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Město Tanvald 

 

Výpis usnesení 

ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Tanvald 

konaného dne 15. 12. 2021 

 
I. 

 
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti rady města v období od 24. 11. 2021 
do 08. 12. 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. 
 

Zastupitelstvo města schvaluje:  

 

1) rozpočet města Tanvald na rok 2022 se schodkem 6.112,29 tis. Kč takto:  

celkové příjmy ve výši   146.332.766 Kč  

financování ve výši       6.112.286 Kč 
celkové zdroje ve výši    152.445.052 Kč 

běžné výdaje běžného účtu  126.213.995 Kč 
rozpočtová rezerva       2.000.000 Kč 
běžné výdaje fondů       1.384.300 Kč 

kapitálové výdaje     22.846.757 Kč 
celkové výdaje ve výši   152.445.052 Kč 

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

Tanvald na rok 2022“ s následujícími změnami: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE  

 

ODDĚLENÍ KULTURNÍ KANCELÁŘ (ORJ 14,15,16)   

2.752,69 tis. Kč 
 
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

pořízení 4K DCI projektoru Barco SP4K-12 s přísl. pro městské kino (ORG 10416)       2.146,18 tis. Kč 

pořízení DCI serveru Barco ICMP Alchemy 3x2TB pro městské kino (ORG 10415)          193,60 tis. Kč  
 

FINANCOVÁNÍ 

 
Převod hospodářského výsledku z minulých let (pol. 8115)         6.559,32 tis. Kč 
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V. 
 

K majetkoprávním záležitostem zastupitelstvo města: 
 
1/ na základě vydaného a zveřejněného záměru rozhodlo prodat část pozemkové č. 815/1 (trvalý travní porost) v 

katastrálním území Tanvald označené podle geometrického plánu č. 1855-331/2021 ze dne 11. 10. 2021 
jako pozemková parcela č. 815/3 (trvalý travní porost) o výměře 354 m2 paní E. za účelem zajištění přístupu  

k rodinnému domu č.p. 25, ul. Pod Špičákem, Tanvald za kupní cenu ve výši 80.300 Kč, 
 
2/ na základě vydaného a zveřejněného záměru rozhodlo prodat manželům Č.: 

1) pozemkovou parcelu č. 729/12(trvalý travní porost) o výměře 1548 m2  v katastrálním území Tanvald  
za kupní cenu ve výši 922.600 Kč; 
2) spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 vzhledem k celku na pozemku označeném jako pozemková parcela  

č. 1681/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) v katastrálním území Tanvald za kupní cenu ve výši 14.700 Kč; 
 

3/ rozhodlo část pozemkové parcely č. 2385/1 (trvalý travní porost) o výměře cca 406 m2 a část pozemkové 
parcely č. 2386 (trvalý travní porost) o výměře cca 70 m2 vše v katastrálním území Šumburk nad Desnou 
manželům D. za účelem využití jako zázemí u plánované stavby rodinného domu na pozemkové parcele č. 2388/2 

v katastrálním území Šumburk nad Desnou v současné době neprodávat; 

 
4/ rozhodlo pozemkovou parcelu č. 490/1 (ostatní plocha – zeleň) o výměře 1004 m2, pozemkovou parcelu  

č. 490/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 65 m2 a pozemkovou parcelu č. 490/6 (zahrada)  
o výměře 539 m2 vše v katastrálním území Šumburk nad Desnou neprodávat; 

 

5/ rozhodlo schválit darování částí pozemkové parcely č. 1017 (ostatní plocha – neplodná půda) v katastrálním 
území Tanvald označených podle geometrického plánu č. 1771-961/2019 jako pozemková parcela č. 1017/2 

(ostatní plocha – neplodná půda) o výměře 59 m2  a pozemková parcela č. 1017/3 (ostatní plocha – neplodná půda) 
o výměře 2 m2  Libereckému kraji se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2 podle předloženého návrhu Darovací 
smlouvy č.j. OLP/3057/2021 mezi městem Tanvald a Libereckým krajem; 

 

6/ schvaluje: 

A) 

1/ příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Tanvald zvýšení příspěvku na odpisy o 13.793 Kč na 

38.181 Kč; 

2/ příspěvkové organizaci Středisko volného času Tanvald zvýšení příspěvku na provoz o 167.000 Kč na 

1.037.500 Kč; 

3/ rozpočtové opatření č. 78/2021: 
 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ       

 

Základní umělecká škola Tanvald                                                                        + 

13.793 Kč 

Středisko volného času Tanvald          + 167.000 Kč 
 

FINANCOVÁNÍ 
 

Převod hospodářského výsledku z minulých let         +180.793 Kč 

 

                                                      

§ pol. ORJ ORG Kč

3233 5331 10 167 000,00

3231 5331 10 13 793,00

8115 180 793,00  
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B)  

1/ příspěvkové organizaci Mateřská škola Tanvald, U Školky 579 snížení příspěvku na odpisy o 829 Kč  

    na 127.983 Kč; 

2/ příspěvkové organizaci Základní škola Tanvald, Sportovní 576 snížení příspěvku na odpisy o 22.817 Kč    

     na 227.321 Kč; 

3) rozpočtové opatření č. 77/2021: 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

ODBOR EKONOMICKÝ 

Mateřská škola Tanvald                                                                                                                - 829 Kč 

Základní škola Tanvald, Sportovní 576                                                                                   - 22.817 Kč 

FINANCOVÁNÍ 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                                                                     - 23.646 Kč 

  

                                                        

VI.  

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

ve druhé polovině roku 2021 včetně řešení mimořádných situací a koordinaci činností pověřeného úřadu v době 
pandemie COVID-19, zejména pak zřízení a provoz očkovacího centra, které vykonávali  

ve prospěch města v době mimo úřední hodiny, ve svém osobním volnu nejen v pracovní dny, ale i ve dnech 
pracovního volna a klidu, v souladu s § 76 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích platném v znění, poskytnutí mimořádné 
odměny starostovi ve výši jedné jeho měsíční odměny. 

 

2/ / Zastupitelstvo města schvaluje za osobní přínos při splnění významného úkolu, za činnost a aktivity  
ve druhé polovině roku 2021 včetně řešení mimořádných situací a koordinaci činností pověřeného úřadu v době 

pandemie COVID-19, zejména pak zřízení a provoz očkovacího centra, které vykonávali  
ve prospěch města v době mimo úřední hodiny, ve svém osobním volnu nejen v pracovní dny,  

ale i ve dnech pracovního volna a klidu, v souladu s § 76 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích platném v znění, 
poskytnutí mimořádné odměny místostarostovi ve výši jedné jeho měsíční odměny. 
 

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

pozdějších předpisů, na valné hromady obchodních společností s majetkovou účastí města následující zástupce: 

1/ na valné hromady Severočeské vodárenské společnosti a.s. konané v roce 2022 pana  

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

2/ na valné hromady Teplárenství Tanvald s.r.o. konané v roce 2022 pana Mgr. Antonína Bělonožníka, jako 

náhradníka pana Mgr. Vladimíra Vyhnálka; 

3/ na valné hromady Nemocnice Tanvald s.r.o. konané v roce 2022 pana Mgr. Vladimíra Vyhnálka, jako 

náhradníka pana Mgr. Antonína Bělonožníka. 
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Zápis 

 

ze zasedání Zastupitelstva města Tanvald  
konaného dne 15. 12. 2021 od 16.00 hodin  

v zasedací místnosti Městského úřadu Tanvald 
 

Přítomno: 17 členů zastupitelstva města (viz prezenční listina) 
 

Ověřovatelé zápisu: Jiří Josífek a Lenka Marčíková 
 

Zapisovatelka: Eva Kráslová 
 

   Program:   
1/ Zahájení 

2/ Informace o činnosti rady města  

3/ Informace o činnosti výborů zastupitelstva města 

        3.1.  Kontrolní výbor 

        3.2.  Finanční výbor 

        3.3.  Výbor pro rozvoj cestovního ruchu 

4/ Informace o činnosti společností s majetkovou účastí města 

        4.1. Nemocnice Tanvald s.r.o. 

        4.2. Teplárenství Tanvald s.r.o.  

        4.3. TABYS s.r.o. 

5/ Návrh rozpočtu města na rok 2022 

6/ Majetkoprávní záležitosti  

         6.1. Prodej části pozemkové parcely č. 815/1 v katastrálním území Tanvald 

 6.2. Prodej pozemkové parcely č. 729/12 a spoluvlastnického podílu na pozemkové parcele č. 1861/1 

v katastrálním území Tanvald 

 6.3. Prodej části pozemkové parcely č. 2385/1 a části pozemkové parcely č. 2386 v katastrálním území 

Šumburk nad Desnou 

         6.4. Prodej pozemkových parcel č. 490/1, č. 490/2, č. 490/6, vše v katastrálním území Šumburk nad 

Desnou 

         6.5. Schválení darovací smlouvy mezi městem Tanvald a Libereckým krajem 

         6.6. Žádosti příspěvkových organizací 

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

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

v roce 2022 

9/ Náměty, připomínky, diskuze 

10/ Závěr  

 

ad 1/ Zahájení 
 

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

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

zastupitelů města, zaměstnanců i veřejnosti. 
 

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

že přítomno je 16 členů zastupitelstva města. Konstatoval, že omluven je pan Karel Soldát, pan Daniel Šimek 

a paní Hana Preislerová, pozdější příchod nahlásil MUDr. Buchar a Mgr. Prašivka. Uvedl, že zasedání je 

usnášeníschopné.  

 

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

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

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

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

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

o ochraně osobních údajů a nyní jsou promítány na plátno.  
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Bez připomínek. 

 

Starosta – otázal se, zda má někdo potřebu doplnit program. 

 

Bez námětů a připomínek. 

 

Starosta – nechal hlasovat o schválení programu. 

schváleno všemi hlasy přítomných 

 
                        

Starosta -  navrhl členy návrhové komise: RNDr. Jaroslava Týla  

                                                                    Mgr. Tomáše Zítka 

                                                                                                                  schváleno všemi hlasy přítomných 

 

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

 

- určil ověřovatele –  pana Jiřího Josífka a Lenku Marčíkovou 

 
      

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

a byl ověřovateli zápisu paní Miroslavou Erbenovou a pan Michalem Kottanem 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 24.11.2021 

do 08. 12. 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. 

 

Ing. Mikš – otázal se v souvislosti s posledním usnesením rady města, proč došlo k odlišnému stanovisku 

rady města u žádosti manželů S. o koupi pozemku, proč nyní rada města záměr nevydala. 

 

Starosta – uvedl, že rada města nedoporučila prodej tohoto pozemku a zastupitelstvo města bude žádost 

manželů S. projednávat na příštím zasedání zastupitelstva města. Konstatoval, že od koupi stejného pozemku 

manželé S. odstoupili z důvodu vysoké ceny, nyní znovu žádají o stejný pozemek. 

 

Ing. Mikš – uvedl, že minulé zastupitelstvo města vyšlo vstříc manželům Č., proč je to u manželů S. jinak. 

 

Starosta – doporučuje projednat v bodě  9/ Náměty, připomínky, diskuze. 

 

Dále bez námětů a připomínek. 

 

Starosta navrhl usnesení: 

Starosta navrhl vzít na vědomí informace o činnosti rady města v období od 24. 11. 2021  

do 08. 12. 2021. 

Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. I 
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ad 3/ Informace o činnosti výborů zastupitelstva města     
 

3.1. Kontrolní výbor  
 

Starosta – omluvil nepřítomného předsedu kontrolního výboru p. Šimka. Informoval, že kontrolní výbor  

se sešel dne 13.12.2021. Uvedl, že kontrolní výbor provedl kontrolu provozu na koupališti. Zbývající 

informace doplní p. Šimek na příštím zasedání zastupitelstva města. 

 

3.2. Finanční výbor 
 

Ing. Palme, člen finančního výboru – informoval, že finanční výbor se sešel dne 13. 12. 2021. Finanční 

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

výbor kromě jednoho doporučuje jejich schválení. V případě prodeje pozemků na Popelnicích nepřijal 

finanční výbor žádné usnesení.  

 

3.3. Výbor pro rozvoj cestovního ruchu 
 

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

se sešel na radnici 1.12.2021 spolu s jednatelem Ski Bižu, s.r.o. Ing. Bažantem a nájemcem Kempu 

Tanvaldský Špičák p. Němcem. Chtějí jednotně prezentovat areál autokempu a Tanvaldského Špičáku. 

Informoval o návštěvě mistra světa v biketrailu V. Koláře a profesionálních freestyle bike jezdců, se kterými 

proběhlo dvoudenní setkání  spolu s Trial Teamem Tanvald, DH-FR racing Tanvald a dětmi z cyklistického 

kroužku. 

 

Do zasedací místnosti přišel MUDr. Buchar – počet zastupitelů 17. 

 

Starosta – uvedl, že prozatím není zřejmé, zda město uspělo v rámci výzvy o dotaci na pumptrack.  

 

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.   

Jméno člena ZM PROTI  ZDRŽEL 

Mgr. Bělonožník Antonín               

MUDr. Buchar Jiří                    X 

Černý Lukáš          

MUDr. Ducháčková Radka              

Erbenová Miroslava                  

Josífek Jiří   

Kottan Michal                   

Marčíková Lenka                     

Ing. Mikš Jaroslav                     

Ing. Palme Jan                    

Mgr. Prašivka Jan  omluven  omluven  

MUDr. Pražák Ondřej                  

Preislerová Hana  omluvena   omluvena 

Průcha Josef                   

Soldát Karel  omluven  omluven 
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Bc. Synovcová Zdeňka                  

MDDr. Šebestová Daniela                 

Šimek Daniel   omluven         omluven   

RNDr. Týl Jaroslav          

Mgr. Vyhnálek Vladimír                      

Mgr. Zítko Tomáš                   

 

PRO 16 

PROTI 0 

ZDRŽEL SE 1 

 

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. 

 

4.1. Nemocnice Tanvald s.r.o. 
 

Starosta – informoval, že novým ředitelem pro lékařskou péči je MUDr. Andar. Konstatoval, že nyní je ve 

společnosti prováděn audit hospodaření.  

 

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 v listopadu proběhla valná hromada společnosti, která projednala hospodaření 

společnosti v roce 2021. Prodej tepla je srovnatelný s loňským rokem. Uvedl, že společnost má výhodně 

nasmlouvanou cenu plynu na příští dva roky. Cena tepla pro konečné odběratele je schválena od 01.01.2022 

ve výši 490 Kč/ GJ bez DPH, což je navýšení o 2% oproti loňské ceně. Pohovořil o zisku z této ceny, který 

se pohybuje na nejnižší hranici ve výši 40 Kč. 

 

Starosta – kvitoval výhodně sjednanou dodávku plynu na další dva roky. 

 

Místostarosta – uvedl, že např. v Liberci byla cena tepla navýšena o 12 %, tj. na 730 Kč/GJ. 

 

Starosta – dodal, že i příspěvkové organizace města mají výhodně nasmlouvanou cenu el. energie a plynu, 

tak jako město Tanvald. 

 

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 byla dokončena demolice objektu č.p. 135, ul. Poštovní, Tanvald, dodal, že na pozemku. 

se nepřipravuje žádná jiná stavba. Demolice objektu byla z důvodu špatného stavebně technického stavu 

budovy. 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/ Návrh rozpočtu města na rok 2022 
 
Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 

 
Starosta – v úvodu omluvil vedoucího ekonomického odboru Bc. Tollara. Uvedl, že návrh rozpočtu města 

Tanvald na rok 2022 byl členům zastupitelstva města zaslán, dodatečně byla zaslána ještě změna návrhu 

rozpočtu a požádal o vysvětlení tajemníka MěÚ. 

 

Tajemník MěÚ – uvedl, že zároveň s návrhem rozpočtu města na rok 2022 musela být předložena ještě 

změna návrhu rozpočtu, která byla vyvolána informací, že do konce roku nebude možné dokončit 

modernizaci kina schválenou zastupitelstvem města dne 15. 09. 2021 a radou města dne 29. 09. 2021. V roce 

2021 tedy nebudou utraceny schválené finanční prostředky, ty budou převedeny do dalšího roku. Důvodem 

je nedodržení termínu dodávky technologie ze strany zahraničního subdodavatele.  

 

Starosta – uvedl, že rozpočet města na rok 2022 je sestaven jako schodkový. Schodek činí cca 6,1 mil. Kč  

se zapojením částky cca 6,6 mil. Kč z přebytku hospodaření z minulých let. Celkové výdaje činí cca 152,4 mil. 

Kč a příjmy cca 146,3 mil. Kč. Konstatoval, že rozpočet města je sestaven realisticky a počítá i s investicemi. 

Město disponuje s volnými finančními prostředky ve výši 60 mil. Kč. Konstatoval, že město hospodaří jako 

v minulých let velmi dobře. 

Uvedl, že město se snaží na financování investičních akcí co nejvíce využít dotace. V této souvislosti 

poděkoval ekonomickému odboru za složitou práci. Poděkoval také zastupitelům města za dobrou práci při 

schvalování investičních akcí a všem zaměstnancům úřadu v čele s tajemníkem MěÚ za dobrou spolupráci. 

Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Bc. Strnad, občan Tanvaldu – chce objasnit investice do pumptracku. Porovnává investice na pumptracky 

v ČR, tanvaldský se mu zdá finančně náročný. Zaráží ho provozní výdaje ve výši 200.000 Kč na Vyhlídku 

Špička. 

 

Starosta – uvedl, že občan má právo vyjádřit se na zasedání zastupitelstva města k projednávanému bodu, 

vést diskuzi může zastupitel. Uvedl, že dotazy zodpoví ve své kanceláři kdykoliv. 

 

Dále bez připomínek.    
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Starosta přednesl návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje:  

 

3) rozpočet města Tanvald na rok 2022 se schodkem 6.112,29 tis. Kč takto:  

celkové příjmy ve výši   146.332.766 Kč  

financování ve výši       6.112.286 Kč 

celkové zdroje ve výši    152.445.052 Kč 

běžné výdaje běžného účtu  126.213.995 Kč 

rozpočtová rezerva       2.000.000 Kč 

běžné výdaje fondů       1.384.300 Kč 

kapitálové výdaje     22.846.757 Kč 

celkové výdaje ve výši   152.445.052 Kč 

4) závazné ukazatele rozpočtu v členění dle předloženého a zveřejněného materiálu „Návrh rozpočtu 

města Tanvald na rok 2022“ s následujícími změnami: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE  

 

ODDĚLENÍ KULTURNÍ KANCELÁŘ (ORJ 14,15,16)                                                      2.752,69 tis. Kč 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

pořízení 4K DCI projektoru Barco SP4K-12 s přísl. pro městské kino (ORG 10416)       2.146,18 tis. Kč 

pořízení DCI serveru Barco ICMP Alchemy 3x2TB pro městské kino (ORG 10415)          193,60 tis. Kč  

 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let (pol. 8115)                 6.559,32 tis. Kč 
 

Bez připomínek.  
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.              

                                                                                    Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. IV 

 

ad 6/ Majetkoprávní záležitosti 
 

6.1. Prodej části pozemkové parcely č. 815/1 v katastrálním území Tanvald 
 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 
 

Místostarosta – uvedl, že rada města na své schůzi dne 21.06.2021 přijala usnesení č. 185/12/2021, kterým 

vydala záměr na prodej části pozemkové č. 815/1 (trvalý travní porost) o výměře cca 340 m2 v katastrálním 

území Tanvald paní E. za účelem zajištění přístupu k rodinnému domu č.p. 25, ul. Pod Špičákem, Tanvald. 

Konstatoval, že k vydanému záměru nepřišla žádná připomínka. Cena za vyhotovení geometrického plánu 

činí 7.753,68 Kč. Cena za  vyhotovení znaleckého posudky činí 1.500 Kč. 

Obvyklá cena pozemku označeného podle geometrického plánu č. 1855-331/2021 ze dne 11.10.2021 jako 

pozemková parcela č. 815/3 (trvalý travní porost) o výměře 354 m2 v katastrálním území Tanvald byla  

znaleckým posudkem č. 02c/4292/2021 ze dne 01.12.2021 stanovena ve výši 70.000 Kč. 

Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 
 

Bez připomínek.    
 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

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

č. 815/1 (trvalý travní porost) v katastrálním území Tanvald označené podle geometrického plánu č. 1855-

331/2021 ze dne 11. 10. 2021 jako pozemková parcela č. 815/3 (trvalý travní porost) o výměře 354 m2   paní 

E. za účelem zajištění přístupu k rodinnému domu č.p. 25, ul. Pod Špičákem, Tanvald za kupní cenu ve výši 

80.300 Kč. 
 

Bez připomínek.  
Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.              

                                                                                    Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. V/1 
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6.2. Prodej pozemkové parcely č. 729/12 a spoluvlastnického podílu na pozemkové parcele č. 1861/1  

v katastrálním území Tanvald 

 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 

 

Místostarosta – uvedl, že zastupitelstvo města na svém zasedání  dne 10. 11. 2021 přijalo usnesení č. IV/7c, 

kterým vydalo 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. 1681/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace), vše v katastrálním území Tanvald manželům Č. 

Dne 26.10.2020 uzavřelo město Tanvald s manželi Č. Smlouvu o budoucí kupní smlouvě na základě 

usnesení Zastupitelstva města Tanvald č. IV/1 ze dne 16.09.2020. Podle této smlouvy byla zastupitelstvem 

města stanovena kupní cena u pozemkové parcely č. 729/12 v katastrálním území Tanvald ve výši  

922.600 Kč + daň z přidané hodnoty a u spoluvlastnického podílu ve výši 1/18 vzhledem k celku  

na pozemkové parcele č. 1861/1 v katastrálním území Tanvald ve výši 14.700 Kč.  V době převodu pozemku 

na kupující by pozemková parcela č. 729/12 v katastrálním území Tanvald podléhala dani z přidané hodnoty. 

Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

p. Černý – konstatoval, že je žadatelem o tento pozemek. V této souvislosti odůvodnil žádost zaslanou 

zastupitelům města na minulé zasedání, které zastupitelstvo města vyhovělo. Potvrdil, že chce stavět na 

tomto pozemku, není žádný spekulant. 

 

Dále bez připomínek.    
 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města na základě vydaného a zveřejněného záměru rozhodlo prodat manželům Č: 

1) pozemkovou parcelu č. 729/12 (trvalý travní porost) o výměře 1548 m2 v katastrálním území Tanvald  

za kupní cenu ve výši 922. 600 Kč; 

2) spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 vzhledem k celku na pozemku označeném jako pozemková parcela 

č. 1681/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) v katastrálním území Tanvald za kupní cenu ve výši  

14.700 Kč. 

 

Místostarosta 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   

Kottan Michal                   

Marčíková Lenka                     

Ing. Mikš Jaroslav                     

Ing. Palme Jan                    

Mgr. Prašivka Jan  omluven  omluven  

MUDr. Pražák Ondřej                  

Preislerová Hana  omluvena   omluvena 

Průcha Josef                   

Soldát Karel  omluven  omluven 

Bc. Synovcová Zdeňka                  
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MDDr. Šebestová Daniela                 

Šimek Daniel   omluven         omluven   

RNDr. Týl Jaroslav          

Mgr. Vyhnálek Vladimír                      

Mgr. Zítko Tomáš                   

 

PRO 16 

PROTI 0 

ZDRŽEL SE 1 

                                                                                                                                Bylo přijato usnesení č. V/2 

 

 

6.3. Prodej části pozemkové parcely č. 2385/1 a části pozemkové parcely č. 2386 v katastrálním území 

Šumburk nad Desnou  

 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 

 

Místostarosta – uvedl, že rada města na své schůzi dne 03.11.2021 přijala usnesení č. 323/22/2021, kterým 

doporučuje zastupitelstvu města  část pozemkové parcely č. 2385/1 (trvalý travní porost)  

o výměře cca 406 m2 a část pozemkové  parcely č. 2386 (trvalý travní porost)  

o výměře cca 70 m2  vše v katastrálním území Šumburk  manželům  D. za účelem využití jako zázemí  

u plánované stavby rodinného domu na pozemkové parcele č. 2388/2 v katastrálním území Šumburk nad 

Desnou neprodávat.  

Uvedl, že rada města o této žádosti jednala v tom smyslu, že v případě, že dojde k plánované stavbě  

na předmětném pozemku, pak mohou žadatelé požádat o jeho prodej. Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Ing. Mikš – uvedl, že by bylo vhodné pozemek žadatelům alespoň nabídnout k pronájmu. 

 
Místostarosta – uvedl, že žadatelé budou i o této možnosti informováni. Případnou žádost o pronájem bude 

projednávat rada města. 
 

Dále bez připomínek.    
 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo část pozemkové parcely č. 2385/1 (trvalý travní porost) o výměře cca 406 m2 

a část pozemkové parcely č. 2386 (trvalý travní porost) o výměře cca 70 m2 vše v katastrálním území 

Šumburk nad Desnou manželům D. za účelem využití jako zázemí u plánované stavby rodinného domu  

na pozemkové parcele č. 2388/2 v katastrálním území Šumburk nad Desnou v současné době neprodávat. 

 

Bez připomínek.  
Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.              

                                                                                    Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. V/3 

 

6.4. Prodej pozemkových parcel č. 490/1, č. 490/2, č. 490/6, vše v katastrálním území Šumburk nad Desnou 

 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 

 

Místostarosta – uvedl, že rada města na své schůzi dne 24.11.2021 přijala usnesení č. 337/23/2021, kterým 

doporučuje zastupitelstvu města pozemkovou parcelu č. 490/1 (ostatní plocha – zeleň) o výměře 1004 m2, 

pozemkovou parcelu č. 490/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 65 m2 a pozemkovou parcelu 

č. 490/6 (zahrada) o výměře 539 m2 vše v katastrálním území Šumburk nad Desnou neprodávat. 

Charakterizoval pozemek, kterým je dětské hřiště na Šumburku nad Desnou. Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Bez připomínek.  
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Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo pozemkovou parcelu č. 490/1 (ostatní plocha – zeleň) o výměře 1004 m2, 

pozemkovou parcelu č. 490/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 65 m2 a pozemkovou 

parcelu č. 490/6 (zahrada) o výměře 539 m2 vše v katastrálním území Šumburk nad Desnou 

neprodávat. 

 

Bez připomínek.  
Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.              

                                                                                    Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. V/4 

 

6.5. Schválení darovací smlouvy mezi městem Tanvald a Libereckým krajem 

 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 

 

Místostarosta – – uvedl, že zastupitelstvo města na svém zasedání dne 09.06.2021 usnesením č. IV/5 

rozhodlo darovat části pozemkové parcely č. 1017 (ostatní plocha – neplodná půda) v katastrálním území 

Tanvald označené podle geometrického plánu č. 1771-961/2019 jako pozemková parcela č. 1017/2 (ostatní 

plocha – silnice) o výměře 59 m2 a pozemková parcela č. 1017/3 (ostatní plocha – silnice) o výměře 2 m2 

Libereckému kraji, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2. 

Od Libereckého kraje obdržel ekonomický odbor  Darovací smlouvu č.j. OLP/3057/2021 týkající se daru 

částí pozemkové  č. 1017 (ostatní plocha – neplodná půda) v katastrálním území Tanvald označených podle 

geometrického plánu č. 1771-961/2019 jako pozemková parcela č. 1017/2 (ostatní plocha – silnice) o výměře 

59 m2 a pozemková parcela č. 1017/3 (ostatní plocha – silnice) o výměře 2 m2 Libereckému kraji, se sídlem  

U Jezu 642/2a, Liberec 2. 

Konstatoval, že rada města doporučuje schválit darování předmětných pozemků Libereckému kraji. Otevřel 

diskuzi k tomuto bodu. 

 

Bez připomínek.  
 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit darování částí pozemkové parcely č. 1017 (ostatní plocha – 

neplodná půda) v katastrálním území Tanvald označených podle geometrického plánu č. 1771-

961/2019 jako pozemková parcela č. 1017/2 (ostatní plocha – neplodná půda) o výměře 59 m2   

a pozemková parcela č. 1017/3 (ostatní plocha – neplodná půda) o výměře 2 m2  Libereckému kraji  

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2 podle předloženého návrhu Darovací smlouvy č.j. OLP/3057/2021 

mezi městem Tanvald a Libereckým krajem. 

 

Bez připomínek.  
Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.              

                                                                                    Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. V/5 

 

6.6. Žádosti příspěvkových organizací 

 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 

 

Místostarosta – uvedl, že ředitelky Mateřské školy Tanvald, U Školky 579 a Základní školy Tanvald, 

Sportovní 576 žádají z důvodu změny odpisového plánu zřizovatele o snížení příspěvku na odpisy.  

V další žádosti ředitelka Základní umělecké školy Tanvald žádá z důvodu změny odpisového plánu 

zřizovatele o zvýšení příspěvku na odpisy a ředitelka Střediska volného času Tanvald žádá z důvodu propadu 

výnosů vinou omezení výuky o zvýšení příspěvku na provoz za účelem částečného pokrytí předpokládané 

ztráty.  Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Bez připomínek.    
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Místostarosta přednesl návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje: 

A) 

1/ příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Tanvald zvýšení příspěvku na odpisy o 13.793 Kč  

na 38.181 Kč; 

2/ příspěvkové organizaci Středisko volného času Tanvald zvýšení příspěvku na provoz o 167.000 Kč  

na 1.037.500 Kč; 

3/ rozpočtové opatření č.78/2021: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ       

 

Základní umělecká škola Tanvald                                                                                     +   13.793 Kč 

Středisko volného času Tanvald        + 167.000 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let       +180.793 Kč 

 

                                                      

§ pol. ORJ ORG Kč

3233 5331 10 167 000,00

3231 5331 10 13 793,00

8115 180 793,00  
B)  

 

1/ příspěvkové organizaci Mateřská škola Tanvald, U Školky 579 snížení příspěvku na odpisy o 829 Kč  

    na 127.983 Kč; 

2/ příspěvkové organizaci Základní škola Tanvald, Sportovní 576 snížení příspěvku na odpisy o 22.817 Kč    

     na 227.321 Kč; 

3) rozpočtové opatření č.77/2021: 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

ODBOR EKONOMICKÝ 

Mateřská škola Tanvald                                                                                                                 - 829 Kč 

Základní škola Tanvald, Sportovní 576                                                                                   - 22.817 Kč 

FINANCOVÁNÍ 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                                                                     - 23.646 Kč 

  

                                                        
 

Bez připomínek. 

Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.    

                                                                                    Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. V/6 
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7/ Schválení mimořádných odměn členům zastupitelstva města dle § 76 zák. 
č. 128/2000 Sb., o obcích 

 
Předkladatel: starosta (viz příloha) 
 

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

zastupitelstva poskytnutí mimořádné odměny. Souhrnná výše mimořádných odměn poskytnutých  

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

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

Rozpočet města na rok 2021 počítá s možností poskytnutí takovýchto mimořádných odměn.  

Konstatoval, že rada města doporučila schválit za osobní přínos při splnění významného úkolu, za činnost a 

aktivity ve druhé polovině roku 2021 včetně řešení mimořádných situací a koordinaci činností pověřeného úřadu 

v době pandemie COVID-19, zejména pak zřízení a provoz očkovacího centra, které vykonávali ve prospěch 
města v době mimo úřední hodiny, ve svém osobním volnu nejen v pracovní dny, ale i ve dnech pracovního volna 

a klidu, v souladu s § 76 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích platném v znění, poskytnutí mimořádné odměny starostovi 

a místostarostovi ve výši jedné jeho měsíční odměny. Hlasovat se bude o každém zvlášť. Otevřel diskuzi 

k tomuto bodu. 

 

Bez připomínek.    
 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

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

ve druhé polovině roku 2021 včetně řešení mimořádných situací a koordinaci činností pověřeného 

úřadu v době pandemie COVID-19, zejména pak zřízení a provoz očkovacího centra, které vykonávali 

ve prospěch města v době mimo úřední hodiny, ve svém osobním volnu nejen v pracovní dny, ale  

i ve dnech pracovního volna a klidu, v souladu s § 76 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích platném v znění, 

poskytnutí mimořádné odměny starostovi ve výši jedné jeho měsíční odměny. 

 
Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

Jméno člena ZM PROTI  ZDRŽEL 

Mgr. Bělonožník Antonín               

MUDr. Buchar Jiří               X      

Černý Lukáš                

MUDr. Ducháčková Radka              

Erbenová Miroslava                  

Josífek Jiří   

Kottan Michal                X   

Marčíková Lenka                X     

Ing. Mikš Jaroslav                 X    

Ing. Palme Jan                X    

Mgr. Prašivka Jan  omluven  omluven  

MUDr. Pražák Ondřej                  

Preislerová Hana  omluvena   omluvena 

Průcha Josef                   

Soldát Karel  omluven  omluven 

Bc. Synovcová Zdeňka                  

MDDr. Šebestová Daniela                X 

Šimek Daniel   omluven         omluven   
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RNDr. Týl Jaroslav          

Mgr. Vyhnálek Vladimír                      

Mgr. Zítko Tomáš                   

 

PRO  11 

PROTI 0 

ZDRŽELI SE  6  
. 

                                                                                                                              Bylo přijato usnesení č. VI/1 

 
Starosta přednesl návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města schvaluje za osobní přínos při splnění významného úkolu, za činnost a aktivity  

ve druhé polovině roku 2021 včetně řešení mimořádných situací a koordinaci činností pověřeného úřadu 

v době pandemie COVID-19, zejména pak zřízení a provoz očkovacího centra, které vykonávali  

ve prospěch města v době mimo úřední hodiny, ve svém osobním volnu nejen v pracovní dny, ale i ve dnech 

pracovního volna a klidu, v souladu s § 76 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích platném v znění, poskytnutí 

mimořádné odměny místostarostovi ve výši jedné jeho měsíční odměny. 

 
Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

Jméno člena ZM PROTI  ZDRŽEL 

Mgr. Bělonožník Antonín               

MUDr. Buchar Jiří                X     

Černý Lukáš                

MUDr. Ducháčková Radka                X 

Erbenová Miroslava                  

Josífek Jiří   

Kottan Michal                 X   

Marčíková Lenka                 X    

Ing. Mikš Jaroslav                 X     

Ing. Palme Jan                X    

Mgr. Prašivka Jan  omluven  omluven  

MUDr. Pražák Ondřej                  

Preislerová Hana  omluvena   omluvena 

Průcha Josef                   

Soldát Karel  omluven  omluven 

Bc. Synovcová Zdeňka                  

MDDr. Šebestová Daniela                 

Šimek Daniel   omluven         omluven   

RNDr. Týl Jaroslav          

Mgr. Vyhnálek Vladimír                      

Mgr. Zítko Tomáš                   

PRO  11 

PROTI 0 

ZDRŽELI SE  6   
                                                                                                                         Bylo přijato usnesení č. VI/2 
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8/ Delegování zástupců města na valné hromady obchodních společností s 
majetkovou účastí města konané  

v roce 2022 
 

Předkladatel:  místostarosta (viz příloha) 
 

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

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

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

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

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

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

i nadále.  Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Bez připomínek.    
 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

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

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

následující zástupce: 

1/ na valné hromady Severočeské vodárenské společnosti a.s. konané v roce 2022 pana Mgr. Vladimíra 

Vyhnálka, jako náhradníka pana Mgr. Antonína Bělonožníka; 

2/ na valné hromady Teplárenství Tanvald s.r.o. konané v roce 2022 pana Mgr. Antonína Bělonožníka, 

jako náhradníka pana Mgr. Vladimíra Vyhnálka; 

3/ na valné hromady Nemocnice Tanvald s.r.o. konané v roce 2022 pana Mgr. Vladimíra Vyhnálka, 

jako náhradníka pana Mgr. Antonína Bělonožníka. 

 

Bez připomínek. 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.    

                                                                                    Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. VII 

 

ad 9/ Náměty, připomínky, diskuze 
 

Starosta  -  uvedl, že v samostatné působnosti města je rozhodování o správě vlastního majetku. Konstatoval, 

že cena za pozemky vychází z ceny stanovené ve znaleckém posudku. Pozemků na prodej určených 

k zástavbě není v majetku města mnoho, proto chce, aby rozhodování o prodeji bylo řešeno vždy konkrétně 

dle podané žádosti. Uvedl, že manželé Č. podali odůvodněnou žádost a zastupitelstvo jim vyhovělo. Dle jeho 

názoru by se měla každá žádost o prodej pozemku řešit individuálně dle posouzení.  

 

- uvedl, že proběhla velká diskuze okolo zrušení adventních trhů ve městě, okomentoval a zdůvodnil toto 

rozhodnutí. 

 

Ing. Mikš – uvedl, že v minulých dnech proběhla v ul. Protifašistických bojovníků havárie na vodovodní 

přípojce a apeloval na odpovědné pracovníky města, aby včas informovali občany a zajistili náhradní 

dodávku vody. 

 

Starosta -  uvedl, že se jednalo o havárii v této lokalitě, spol. SčVK zajistila náhradní zásobování vodou  

pro objekt č.p. 336, pro objekty v ul. Protifašistických bojovníků byla cisterna zajištěna až ráno. 

 

Místostarostka – informovala o tom, že potencionální nový obvodní lékař, o jehož zájmu informovala  

na minulém zasedání zastupitelstva města, svou praxi v Tanvaldě neotevře. 

 

p. Čermák, občan Tanvaldu – otázal se na současný stav zamýšleného projektu geotermální elektrárna 

v Tanvaldě. 

 

Starosta – uvedl, že tato záležitost se průběžně řeší. 
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Bc. Strnad, občan Tanvaldu – uvedl, že není zastáncem urážlivých narážek na sociálních sítí, on tam nic 

podobného nezveřejňoval. Zároveň zaslal zastupitelům města dotazy na jejich e-mailové adresy. 

Konstatoval, že na webu města je pod čarou zveřejněn bod Žádost o pronájem pozemkových parcel č. 171/4 

a č. 171/5 v kú. Tanvald včetně práva stavby a otázal se proč je tam zveřejněn, když není na programu 

jednání. 

 

Starosta – vysvětlil, že k danému bodu nebyly zaslány všechny podklady. 

 

Dále bez dotazů a připomínek. 

 

ad 10/ Závěr 
 

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

v 17.30 hodin ukončil.  

 

                                                                                                                                  Mgr. Vladimír Vyhnálek v.r. 

                                                                                                                                             starosta  

 

               

 

        

 

                                                                   

Ověřovatelé:   Jiří Josífek   v.r.                     Lenka Marčíková v.r. 

 

 

V Tanvaldě dne 21.12.2021 


