
 

Starosta konstatoval, že vzhledem k epidemiologické situaci doporučil zástupcům společností s majetkovou 

účastí města, aby se zasedání nezúčastnili. 

 

Do zasedací místnosti přišel MUDr. Buchar – počet zastupitelů 19. 

 

4.1. Nemocnice Tanvald s.r.o. 
 

Starosta – informoval, že novým ředitelem pro lékařskou péči je MUDr. Andar. Otevřel diskuzi k tomuto 

bodu. 
 

Bez námětů a připomínek. 
 

Starosta navrhl usnesení: 

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

1) Nemocnice Tanvald s.r.o. 

                         schváleno všemi hlasy přítomných 

                                                                                                                               

4.2. Teplárenství Tanvald s.r.o. 
 

Místostarosta . – uvedl, že společnost hospodaří dobře. Informoval, že výroba i prodej tepla je ve srovnání 

v loňským rokem vyšší.  Uvedl, že cena plynu dodávaného do teplárny je sjednaná již na roky 2022 -2023 a 

je značně nižší než cena plynu, která je na trhu nyní. Cena tepla pro domácnosti v Tanvaldě zůstane díky 

tomu konkurenceschopná. Nyní je ve výši 528 Kč/GJ včetně DPH. 
 

Starosta – kvitoval několika miliónovou úsporu ve společnosti Teplárenství Tanvald s.r.o. díky sjednané 

dodávce plynu na roky 2022 - 2023. Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 
 

Bez námětů a připomínek. 

 
 

Starosta navrhl usnesení: 

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

2) Teplárenství Tanvald s.r.o. 

                         schváleno všemi hlasy přítomných 
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4.3. TABYS s.r.o. Tanvald 
 

Starosta. -  uvedl, že v současné domě provádí společnost demolici objektu č. p. 135, ul. Poštovní, Tanvald. 

Důvodem byl špatný stav objektu a technicky složitá přestavba. Konstatoval, že na místě se neplánuje žádná 

nová stavba, pozemek se upraví. Starosta otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

                                                                                                                                  

Bez připomínek a dotazů. 

 

Starosta navrhl usnesení: 

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

3) TABYS s.r.o. 

                                                                                                                    schváleno všemi hlasy přítomných 

 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

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. 

     Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. III 

 

ad 5/ Majetkoprávní záležitosti 
 

5.1. Výkup pozemkové parcely č. 1932/9 v katastrálním území Tanvald 

 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 

 

Starosta – uvedl, že rada města na své schůzi dne 29. 09. 2021 usnesením č. 283/19/2021 doporučila 

zastupitelstvu města v souvislosti s výkupem pozemkové parcely č. 1932/9 (ostatní plocha – dráha) o výměře 

547 m2 v katastrálním území Tanvald od České republiky – Správy železnic, státní organizace, se sídlem 

Dlážděná 1003/7, Praha – Nové Město za účelem vybudování sběrného dvora souhlasit: 

1/ s technickými podmínkami uvedenými v bodě A. dopisu Správy železnic, státní organizace č.j. 

76632/2020-031(3) ze dne 1. 9. 2021; 

2/ s prohlášením, že město Tanvald přebírá spolu s nabývaným majetkem i případné ekologické závazky 

s tímto majetkem spojené, a že na sebe bere povinnost plynoucí z jejich odstraňování a nebude od 

prodávajícího požadovat jejich náhradu. Charakterizoval pozemek. Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Bez připomínek.    
 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města v souvislosti s výkupem pozemkové parcely č. 1932/9 (ostatní plocha – dráha)  

o výměře 547 m2 v katastrálním území Tanvald od České republiky – Správy železnic, státní 

organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha – Nové Město za účelem vybudování sběrného dvora 

souhlasí: 

1/ s technickými podmínkami uvedenými v bodě A. dopisu Správy železnic, státní organizace č.j. 

76632/2020-031(3) ze dne 1. 9. 2021; 

2/ s prohlášením, že město Tanvald přebírá spolu s nabývaným majetkem i případné ekologické 

závazky s tímto majetkem spojené, a že na sebe bere povinnost plynoucí z jejich odstraňování  

a nebude od prodávajícího požadovat jejich náhradu. 

 

Bez připomínek.  
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.              

                                                                                    Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. IV/1 
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5.2. Žádost o prodej části pozemkové parcely č. 851/1 v katastrálním území Šumburk nad Desnou 

 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 

 

Starosta – uvedl, že rada města na své schůzi dne 02. 06. 2021 přijala usnesení č. 170/11/2021, kterým 

vydala záměr na prodej části pozemkové parcely č. 851/1 (trvalý travní porost) o výměře 120 m2 

v katastrálním území Šumburk nad Desnou Severočeské vodárenské společnosti a.s., se sídlem Přítkovská 

1689, Teplice za účelem výstavby čerpací stanice pitné vody v rámci stavby „JN 032 058 Tanvald, Český 

Šumburk – náhrada vodního zdroje“. Konstatoval, že k vydanému záměru nepřišla žádná připomínka. 

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 15. 09. 2021 nepřijalo usnesení o prodeji části pozemkové 

parcely č. 851/1 (trvalý travní porost) o výměře 120 m2 v katastrálním území Šumburk nad Desnou ve 

správném znění, a proto předkládá ekonomický odbor zastupitelstvu města prodej výše uvedené části 

pozemku znovu k projednání. Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Ing. Palme – vznesl dotaz občanů z této lokality, zda by se v rámci této akce nedalo zrealizovat i napojení 

objektů na vodovodní řad. 

 

Starosta -  uvedl, že se jedná o akci SVS a.s., která je vysoutěžena dle projektu, který se nemůže měnit. 

 

Dále bez připomínek.    
 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města: 

1/  ruší své usnesení č. IV/1 ze dne 15. 09. 2021 týkající se prodeje části pozemkové parcely č. 851/1 

(trvalý travní porost) o výměře 120 m2 v katastrálním území Šumburk nad Desnou; 

2/ na základě vydaného a zveřejněného záměru rozhodlo zastupitelstvo města prodat část pozemkové 

parcely č. 851/1 (trvalý travní porost) v katastrálním území Šumburk nad Desnou označenou podle 

geometrického plánu č. 1154-206/2021 jako pozemková parcela č. 851/4 (trvalý travní porost)  

o výměře 119 m2 firmě Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice   

za účelem výstavby čerpací stanice pitné vody v rámci stavby „JN 032 058 Tanvald, Český Šumburk – 

náhrada vodního zdroje“ za kupní cenu ve výši 25.000 Kč. 

 

Bez připomínek.  
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.              

                                                                                    Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. IV/2 

 

5.3. Žádost o prodej pozemkové parcely č. 1681/4 v katastrálním území Tanvald 

 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 

 

Starosta – uvedl, že rada města na své schůzi dne 29.09.2021 přijala usnesení č. 282/19/2021, kterým vydala 

záměr na prodej pozemkové parcely č. 1681/4 (trvalý travní porost) o výměře 97 m2 v katastrálním území 

Tanvald manželům H. za účelem rozšíření zázemí u rodinného domu.  Konstatoval, že k vydanému záměru 

nepřišla žádná připomínka. 

Charakterizoval pozemek. Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

MUDr. Buchar – otázal se, zda nebude potřeba širší nájezd do komunikace k plánovanému sběrnému dvoru 

tak, aby tam mohl vjet i kamion. 

 

Starosta – dle jeho názoru je vjezd do komunikace dostatečný. Předmětný prodej pozemku ničemu nevadí. 

 

Dále bez připomínek.    
 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města na základě vydaného a zveřejněného záměru rozhodlo prodat pozemkovou 

parcelu č. 1681/4 (trvalý travní porost) o výměře 97 m2 v katastrálním území Tanvald manželům H. za 

účelem rozšíření zázemí u rodinného domu za kupní cenu 43.500 Kč. 
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Bez připomínek.  
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.              

                                                                                    Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. IV/3 

 

5.4. Žádost o prodej části pozemkové parcely č. 171/4 a č. 171/5 v katastrálním území Tanvald 

 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 

 

Starosta – uvedl, že rada města na své schůzi dne 13.10.2021 přijala usnesení č. 299/20/2021, kterým vydala 

záměr na prodej  pozemkové parcely č. 171/4 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 428 m2 a 

pozemkové parcely č. 171/5 (ostatní plocha – manipulační plocha)  o výměře 790 m2 vše v katastrálním 

území Tanvald firmě AUTOMYČKA JMG s.r.o., se sídlem Kadlická 182, Liberec XVI – Nový Harcov za 

účelem postavení a provozování samoobslužné automyčky se čtyřmi mycími boxy s podmínkou, že 

s budoucím kupujícím bude sepsána smlouva o budoucí kupní smlouvě, ve které se budoucí kupující zaváže 

do jednoho roku od jejího podpisu získat a předložit městu Tanvald stavební povolení  

či souhlas stavebního úřadu s ohlášením stavby samoobslužné automyčky se čtyřmi mycími boxy,  do dvou 

let zahájit stavbu a do pěti let stavbu postavit a zkolaudovat.  

Po splnění těchto podmínek budou pozemky budoucímu kupujícímu prodány za cenu stanovenou ve smlouvě 

o budoucí kupní smlouvě. Tato stanovená cena ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě se stává pevnou a 

neměnnou až do podepsání kupní smlouvy. Nesplnění již první lhůty, to je získání a předložení stavebního 

povolení či souhlasu stavebního úřadu s ohlášením stavby do jednoho roku od podepsání smlouvy o budoucí 

kupní smlouvě, je důvodem k okamžitému vypovězení smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze strany města. 

Stavebník od data získání stavebního povolení či souhlasu stavebního úřadu s ohlášením stavby bude hradit 

městu Tanvald nájemné za pozemek ve výši 9 Kč/m2/rok. 

Ekonomický odbor zadal vyhotovení znaleckého posudku, ale znalec sdělil, že nemůže stanovit cenu v místě 

a čase obvyklou, neboť podobné pozemky se v současné době neprodávají.   

Prodejní cenu musí stanovit zastupitelstvo na základě návrhu starosty města. 

Konstatoval, že k vydanému záměru přišla jednu připomínka od firmy SOLIA, spol. s r.o., se sídlem Česká 

ul. 248, Tanvald, která je přílohou této zprávy. 

Dále uvedl, že dnes obdržel dopis pana H. s připomínkami k prodeji pozemků za účelem výstavby 

samoobslužné myčky. 

Poté postupně zodpověděl všechny otázky pana S., které zaslal zastupitelům města e-mailem. 

Konstatoval, že přítomen zasedání je pan Jiří Guth, jednatel firmy AUTOMYČKA JMG s.r.o. 

Dále uvedl, že paní místostarostka zaslala e-mailem zastupitelům města odůvodněný protinávrh usnesení, 

kterým nesouhlasí s prodejem předmětných pozemků k výstavbě samoobslužné myčky. Dále předkládá 

návrh uložit starostovi zahájit jednání ve smyslu možnosti o odkoupení pozemků ppč. 171/1 (o výměře 683 

m²), stpč. 145/1 (zastavěná plocha a nádvoří 906 m²/č.p 294, ul. Česká, Tanvald), stpč. 145/3 (zastavěná 

plocha a nádvoří 84 m²/bez č.p., č.ev. zem. stav.) a stpč. 1598 (zastavěná plocha a nádvoří 84 m²/bez č.p., 

č.ev. zem.stav.) k.ú Tanvald, v obci Tanvald. K návrhu uložit starostovi zahájit jednání o odkoupení výše 

uvedených pozemků uvedl, že navrhuje toto neřešit v tomto bodě, ale v bodě 7/ Náměty, připomínky, 

diskuze. 

Na závěr konstatoval, že město koupilo tyto pozemky v roce 2007 od Pozemkového fondu za cenu 635 tis. 

Kč. Uvažovalo se o stavbě stanice záchranné služby, ke které nedošlo z důvodu, že je pozemek 

v záplavovém území. Pozemek se v roce 2012 pronajal firmě Knechtel Trans s.r.o. 

Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Místostarostka – uvedla, že materiál, který předložila, vychází z vyjádření odboru stavební úřad a životní 

prostředí. Plocha – ppč. 171/4 (o výměře 428 m²) a ppč. 171/5 (o výměře 790 m²) k.ú Tanvald, v obci 

Tanvald je dle Úplného znění Územního plánu Tanvald (dále jen ÚP Tanvald) po vydání změny č. 3 vydané 

usnesením č. IX/2 ze dne 16.12.2020 (s nabytím účinnosti dne 1.1.2021) vymezena v zastavěném území, ve 

funkčním využití „Občanské vybavení - veřejná infrastruktura OV“ (v majetku Města Tanvald). Pro výše 

uvedenou funkční plochu (OV) platí regulativy, které jsou uvedeny ve zprávě. 

Plocha – ppč. 171/1 (o výměře 683 m²), stpč. 145/1 (zastavěná plocha a nádvoří 906 m²/ č.p 294, ul. Česká, 

Tanvald), stpč. 145/3 (zastavěná plocha a nádvoří 84 m² /bez č.p., č.ev. zem.stav.) a stpč. 1598 (zastavěná 

plocha a nádvoří 84 m² /bez č.p., č.ev. zem.stav.) k.ú Tanvald, v obci Tanvald je dle ÚP Tanvald vymezena v 
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zastavěném území, ve funkčním využití „Výroba a skladování – lehký průmysl – VL (v majetku České 

republiky - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha – Žižkov) Pro výše uvedenou funkční 

plochu (VL) platí regulativy, které jsou v předložené zprávě. 

Uvedla, že budova č.p. 294, ul. Česká, Tanvald stojící na stpč. 145/1 a stpč. 145/3 k.ú. Tanvald se v současné 

době nachází ve špatném stavebně technickém stavu. Uvedla, že se jedná o plochu přímo sousedící  

s plochou města Tanvald, bylo by vhodné zahájit jednání s majitelem (Státní pozemkový úřad, Husinecká 

1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov) těchto nemovitostí za účelem získání předmětných pozemků do vlastnictví 

města Tanvald. Z pohledu města by se jednalo o hodnotnou plochu s možností jejího rozvoje a jejího využití 

směřujícímu ke zlepšení života obyvatel ve městě. Proto navrhuje, aby se pozemky ppč. 171/4 (o výměře 428 

m²) a ppč. 171/5 (o výměře 790 m²) katastrální území Tanvald neprodávaly. 

 

p. Šimek – uvedl, že Českou ulici považuje za klidovou zónu a nepovažuje za vhodné prodávat tyto pozemky 

za účelem výstavby samoobslužné myčky. Doporučil využít k tomuto záměru pozemky na bývalém 

autobusovém nádraží. 

 

Starosta – uvedl, že využití pozemků na bývalém autobusovém nádraží by nechal na rozhodnutí nového 

zastupitelstva. 

 

Ing. Mikš – zastává názor, že na pozemcích ppč. 171/4 a 171/5 není vhodné umístit samoobslužnou myčku, 

určitě jsou ve městě vhodnější pozemky, např. bývalé autobusové nádraží, pozemek po bývalém Hotelu 

Centrál nebo u Pneuservis Peterka. 

 

MUDr. Buchar – líbí se mu názor místostarostky na odkoupení pozemků a budovy bývalé truhlárny. 

Konstatoval, že s prodejem pozemků za účelem výstavby samoobslužné myčky nesouhlasí. 

 

Místostarosta – ujasnil, že pozemek i budova mají jiného vlastníka. 

 

Starosta – doporučil vrátit se k projednávanému bodu. 

 

Bc. Synovcová – uvedla, že myčku by ve městě přivítala, ale nepodporuje prodej tohoto pozemku. 

 

MUDr. Buchar – navrhuje otázku odprodeje bývalé truhlárny a souvisejícího pozemku řešit do budoucna. 

Přiklání se také k názoru, že na předmětném pozemku je myčka nevhodná. 

 

Starosta – uvedl, že je to otázka názoru, který zastupitelé vyjádří buď souhlasným nebo nesouhlasným 

vyjádřením. 

 

p. Šimek  - uvedl, že se nesetkal s nikým, kdo by samoobslužnou myčku ve městě chtěl. 

 

Místostarostka – vysvětlila, proč podává druhý protinávrh usnesení, který se týká uložit starostovi zahájit 

jednání ve smyslu možnosti o odkoupení pozemků ppč. 171/1 (o výměře 683 m²), stpč. 145/1 (zastavěná 

plocha a nádvoří 906 m²/č.p 294, ul. Česká, Tanvald), stpč. 145/3 (zastavěná plocha  

a nádvoří 84 m²/bez č.p., č.ev. zem. stav.) a stpč. 1598 (zastavěná plocha a nádvoří 84 m²/bez č.p., č.ev. 

zem.stav.) k.ú Tanvald, v obci Tanvald. Uvedla, že chce, aby město jednalo o podmínkách odkupu těchto 

pozemků. Konstatovala, že navrhne tento protinávrh usnesení k hlasování. 

 

Místostarosta – konstatoval, že nyní se projednává bod prodej pozemků ppč. 171/4 (o výměře 428 m²) a ppč. 

171/5 (o výměře 790 m²) katastrální území Tanvald. Návrh místostarostky doporučuje projednat v bodě 

7/ Náměty, připomínky, diskuze. Dodal, že Česká ulice v minulosti, za doby provozu truhlárny, určitě nebyla 

klidovou zónou. 

 

Starosta – uvedl, že město koupilo předmětné pozemky za účelem výstavby stanice záchranné služby,  

od tohoto záměru se odstoupilo z důvodu, že je pozemek v záplavovém území. Poté se pozemek pronajal 

k parkování kamionů, což trvá do dnešního dne. Dle jeho názoru je pozemek vhodný k výstavbě 

samoobslužné myčky, tento podnikatelský záměr se mu líbí a ve městě tato služba chybí. Uvedl, že hledal 
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s jednatelem firmy AUTOMYČKA JMG s.r.o. jiný vhodný pozemek, ale vhodnější nenašli. Souhlasí s tím, 

že pozemek by se neměl prodávat, ale pronajmout za účelem provozování samoobslužné myčky. 

 

Mgr. Prašivka – uvedl, že je to služba občanské vybavenosti, která ve městě chybí, je správná i 

z ekologického hlediska, ale s umístěním na těchto pozemcích nesouhlasí. Konstatoval, že členové 

finančního výboru o prodeji předmětných pozemků diskutovali, ale nepřijali žádné usnesení, hlasování bylo 

1 pro, 1 proti a 5 členů se zdrželo hlasování. 

 

p. Matura, občan Tanvaldu -  vyjádřil nesouhlas se stavbou samoobslužné myčky na těchto pozemcích.  

 

Bc. Jaroslav Strnad – poděkoval starostovi za odpovědi na jeho dotazy zaslané e-mailem. Vyjádřil se 

k zamýšlenému záměru stavby samoobslužné myčky na předmětných pozemcích. Vysvětlil důvody, proč dle 

jeho názoru jsou pro stavbu nevhodné a proč není správné tyto strategické pozemky v centru města za tímto 

účelem prodávat. Vyjádřil se k usnesení rady města ze dne 13. 10. 2021 týkajícího se vydání záměru na 

prodej předmětných pozemků firmě AUTOMYČKA JMG s.r.o. a k dalšímu možnému pronájmu. 

 

Starosta – nastínil další možný postup v případě pronájmu pozemku. Zastupitelstvo města by muselo nejprve 

projednat a odsouhlasit zatížení obecního pozemku právem stavby. 

 

Bc. Jaroslav Strnad – poděkoval starostovi za vyjádření. 

 

p. Jiří Guth, jednatel firmy AUTOMYČKA JMG s.r.o. – představil se přítomným, přiblížil svou profesní 

minulost. Poté podrobně seznámil se svým podnikatelským záměrem, který měl zpracován do prezentace na 

plátno. Uvedl, že hledal vhodný pozemek, ale tento se jeví jako nejvhodnější, i co se týká umístění 

kanalizace. Uvedl, že projekt již řešil s dotčenými orgány, v případě, že zastupitelstvo města bude souhlasit, 

ke zprovoznění samoobslužné myčky by mělo dojít během srpna 2022. 

 

p. Kottan – otázal se, proč je nevhodný pozemek u KIKu. 

 

p. Jiří Guth, jednatel firmy AUTOMYČKA JMG s.r.o. – vysvětlil, že tento pozemek je nevhodný z důvodu 

odkanalizování. 

 

p. Michal Tůma, občan Tanvaldu – zastává názor lidí podnikajících v této ulici, kteří s uvedeným záměrem 

výstavby samoobslužné myčky v tomto místě nesouhlasí. Nemyslí si, že by mnoho občanů Tanvaldu myčku 

navštěvovalo, ale pokud by měla myčka někde být, tak na vhodnějším místě než na tomto, toto je klidné 

místo. 

 

Starosta - chápe občany z této ulice, ale znovu uvedl, že zastupitelstvo rozhodne o prodeji pozemku 

souhlasným či nesouhlasným hlasováním. 

 

MUDr. Buchar – konstatoval, že pozemek má strategický význam pro město do budoucna a v současné době 

by ho neprodával. 

 

p. Kottan – uvedl, že automyčka je i v Desné a nezdá se mu tolik využívaná. Je otázka, zda je tato služba 

v Tanvaldě potřeba a zda bude pro majitele výdělečná. 

 

Bc. Jaroslav Strnad – poděkoval p. Guthovi za představení jeho podnikatelského záměru. Znovu pohovořil o 

případném pronájmu a co s tím souvisí. Dle jeho názoru má předmětný pozemek strategický význam pro 

město a k tomu by měli zastupitelé přihlédnout. 

 

Starosta – uvedl, že jako starosta musí na věci pohlížet komplexně. Dle jeho názoru je záměr vybudovat 

samoobslužnou myčku dobrý.  

Konstatoval, že v tuto chvíli je tu protinávrh usnesení místostarostky neprodávat pozemky, je možné také 

projevit vůli pronajmout pozemek. 

 

MUDr. Buchar – navrhl 5 minutovou přestávku. 
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Bc. Synovcová – uvedla, že vhodnější místo pro automyčku by mohlo být u Pneuservis Peterka. 

 

Místostarosta – vyjádřil se k současnému nájemnímu vztahu předmětného pozemku, výše nájmu je dle 

nájemní smlouvy ze dne 01. 08. 2012 ve výši 7.400 Kč/rok. Pozemek by neměl být dále podnajímán, ale 

parkují na něm i vozidla jiných firem. 

K předložené žádosti o prodej uvedl, že je toho názoru pozemek neprodávat, ale pronajmout. V tom případě 

by byla zastupitelstvu předložena žádost o zatížení obecního pozemku právem stavby. 

 

Bc. Jaroslav Strnad – uvedl, že nájemní smlouva je uzavřena již 10 let s výpovědní lhůtou 1 měsíc. Město 

mohlo řešit novou nájemní smlouvu se stávajícím nájemcem. 

 

Starosta vyhlásil 5 minutovou přestávku. 

 

Starosta po přestávce vyzval k pokračování projednávaného bodu.  

 

Místostarostka – přednesla protinávrh usnesení: 

Zastupitelstvo města nesouhlasí s prodejem pozemků ppč. 171/4 o výměře 428 m² a ppč. 171/5  

o výměře 790 m², vše katastrální území Tanvald. 

 

Bez připomínek.  
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.              

                                                                                    Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. IV/4 

 

5.5. Žádost o prodej části pozemkové parcely č. 307/18 v katastrálním území Tanvald 

 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 

 

Starosta – – uvedl, že paní D. a paní G.  zastoupené na základě plné moci paní B. žádají město Tanvald  

o prodej části pozemkové parcely č. 307/18 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře cca  87 m2 

v katastrálním území Tanvald za účelem vybudování nájezdu do vrat garáže v objektu č. p. 418, ul. Letná, 

Tanvald (součást stavební parcely č. 583 v katastrálním území Tanvald). 

Konstatoval, že pozemek se nachází ve značně svažitém terénu. Uvedl, že rada města prodej předmětné části 

pozemku projednala a její prodej nedoporučuje. Doplnil, že několikrát zde řešil sousedské spory. 

Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

MUDr. Buchar – uvedl, že v současné době je garáž nevyužívaná, ale možná do budoucna bude, proto dává 

protinávrh usnesení, a to vydat záměr na prodej předmětného pozemku žadatelkám. 

 

Mgr. Prašivka – nemyslí si, že by město mělo řešit prodejem pozemku sousedské spory. 

 

paní Gušiliková – uvedla, že o koupi pozemku uvažovali již dříve, ale nikdy žádost o prodej nepodali až 

nyní. Konstatovala, že objekt by měl být do budoucna trvale obýván. Koupit předmětný pozemek chtějí za 

účelem umožnění vjezdu do garáže. Samotný pozemek chtějí zpevnit a dodala, že by navazoval na pozemek  

v jejich vlastnictví. Uvedla, že majitel sousedního pozemku nemá k prodeji připomínku.  

 

Dále bez připomínek.    

 
Starosta přednesl protinávrh usnesení MUDr. Buchara: 

Zastupitelstvo města vydává záměr na prodej části pozemkové parcely č. 307/18 (ostatní plocha – ostatní 

komunikace) o výměře cca 65 m2 v katastrálním území Tanvald do podílového spoluvlastnictví paní D. a 

paní G. velikost podílu ideální ½ za účelem vybudování nájezdu do garáže v rodinném domě č.p. 418, ul. 

Letná, Tanvald. 

 

 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   
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Jméno člena ZM PROTI  ZDRŽEL 

Mgr. Bělonožník Antonín        X       

MUDr. Buchar Jiří                   

Černý Lukáš        X  

MUDr. Ducháčková Radka              

Erbenová Miroslava        X          

Josífek Jiří    omluven        omluven    

Kottan Michal                 

Marčíková Lenka                   

Ing. Mikš Jaroslav               

Ing. Palme Jan                    

Mgr. Prašivka Jan       X            

MUDr. Pražák Ondřej       X           

Preislerová Hana       X         

Průcha Josef                   

Soldát Karel  omluven  omluven 

Bc. Synovcová Zdeňka        X          

MDDr. Šebestová Daniela        X         

Šimek Daniel                  

RNDr. Týl Jaroslav        X  

Mgr. Vyhnálek Vladimír         X             

Mgr. Zítko Tomáš         X          

 

PRO 8 

PROTI 11 

ZDRŽELI SE 0 

    

Tento návrh nebyl přijat. 

 

Starosta přednesl původní návrh usnesení.   

Zastupitelstvo města rozhodlo část pozemkové parcely č. 307/18 (ostatní plocha – ostatní komunikace) 

o výměře cca 65 m2 v katastrálním území Tanvald neprodávat. 

 

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    omluven        omluven    

Kottan Michal         X          

Marčíková Lenka         X            
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Ing. Mikš Jaroslav         X            

Ing. Palme Jan         X            

Mgr. Prašivka Jan                   

MUDr. Pražák Ondřej                  

Preislerová Hana                

Průcha Josef        X           

Soldát Karel  omluven  omluven 

Bc. Synovcová Zdeňka                  

MDDr. Šebestová Daniela                 

Šimek Daniel         X         

RNDr. Týl Jaroslav          

Mgr. Vyhnálek Vladimír                      

Mgr. Zítko Tomáš                   

 

PRO 11 

PROTI 8 

ZDRŽELI SE 0 

    

Bez připomínek.  
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.              

                                                                                                                      Bylo přijato usnesení č. IV/5 

 

5.6. Žádost o prodej pozemkové parcely č. 210/1 v katastrálním území Šumburk nad Desnou 

 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 

 

Starosta – uvedl, že pan B. žádá město o prodej pozemkové parcely č. 210/1 (trvalý travní porost) o výměře 

2839 m2 v katastrálním území Šumburk nad Desnou za účelem zřízení užitkové zahrady. 

Podle schváleného Územního plánu Tanvald se pozemek nachází v ploše ve funkčním využití NS – plochy 

smíšené nezastavěného území – přírodní, zemědělská.  Jedná se o pozemek ve III. zóně CHKO, na který  

z části zasahuje ochranné pásmo lesa, protíná ho vrchní vedení vysokého napětí včetně ochranného pásma  

a komunikační vedení. Konstatoval, že rada města doporučila zastupitelstvu města předmětný pozemek 

neprodávat. Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Bez připomínek.    
 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo pozemkovou parcelu č. 210/1 (trvalý travní porost) o výměře 2839 m2  

v katastrálním území Šumburk nad Desnou neprodávat. 

 
Bez připomínek. 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.    

                                                                                    Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. IV/6 

 

5.7. Žádost o prodloužení lhůty pro doložení stavebního povolení či souhlasu stavebního úřadu    

k ohlášení stavby rodinného domu na pozemkové parcele č. 729/12 v katastrálním území Tanvald 

 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 

 

Místostarosta – uvedl, že zastupitelstvo města usnesením č. IV/1 ze dne 16. 09. 2020 rozhodlo prodat 

manželům Č.: 
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a/  část pozemkové parcely č. 729/7 (trvalý travní porost) v katastrálním území Tanvald označená podle 

geometrického plánu č. 1814-237/2020 vyhotoveného firmou GEODÉZIE Jablonec nad Nisou s.r.o., dne 04. 

08.2020 jako pozemková parcela č. 729/12 (trvalý travní porost) o výměře 1548 m2  

za kupní cenu ve výši 922.300 Kč. K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby 

platné ke dni uskutečnění platby; 

b/ spoluvlastnický podíl ve výši 1/18 vzhledem k celku na pozemku označeném jako pozemková parcela č. 

1861/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) v katastrálním území Tanvald za účelem zajištění přístupu na 

část pozemkové parcely č. 729/7 v katastrálním území Tanvald označená podle geometrického plánu č. 

1814-237/2020 vyhotoveného firmou GEODÉZIE Jablonec nad Nisou s.r.o., dne 04. 08.2020 jako 

pozemková parcela č. 729/12 (trvalý travní porost) o výměře 1548 m2 za kupní cenu ve výši 14.700 Kč; 

s podmínkou, že s kupujícími bude sepsána smlouva o budoucí kupní smlouvě, ve které se budoucí kupující 

zavážou do jednoho roku od jejího podpisu získat a předložit městu Tanvald stavební povolení či souhlas 

stavebního úřadu k ohlášení stavby rodinného domu, do dvou let zahájit stavbu a do pěti let dům postavit a 

zkolaudovat. Po splnění těchto podmínek bude pozemek budoucím kupujícím prodán za cenu stanovenou ve 

smlouvě o budoucí kupní smlouvě. Tato stanovená cena ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě se stává 

pevnou a neměnnou až do podepsání kupní smlouvy. Nesplnění již první lhůty, to je získání a předložení 

stavebního povolení či souhlasu stavebního úřadu k ohlášení stavby rodinného domu do 1 roku od podepsání 

smlouvy o budoucí kupní smlouvě, je důvodem k okamžitému vypovězení smlouvy o budoucí kupní 

smlouvě ze strany města. Stavebník od data získání stavebního povolení či souhlasu stavebního úřadu 

k ohlášení stavby bude hradit městu Tanvald nájemné za pozemek ve výši 9 Kč/m2/rok. 

Konstatoval, že manželé Č. dnes doručili odstoupení od Smlouvy o budoucí kupní smlouvě, kterou s nimi 

město uzavřelo dne 26.10.2020 na základě výše uvedeného usnesení. Uvedl, že manželé Č. uvádějí důvody 

ve svém dopise a zároveň konstatují, že mají trvající zájem o tento pozemek, na kterém chtějí stavět rodinný 

dům. Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

p. Černý – uvedl, že za podmínek, které jsou dány usnesením, nejsou schopni řešit financování stavby 

rodinného domu. Jsou odkázáni na financování stavby hypotečním úvěrem od banky a na základě podmínek 

Smlouvy o budoucí kupní smlouvě se jim nepodařilo získat finanční prostředky, přestože oslovili tři finanční 

poradce. Protože nemají jinou možnost, než řešit financování hypotečním úvěrem, podali odstoupení od 

smlouvy. Dodal, že podmínky dané zastupitelstvem při prodeji pozemku nejsou výhodné pro mladé lidi 

řešící financování tímto způsobem. Znevýhodňují mladé lidi, kteří zde chtějí bydlet a žít.  

 

Místostarosta – navrhl přijmout usnesení: 

Zastupitelstvo města v návaznosti na usnesení č. IV/1 ze dne 16. 09. 2020  týkající se prodeje ppčk. 719/12 

v katastrálním územ Tanvald  manželům Č. za účelem výstavby rodinného domu zastupitelstvo města:  

a)  bere na vědomí odstoupení manželů Č. od Smlouvy o budoucí kupní smlouvě týkající se prodeje 

pozemkové parcely č. 729/12 a spoluvlastnického podílu ve výši 1/18 vzhledem k celku na pozemku 

označeném jako  pozemková  parcela č. 1861/1, vše v katastrálním území Tanvald, kterou s nimi město 

Tanvald uzavřelo dne 26.10.2020; 

b) rozhodlo zrušit své usnesení č. IV/1 ze dne 16.09.2020 týkající se prodeje pozemkové parcely  

č. 729/12  a spoluvlastnického podílu ve výši 1/18 vzhledem k celku na pozemku označeném jako 

pozemková  parcela č. 1861/1, vše v katastrálním území Tanvald; 

 

Dále nastínil možnost vydat záměr na prodej předmětného pozemku bez podmínek manželům Č. nebo vydat 

záměr na prodej předmětného pozemku obecně. Poté vysvětlil důvody podmínky dané do usnesení při 

prodeji pozemku, dodal, že je dávají i jiná města.  

 

MUDr. Buchar – otázal se, zda se bude hlasovat ke každému bodu. 

 

Místostarosta – uvedl, že nejprve se bude hlasovat a usnesení 1 a 2 a poté o vydání záměru na prodej. 

 

Ze zasedací místnosti odešel p. Šimek – počet zastupitelů 18. 

 

p. Kottan – uvedl, že stejnou podmínku při prodeji pozemku měli i manželé S., kteří od koupě odstoupili. 

Doporučil do budoucna prodávat pozemky bez této podmínky, není to podpora bydlení pro místní lidi. 
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Starosta – doporučil vrátit se k projednávanému bodu. 

 

MUDr. Buchar – uvedl, že to má širší souvislosti. Měly by se revokovat všechny takto uzavřené smlouvy. 

Nelze vyhovět jen manželům Č. Uvedl, že si váží všech, co chtějí v Tanvaldu stavět. Prodej pozemků 

spekulantům by se měl ztížit, ale jinak ne. 

 

Tajemník MěÚ – informoval, že s danou podmínkou byly prodány 4 pozemky a uzavřeny 3 Smlouvy o 

budoucí kupní smlouvě. Jedna smlouva je bez problémů, jedna je dále v řešení s Agenturou pro ochranu 

přírody a krajiny. Manželé S. od koupi odstoupili a Č. odstupují od smlouvy nyní. Doporučil vydat záměr na 

prodej předmětného pozemku bez podmínek manželům Č. za účelem stavby rodinného domu. Manželé Č. 

nejsou žádní spekulanti. Dále doporučil vydat znovu záměr na prodej pozemku manželům S. bez podmínky. 

 

Zastupitelé MUDr. Buchar, Ing. Mikš řešili možné podmínky při prodeji. Doporučili, aby měli stejné právo 

jako manželé Č. i manželé S. 

 

Místostarosta – uvedl, že manželé S. mohou podat novou žádost o koupi pozemku. 

 

Dále bez připomínek.    
 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města v návaznosti na usnesení č. IV/1 ze dne 16. 09. 2020  týkající se prodeje ppčk. 

719/12 v katastrálním územ Tanvald  manželům Č. za účelem výstavby rodinného domu zastupitelstvo 

města:  

 

a)  bere na vědomí odstoupení manželů Č. od Smlouvy o budoucí kupní smlouvě týkající se prodeje 

pozemkové parcely č. 729/12 a spoluvlastnického podílu ve výši 1/18 vzhledem k celku na pozemku 

označeném jako  pozemková  parcela č. 1861/1, vše v katastrálním území Tanvald, kterou s nimi město 

Tanvald uzavřelo dne 26.10.2020; 

b) rozhodlo zrušit své usnesení č. IV/1 ze dne 16.09.2020 týkající se prodeje pozemkové parcely  

č. 729/12  a spoluvlastnického podílu ve výši 1/18 vzhledem k celku na pozemku označeném jako 

pozemková  parcela č. 1861/1, vše v katastrálním území Tanvald; 

 

Bez připomínek.  
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.  

                                                                                                                   schváleno všemi hlasy přítomných 

                                                                              

Starosta navrhl usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo vydat záměr na prodej pozemkové parcely č. 729/12 (trvalý travní 

porost) o výměře 1548 m2 a spoluvlastnického podílu ve výši 1/18 vzhledem k celku na pozemku 

označeném jako pozemková parcela č. 1861/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), vše 

v katastrálním území Tanvald manželům Č. za účelem stavby rodinného domu. 

 

Bez připomínek.  
 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

Jméno člena ZM PROTI  ZDRŽEL 

Mgr. Bělonožník Antonín               

MUDr. Buchar Jiří                     

Černý Lukáš                X 

MUDr. Ducháčková Radka              

Erbenová Miroslava                  

Josífek Jiří    omluven        omluven    
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Kottan Michal                   

Marčíková Lenka                     

Ing. Mikš Jaroslav                    

Ing. Palme Jan                     

Mgr. Prašivka Jan                   

MUDr. Pražák Ondřej                  

Preislerová Hana                

Průcha Josef                  

Soldát Karel  omluven  omluven 

Bc. Synovcová Zdeňka                  

MDDr. Šebestová Daniela                 

Šimek Daniel         nepřítomen    nepřítomen     

RNDr. Týl Jaroslav          

Mgr. Vyhnálek Vladimír                      

Mgr. Zítko Tomáš                   

 

PRO 17 

PROTI 0 

ZDRŽELI SE 1 

                                                                                                                

                                                                                                                        Bylo přijato usnesení č. IV/7 

 

 
5.8. Informace o neuskutečnění prodeje pozemkové parcely č. 237/1 v katastrálním území Tanvald 

 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 

 

Starosta – uvedl, že zastupitelstvo města na svém zasedání dne 15.09.2021 přijalo usnesení č. IV/2, kterým 

na základě vydaného a zveřejněného záměru rozhodlo prodat pozemkovou parcelu č. 237/1 (trvalý travní 

porost) o výměře 2101 m2 v katastrálním území Tanvald manželům S. za účelem výstavby rodinného domu 

za kupní cenu ve výši 1.053.000 Kč. K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby 

platné ke dni uskutečnění platby. K prodeji dojde s podmínkou, že s kupujícím bude sepsána smlouva o 

budoucí kupní smlouvě, ve které se budoucí kupující zaváže do jednoho roku od jejího podpisu získat a 

předložit městu Tanvald stavební povolení či souhlas stavebního úřadu s ohlášením stavby rodinného 

domu, do dvou let zahájit stavbu a do pěti let stavbu postavit a zkolaudovat.  

Po splnění těchto podmínek bude pozemek budoucímu kupujícímu prodán za cenu stanovenou ve smlouvě o 

budoucí kupní smlouvě. Tato stanovená cena ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě se stává pevnou a 

neměnnou až do podepsání kupní smlouvy. Nesplnění již první lhůty, to je získání a předložení stavebního 

povolení či souhlasu stavebního úřadu s ohlášením stavby do jednoho roku od podepsání smlouvy o budoucí 

kupní smlouvě, je důvodem k okamžitému vypovězení smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze strany města. 

Stavebník od data získání stavebního povolení či souhlasu stavebního úřadu s ohlášením stavby bude hradit 

městu Tanvald nájemné za pozemek ve výši 9 Kč/m2/rok. 

Informoval, že manželé S. od své žádosti odstoupili, a proto ekonomický odbor předkládá zastupitelstvu 

města návrh na zrušení usnesení o prodeji pozemku. Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

p. Kottan – uvedl, že manželé S. by měli být informováni, že mají možnost podat novou žádost o koupi 

tohoto pozemku, a že již nebude dána podmínka k prodeji. 

 

Dále bez připomínek. 
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Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo zrušit své usnesení č. IV/2 ze dne 15.09.2021 na základě odstoupení 

manželů S. od koupi pozemkové parcely č. 237/1 (trvalý travní porost) o výměře 2101 m2 

v katastrálním území Tanvald.  

 

Bez připomínek.  
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.              

                                                                                    Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. IV/8 

 

5.9. Rozpočtové opatření – dotační management pumptrack 

 

Předkladatel:  odbor rozvoje a KV  (viz příloha) 

 

Starosta – uvedl, že zastupitelstvo města na svém zasedání dne 15. 09. 2021 usnesením č. VIII. schválilo 

podání žádostí o dotaci na projekt PUMTRACK TANVALD. Jedna žádost o dotaci byla podána na základě 

Výzvy Libereckého kraje – PODPORA SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURY V LIBERECKÉM KRAJI 

2021. Druhá žádost o dotaci byla podána na základě Výzvy Národní sportovní agentury – SPECIFICKÁ 

VÝZVA 11/2021 (zacílená pro podporu organizovaného sportu místního charakteru), Regiony 2021, 

PROGRAM Č. 162 52, REGIONÁLNÍ SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA 2020-2024, č.j.: NSA-

0007/2020/D/15. Na tuto akci je nutné zajistit dotační management, který bude na základě Smlouvy příkazní 

provádět Ing. Luděk Suchomel, MBA, Sportovní 78, 468 51 Smržovka.  

Z návrhu smluv vyplývá, že náklady na zajištění dotačního managementu u dotace podávané u Národní 

sportovní agentury jsou ve výši 210.540 Kč vč. DPH a náklady žádosti podávané u Libereckého kraje jsou ve 

výši 72.600 Kč vč. DPH. Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

MUDr. Buchar – požádal o předkládání jasných materiálů pro zastupitele. 

 

Dále bez připomínek.    
 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí náklady na zajištění dotačního managementu pro projekt 

„Pumptrack Tanvald“ a rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 66/2021: 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

pumptrack Tanvald                     + 283.140 Kč 

 

 

FINANCOVÁNÍ 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                 + 283.140 Kč 

 
§ pol. ORJ ORG Kč

3412 6121 21 10404 283 140,00

8115 283 140,00  
 
Bez připomínek.  
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.              

                                                                                    Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. IV/9 

 

 

5.10. Žádost Klubu českých turistů Tanvald, z.s. o dotaci z rozpočtu města 

 

Předkladatel:  místostarosta (viz příloha) 

 

Starosta – uvedl, že Klub českých turistů Tanvald  z.s. žádá o poskytnutí mimořádné dotace, která by 

pokryla jejich zvýšené náklady  spojené s rekonstrukcí sociálního zařízení v jejich klubovně  

U rozvodny 491. Město Tanvald poskytlo v letošním roce spolku dar 10.500 Kč a dotaci 50.000 Kč právě na 
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tuto akci. Z tohoto důvodu je nutno opětovnou žádost projednat v zastupitelstvu města.  

Doporučil poskytnout organizaci dotaci z rozpočtu města v požadované výši 30.000 Kč, finanční prostředky 

uvolnit formou rozpočtového opatření z rozpočtové rezervy a poskytnout je formou veřejnoprávní smlouvy. 

Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Bez připomínek.    

 
Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvu města rozhodlo: 

1/ poskytnout dotaci ve výši 30.000 Kč Klubu českých turistů Tanvald, z.s., se sídlem U rozvodny 491, 

Tanvald; 

 

2/ schválit rozpočtové opatření č. 67/2021: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ        

 

dotace Klub českých turistů Tanvald, z.s.                                                     + 30.000 Kč 

 

ROZPOČTOVÁ REZERVA                                                                         -  30.000 Kč 

 

3/ schválit Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č. 16/2021 mezi městem Tanvald a 

Klubem českých turistů Tanvald, z.s., se sídlem U rozvodny 491, Tanvald dle předloženého návrhu. 

 

Bez připomínek.  
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.              

                                                                                 Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. IV/10 

 

5.11. Pořízení techniky na zimní údržbu komunikací 

 
Předkladatel:  odbor rozvoje a KV  (viz příloha) 

 

Starosta – uvedl, že na jednání s vedením města ohledně zajištění zimní údržby 2021/2022 byl řešen stav 

připravenosti techniky, materiálového vybavení a zajištění obsluhy. Pro vylepšení stavu zimní údržby 

zejména pro pěší komunikace bylo doporučeno zajistit nabídku na pořízení víceúčelové techniky, jejíž 

sestavu předkládáme. Jedná se o traktor KIOTI v podobě zimního setu. Toto zařízení pouze s o něco slabším 

motorem dnes technické služby již využívají a na jednání konstatovaly, že se jim osvědčil. Bohužel v dnešní 

době je poměrně malý výběr a možnosti dodání takovéhoto zařízení. U firmy Bartoš nářadí v Liberci je 

takovéto zařízení k dispozici a je ho možné v letošním roce dodat. Z tohoto důvodu předkládáme 

zastupitelstvu města cenovou nabídku ke schválení. Celková cena zimního setu je ve výši 909.040 Kč bez 

DPH, cena s DPH 1.099.938,40 Kč. Ekonomický odbor navrhuje na financování částečně zapojit podíl na 

zisku hospodaření Teplárenství Tanvald, s.r.o.  

Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Bez připomínek.    
 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje pořízení zimního setu KIOTI CK3310 H s příslušenstvím pro zimní 

údržbu místních komunikací a schvaluje rozpočtové opatření č. 68/2021:  

 

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                                      + 1.100.000 Kč 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

pořízení komunálního traktoru KIOTI CK3310 H         737.965 Kč 
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pořízení sněhové frézy WESTA 36L-1400 s příslušenstvím        241.150 Kč 

pořízení natáčecí radlice P&L 150 cm             49.005 Kč 

pořízení rozmetadla ROKI 150 l s příslušenstvím           71.880 Kč  

 

§ pol. ORJ ORG Kč

3634 2142 10 1 100 000,00

3639 6123 22 10419 737 965,00

3639 6122 22 10420 241 150,00

3639 6122 22 10421 49 005,00

3639 6122 22 10422 71 880,00  
 

Bez připomínek.  
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.              

                                                                                 Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. IV/11 

 
 

ad 6/ Návrh na vydání OZV města Tanvald č. 1/2021 o místním poplatku  
za obecní systém odpadového hospodářství 

 
Předkladatel:  ekonomický odbor, oddělení kancelář tajemníka (viz příloha) 

 

Starosta – uvedl, že návrh obecně závazné vyhlášky je zpracován podle metodického pokynu a vzoru odboru 

dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra. 

Ekonomický odbor doporučuje zavést místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, což je 

obdoba stávajícího místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování odpadů. Uvedl, že svozová společnost FCC Liberec s.r.o. navyšuje od 01.01.2022 cenu  

o 3,5%. Konstatoval, že rada města doporučila poplatek zvýšit na 720 Kč za poplatníka a 1 rok. Otevřel 

diskuzi k tomuto bodu. 

Tajemník MěÚ -  uvedl, že město Tanvald hradí svozové společnosti FCC Liberec s.r.o. náklady za likvidaci 

odpadu ročně přes 6 mil. Kč. Od 01.01.2022 dojde k navýšení cen za svoz odpadu o 3,5 %, což představuje 

téměř 300.000 Kč. K nákladům za likvidaci odpadu je nutné přičíst režijní náklady technických služeb, které 

s tímto souvisí. Je nutné si uvědomit, že skutečné náklady na likvidaci odpadu na 1 poplatníka a 1 rok 

vycházejí okolo 1200 Kč a výše poplatku na 1 poplatníka a 1 rok je v současné chvíli stanovena  

na 660 Kč. V případě, že bude vůle zastupitelstva města navýšit poplatek o 60 Kč za 1 poplatníka a 1 rok, 

představuje to navýšení o 5 Kč na 1 měsíc. 

 

Dále bez připomínek.    
 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku města Tanvald č. 1/2021, o místním poplatku 

za obecní systém odpadového hospodářství dle předloženého návrhu se sazbou poplatku 720 Kč. 

 

Bez připomínek.  
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.              

                                                                                    Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. V 

 

ad 7/ Náměty, připomínky, diskuze 
 

Starosta  -  uvedl, že řízení týkající se geotermální elektrárny v Tanvaldu řeší nadále ve spolupráci 

s advokátní kanceláří ARROWS, s.r.o. i s JUDr. Jantačovou, informace jsou zveřejněny na webu města. 

- informoval, že v pátek 3.12.2021 proběhne další očkování proti COVID-19 v očkovacím centru 

v Tanvaldu ve sportovní hale, tentokrát bude přítomen i pediatr a očkovat se budou i děti nad 12 let. 

- pozval přítomné na vzpomínkovou akci k 17. listopadu, která proběhne v tento den na šesti 

významných místech v Tanvaldu. Na tento den připraví pro rodiče s dětmi Středisko volného času 

Tanvald samoobslužnou naučnou stezku na Vyhlídku Špička. 

- vyzval občany k disciplinovanosti při třídění odpadů. 
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Mgr. Prašivka – uvedl, že místní komunikace na Český Šumburk je značně znečištěna prováděnou těžbou 

dřeva a otázal se, zda je možné nějak zasáhnout k uložení nápravy. 

 

Starosta – uvedl, že dnes v 15.50 hodin vyslal do těchto míst městskou policii. 

 

Místostarostka – informovala o dnešní schůzce na radnici s potencionálním novým praktickým lékařem, 

které se zúčastnila ona, místostarosta a tajemník MěÚ. Panu doktorovi byly poskytnuty veškeré informace i o 

Dotačním programu města Tanvald na podporu zdravotních služeb pro období 2020 -2022. Uvedla, že v tuto 

chvíli nemá město volnou ordinaci, proto mu nabídla ordinaci v objektu č.p. 284, kde sídlí Tanvaldent s.r.o. 

V případě, že se pan doktor rozhodne kladně, svoji praxi by začal provozovat v průběhu 2. čtvrtletí 2022. 

 

Dále bez dotazů a připomínek. 

 

ad 8/ Závěr 
 

Starosta poděkoval zastupitelům za účast při dnešním jednání, a zasedání zastupitelstva města  

v 19.23 hodin ukončil.  

 

                                                                                                                                  Mgr. Vladimír Vyhnálek v.r. 

                                                                                                                                             starosta  

 

                      

 

                                                                     

Ověřovatelé:  Miroslava Erbenová v.r.         Michal Kottan v.r. 

 

V Tanvaldu dne 16.11.2021 


