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Město Tanvald 

 

Výpis usnesení 

ze zasedání Zastupitelstva města Tanvald 

konaného dne 16. 02. 2022 

 
I. 

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti rady města v období od 29. 12. 2021 

do 09. 02. 2022. 

 

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/ rozhodlo na základě vydaného a zveřejněného záměru prodat část pozemkové parcely č. 158/1 (ostatní 

plocha – neplodná půda) v katastrálním území Tanvald označenou podle geometrického plánu č. 1859-

386/2021 ze dne 7. 12. 2021 jako pozemková parcela č. 158/3 (ostatní plocha – neplodná půda) o výměře 

174 m2 panu K. za účelem zajištění přístupu k objektu č.p. 144, ul. Železnobrodská, Tanvald za kupní cenu 

ve výši 45.300 Kč; 

 

2/ rozhodlo na základě vydaného a zveřejněného záměru prodat část pozemkové parcely č. 375/140 (ostatní 

plocha – jiná plocha) v katastrálním území Tanvald označenou podle geometrického plánu  

č. 1860-388/2021 ze dne 7. 12. 2021 jako pozemková parcela č. 375/166  (ostatní plocha – jiná plocha)  

o výměře 400 m2 panu L.  za účelem vybudování parkovacích míst a vjezdové cesty u budovy č.p. 548, ul. 

Horská, Tanvald za kupní cenu ve výši 411.300 Kč;  
 

3/ rozhodlo část pozemkové parcely č. 311/1 (ostatní plocha – zeleň) o výměře cca 65 m2 v katastrálním 

území Tanvald za účelem zřízení odstavné plochy neprodávat; 

 
4/ rozhodlo odložit prodej pozemkové parcely č. 237/1 (trvalý travní porost)  

o výměře 2101 m2 v katastrálním území Tanvald manželům S. do příštího zasedání zastupitelstva města,  

do vyjasnění podmínek prodeje; 

5/ rozhodlo nesnižovat kupní cenu týkající se prodeje 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 č.p. 80, Žďár, Tanvald; 
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6/ schvaluje výkup 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: 

1/  za kupní cenu ve výši 404.000 Kč  (bez DPH) 

2/  za kupní cenu ve výši 488.840 Kč  (s DPH); 

 

7/ ruší své usnesení č. III/7 ze dne 17.02.2021 týkající se prodeje pozemkové parcely č. 899/15 (trvalý travní 

porost) o výměře 1101 m2 v katastrálním území Šumburk nad Desnou; 

V.  

Ve věci žádostí o poskytnutí dotace a darů z rozpočtu města zastupitelstvo města: 

 

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

v roce 2022 takto: 

   

1)  Tělovýchovná jednota Tanvald, z.s. dotaci ve výši 145.000 Kč 

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

3)  Gymnázium Tanvald, příspěvková organizace na provoz školního bazénu v budově gymnázia dotaci ve 

výši  620.000 Kč 

4)  Gymnázium Tanvald, příspěvková organizace na krajem nepokryté výdaje na provozní činnost budovy  

gymnázia ve výši  80.000 Kč 

5) Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Tanvald na dobudování areálu a činnost dotaci ve výši 30.000 

Kč  

6)  Tělovýchovná jednota Jiskra Tanvald, z.s. dotaci ve výši 145.000 Kč 

7)  Charita Most, c.o. dotaci ve výši 30.000 Kč 

8)  Občanské sdružení D.R.A.K., z.s. dotaci ve výši 20.000 Kč 

9)  DH-FR racing Tanvald, z.s. dotaci ve výši 25.000 Kč  

10) Rodinné centrum Maják Tanvald, z.s.  na realizaci projektu Maják pro rodinu 2022 dotaci ve výši         

68.000 Kč. 

11) Rodinné centrum Maják Tanvald, z.s.  na realizaci projektu Maják-přístav pro ohrožené rodiny 2022 

dotaci ve výši 35.000 Kč. 

12) SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů Tanvald Šumburk, pobočný spolek dotaci ve výši 35.000 Kč 

13) Klub českých turistů Tanvald, z.s. dar ve výši 12.000 Kč 

14) Tenis Tanvald, z.s. dar ve výši 16.000 Kč 

15) Školní sportovní klub ZŠ Tanvald, Sportovní 576, z.s. dar ve výši 16.000 Kč   

16) Fokus Liberec, o.p.s.  dar ve výši 15.000 Kč 

17) NORTH BIKE CLUB, z.s. dotaci ve výši 25.000 Kč 

18) NADĚJE dar ve výši 10.000 Kč 

19) Klub českých turistů Tanvald, z.s. dotaci na přístavbu objektu U Rozvodny 491 ve výši 150.000Kč  
 

2/ schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2022:  

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ  

nerozdělené dotace a dary neziskovým org. v oblasti sociálních služeb                               - 228.000 Kč 

nerozdělené dotace a dary                            - 1.149.000 Kč 

 

dotace Tělovýchovná jednota Tanvald, z.s.           145.000 Kč 
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dotace Spolek zdravotně postižených z.s.              50.000 Kč 

dotace Gymnázium Tanvald, příspěvková organizace           620.000 Kč 

dotace  Gymnázium Tanvald, příspěvková organizace            80.000 Kč 

dotace Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Tanvald           30.000 Kč  

dotace Tělovýchovná jednota Jiskra Tanvald, z.s.          145.000 Kč 

dotace Charita Most, c.o.              30.000 Kč 

dotace Občanské sdružení D.R.A.K. Liberec, z.s.            20.000 Kč  

dotace DH-FR racing Tanvald, z.s.              25.000 Kč  

dotace Rodinné centrum Maják Tanvald, z.s. na realizaci projektu Maják pro rodinu 2022    68.000 Kč 

dotace Rodinné centrum Maják Tanvald, z.s. na realizaci projektu  Maják-přístav pro ohrožené rodiny 2022 

                 35.000 Kč 

dotace SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů Tanvald Šumburk, pobočný spolek          35.000 Kč 

dar Klub českých turistů Tanvald, z.s.             12.000 Kč 

dar Tenis Tanvald, z.s.               16.000 Kč 

dar Školní sportovní klub ZŠ Tanvald, Sportovní 576, z.s           16.000 Kč   

dar Fokus Liberec, o.p.s.               15.000 Kč 

dotace NORTH BIKE CLUB, z.s. dotaci             25.000 Kč 

dar NADĚJE, z.s.                10.000 Kč 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

investiční dotace Klub českých turistů Tanvald, z.s. na přístavbu objektu U Rozvodny 491 150.000 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                + 150.000 Kč 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

6409 5222 99 -1 149 000,00

6409 5222 99 4359 -228 000,00

3419 5222 99 16389174 145 000,00

3543 5222 99 26608596 50 000,00

3429 6322 99 524377 150 000,00

3429 5222 99 524379 12 000,00

3419 5222 99 16389204 145 000,00

3121 5339 99 60252571 80 000,00

3121 5339 99 60252570 620 000,00

1070 5222 99 60254009 30 000,00

4375 5223 99 70828920 30 000,00

3900 5222 99 26636328 20 000,00

3900 5222 99 1252089 25 000,00

3429 5222 99 26533572 35 000,00

3429 5222 99 26533573 68 000,00

3429 5229 99 64668282 35 000,00

3429 5222 99 6438407 25 000,00

3419 5222 99 68454929 16 000,00

3419 5229 99 45773688 16 000,00

3900 5221 99 46749411 15 000,00

4379 5222 99 570931 10 000,00

8115 150 000,00  
 

 

                                                                                  VI. 
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Zastupitelstvo města schvaluje vybudování Areálu pevných kontrol Tanvald a schvaluje rozpočtové 

opatření č. 2/2022:      

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ         + 110.000 Kč 

FINANCOVÁNÍ 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                  + 110.000 Kč 

  

                                               

§ pol. ORJ ORG Kč

3412 5137 21 20 000,00

3412 5139 21 20 000,00

3412 5169 21 70 000,00

8115 110 000,00  

 

VII.  

Zastupitelstvo města rozhodlo uvolnit finanční prostředky na opravu osvětlení šaten a opravu 

technologického zařízení bazénu v objektu č.p. 305, ulice Školní Tanvald a schvaluje rozpočtové opatření č. 

3/2022: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ         + 523.106 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                     + 523.106 Kč 

 

                                          

§ pol. ORJ ORG Kč

3613 5171 21 90305 523 106,00

8115 523 106,00  

 

VIII.  

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2022 spočívající ve vrácení nedočerpaných 

prostředků účelových neinvestičních dotací na sociální práci, asistenty prevence kriminality, sociálně-právní 

ochranu dětí a volby do poslanecké sněmovny: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ                                               + 247.759,21 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let        + 247.759,21 Kč 
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§ pol. ORJ ORG Kč

6402 5364 10 14032 98 062,00

6402 5364 10 13015 19 818,00

6402 5364 10 13011 122 019,57

6402 5364 10 98071 7 859,64

8115 247 759,21  
 

IX.  

Zastupitelstvo města rozhodlo uvolnit finanční prostředky na opravu zábradlí u komunikace  

nad prodejnou Billa a na centrálním parkovišti a schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2022: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ         + 2.812.952 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let         + 2.812.952 Kč 

 

                                         

§ pol. ORJ ORG Kč

2212 5171 21 2 812 952,00

8115 2 812 952,00  

 

 

X. 

 

Zastupitelstvo města Tanvald schvaluje zřízení termínovaného vkladu ve výši 25 mil. Kč u UniCredit Bank 

Czech Republic and Slovakia, a.s. (IČ 64948242) na dobu 6 měsíců úročeného min. 3,9 % p.a.  

a investici 10 mil. Kč do investičního nástroje Conseq depozitní+, otevřený podílový fond společnosti 

Conseq Investment Management, a.s. (IČ 26442671) s aktuálním úročením 4,2 % p.a. a schvaluje 

rozpočtové opatření č. 7/2022:  

 

FINANCOVÁNÍ 

Převod hospodářského výsledku z minulých let              + 35.000.000 Kč 

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje                25.000.000 Kč 

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity – výdaje                10.000.000 Kč  

 

                                               

§ pol. ORJ ORG Kč

8115 35 000 000,00

8118 25 000 000,00

8128 10 000 000,00  
 

 

  XI. 

 

Zastupitelstvo města rozhodlo uvolnit finanční prostředky na navýšení svozu tříděného odpadu (plast  

a papír) a schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2022: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ         + 303.000 Kč 
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FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let             + 303.000 Kč 

 

                                                               

§ pol. ORJ ORG Kč

8115 303 000,00

3723 5169 21 303 000,00  

 

  XII. 

 

Zastupitelstvo města rozhodlo Návrhu manželů H. na změnu Územního plánu Tanvald  

pro plochu na ppč. 1017/1 v k. ú. Šumburk nad Desnou nevyhovět a změnu Územního plánu Tanvald 

nepořizovat. 

 

XIII. 

 

Zastupitelstvo města souhlasí se vznikem pracovně právního vztahu mezi městem Tanvald a členem 

zastupitelstva města panem RNDr. Jaroslavem Týlem formou dohody o provedení práce uzavřené  

na dobu určitou od 1. dubna 2022 do 31. října 2022 na pracovní činnost „Odborné posuzování stavu městské 

zeleně dle zadání pracovníků odboru rozvoje a KV MěÚ Tanvald. 

Zápis 

 
ze zasedání Zastupitelstva města Tanvald  

konaného dne 16. 02. 2022 od 16.00 hodin  
v zasedací místnosti Městského úřadu Tanvald 

 

Přítomno:  18  členů zastupitelstva města (viz prezenční listina) 
 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jaroslav Mikš a Ing. Jan Palme 
 

Zapisovatelka: Eva Kráslová 
 

   Program:   
1/ Zahájení 

2/ Informace o činnosti rady města  

3/ Informace o činnosti výborů zastupitelstva města 

        3.1.Kontrolní výbor 

        3.2 Finanční výbor 

        3.3.Výbor pro rozvoj cestovního ruchu 

4/ Informace o činnosti společností s majetkovou účastí města 

        4.1. Nemocnice Tanvald s.r.o. 

        4.2. Teplárenství Tanvald s.r.o.  

        4.3. TABYS s.r.o. 

5/ Majetkoprávní záležitosti  

       5.1. Prodej části pozemkové parcely č. 158/1 v kú. Tanvald 

       5.2. Prodej části pozemkové parcely č. 375/140 v kú. Tanvald 

       5.3. Prodej části pozemkové parcely č. 311/1 v kú. Tanvald 

       5.4. Prodej pozemkové parcely č. 237/1 v kú. Tanvald 

       5.5. Žádost o snížení kupní ceny – prodej pozemkové parcely č. 1681/4 v kú. Tanvald 

       5.6. Schválení kupní ceny - výkup pozemkové parcely č. 1932/9 v kú. Tanvald 

       5.7. Zrušení usnesení o prodeji pozemkové parcely č. 899/15 v kú. Šumburk nad Desnou 

       5.8. Zřízení práva stavby na pozemkových parcelách č. 171/4 a č. 171/5 v kú. Tanvald 
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6/ Schválení dotací na činnost a darů z rozpočtu města v roce 2022 

7/ Vybudování areálu pevných kontrol Tanvald 

8/ Uvolnění finančních prostředků na opravy v budově gymnázia 

9/ Vrácení nedočerpaných dotací do státního rozpočtu 

10/ Uvolnění finančních prostředků na opravu zábradlí v Krkonošské ul. nad prodejnou Billa  

      a na centrálním parkovišti 

11/ Uložení volných finančních prostředků města 

12/ Navýšení počtu svozů tříděného odpadu – uvolnění fin. prostředků 

13/ Žádost o změnu Územního plánu Tanvald 

14/ Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu se členem zastupitelstva města 

15/ Náměty, připomínky, diskuze 

16/ Závěr 

 

ad 1/ Zahájení 
 

Místostarosta - 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. 
 

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

že přítomno je 16 členů zastupitelstva města, omluven je pan Soldát, MUDr. Buchar, paní Erbenová a Mgr. 

Vyhnálek, pozdější příchod nahlásila paní Preislerová. Uvedl, že zasedání je usnášeníschopné.  

 

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

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

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

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

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

o ochraně osobních údajů a nyní jsou promítány na plátno.  
                                                                                                                        

Bez připomínek. 

 

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

 

Bez námětů a připomínek. 

 

Místostarosta – navrhl doplnit bod Navýšení počtu svozů tříděného odpadu – uvolnění fin. prostředků jako 

bod 12 a body 12 -15 přečíslovat na body 13- 16. 

Dále uvedl, že p. Kříž požádal o odsunutí bodu Návrh na změnu ÚP pro plochu na stpč. 121 v kú. Šumburk 

nad Desnou na příští zasedání zastupitelstva města. 

schváleno všemi hlasy přítomných 

 

Místostarosta - navrhl schválit takto doplněný program. 

schváleno všemi hlasy přítomných 

 
                        

Místostarosta -  navrhl členy návrhové komise:  pana Lukáše Černého 

                                                                              MUDr. Radku Ducháčkovou 

                                                                                                                  schváleno všemi hlasy přítomných 

 

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

 

- určil ověřovatele –  Ing. Jaroslava Mikše a Ing. Jana Palmeho 
      

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

a byl ověřovateli zápisu panem Jiřím Josífkem a slečnou Lenkou Marčíkovou podepsán bez připomínek  

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

Místostarosta – konstatoval, že zastupitelé zápisy a usnesení z jednání rady města za období od 29.12.2021 

do 09. 02. 2022 obdrželi.   

Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Bez námětů a připomínek. 

 

Místostarosta navrhl usnesení: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti rady města v období od 29. 12. 2021  

do 09. 02. 2022. 

Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. I 

 

 
Místostarosta - 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. Připomněl další ujednání jednacího řádu. 

 

 
 

 
 
ad 3/ Informace o činnosti výborů zastupitelstva města     
 

3.1. Kontrolní výbor  
 

p. Šimek, předseda kontrolního výboru – uvedl, že kontrolní výbor se od posledního zasedání zastupitelstva 

města sešel jednou dne 14.02.2022. Mezitím provedl dvě kontroly, a to kontrolu provedené rekonstrukce  

objektu Centra sociálních služeb Kotva Tanvald a kontrolu využití dotace Klubu českých turistů Tanvald. 

Výbor neshledal žádné nedostatky. 

 

Místostarosta otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Bez připomínek. 

 

Místostarosta navrhl usnesení: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti kontrolního výboru. 

                         schváleno všemi hlasy přítomných 

 

3.2. Finanční výbor 
 

Mgr. Prašivka, předseda finančního výboru – uvedl, že finanční výbor se sešel dne 14. 02. 2022. Finanční 

výbor projednal majetkoprávní záležitosti a rozpočtová opatření předložená zastupitelstvu města. Ve všech 

bodech kromě dvou má shodný názor jako rada města. Konstatoval, že finanční výbor nepřijal žádné 

usnesení u bodu Prodej části pozemkové parcely č. 311/1 v kú. Tanvald a u bodu Uložení volných finančních 

prostředků města.  

 

Místostarosta otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Bez připomínek. 

 

Místostarosta navrhl usnesení: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti finančního výboru. 

                         schváleno všemi hlasy přítomných 
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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 autokempu, kde projednal záležitosti, na které by se chtěl výbor ještě v tomto volebním období 

zaměřit. Jedním z nich je např. aktualizace dopravního informačního značení ve městě. 

Výbor podporuje vybudování areálu pevných kontrol v oblasti mezi Kempem Tanvaldský Špičák, 

rozhlednou Špičák, Žďárem a nemocnicí. Konstatoval, že je přítomen pan Picek, který tuto záležitost 

představí. 

 

p. Picek, občan Tanvaldu  – pozdravil přítomné. Uvedl, že už jeden rok je hrdým občanem Tanvaldu. Jeho je 

myšlenka na vytvoření areálu pevných kontrol. V materiálech se mohli zastupitelé s jeho návrhem seznámit. 

Výhodou areálu oproti jednorázové akci je, že areál funguje po celý rok a může ho absolvovat každý. Chce 

nabídnout další aktivitu ve městě, jak pro veřejnost, tak pro školy. Cílem je, aby děti i dospělí mohli trávit 

více času v přírodě. Na závěr konstatoval, že případné dotazy zodpoví i při projednávání tohoto bodu. 

 

p. Černý – poté představil prezentaci stoupacího trailu, který výbor navrhuje vybudovat v lokalitě 

Tanvaldského Špičáku. Stoupací trail by mohli využívat cyklisté pouze ve směru nahoru, pro pěší by byl 

přístup možný i ve směru dolů. Uvedl, že na dubnovém zasedání zastupitelstva města bude tento návrh 

předložen k možnému schválení. Výbor pro rozvoj cestovního ruchu chce tímto ucelit celkově areál  

na Tanvaldském Špičáku. Dodal, že projektová dokumentace bude v nákladu kolem cca 30 tis. Kč.  
 

Do velké zasedací místnosti přišla paní Preislerová – počet zastupitelů 17. 
 

 

Místostarosta otevřel diskuzi k tomuto bodu. 
 

Bez připomínek. 
 

Místostarosta navrhl usnesení: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti výboru pro rozvoj cestovního ruchu. 

                         schváleno všemi hlasy přítomných 

 

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

a výboru pro rozvoj cestovního ruchu. 

 

Bylo přijato usnesení č. II 

                                                                           ad 4/ Informace o činnosti společností s majetkovou účastí města 
                                                                                                                 

4.2. Teplárenství Tanvald s.r.o. 
 

p. Boch – uvedl, že hospodaření společnosti v roce 2021 bylo ziskové. Uvedl, že v roce 2021 bylo vyrobeno 

o 2000 GJ tepla více než v loňském roce. V roce 2021 byla provedena oprava horkovodního kanálu u objektu 

č.p. 550, ul. Palackého, v letošním roce se plánuje pokračování od objektu č.p. 550 do výměníku. Oprava 

bude provedena hned na jaře, před akcí města, které chce rekonstruovat schody a chodníky. Informoval  

o tom, že společnost má novou účetní, celkový počet zaměstnanců je 7 kmenových. Na závěr uvedl, že  

od 01.01.2022 je cena tepla ve výši 490 Kč/GJ bez DPH, což je navýšení o 2% oproti loňské ceně.  

Místostarosta otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Bez připomínek. 

 

Místostarosta 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 
 

Ing. Zaplatílek, jednatel TABYS s.r.o. - uvedl, že v současné době probíhá vyúčtování služeb za rok 2021, 

které by měli nájemníci obdržet v průběhu příštího a dalšího týdne. Konstatoval, že v roce 2021 byla 

provedena demolice objektu č.p. 135, ul. Poštovní, úprava terénu proběhne v jarním období. Informoval,  

že v letošním roce budou probíhat opravy bytů a standartní činnosti. 

Místostarosta otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Bez připomínek. 

 

Místostarosta navrhl usnesení: 

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

3) TABYS s.r.o. 

                                                                                                                    schváleno všemi hlasy přítomných 

 

4.1. Nemocnice Tanvald s.r.o.  
 

Místostarosta – konstatoval, že omluveni jsou oba jednatelé společnosti Nemocnice Tanvald s.r.o. 

Informoval, že v současné době nemocnice přechází na tzv. postcovidový provoz. Pokud bude do příštího 

zasedaní uskutečněna valná hromada, budou na dubnovém zasedání zastupitelstva města předloženy 

informace o hospodaření společnosti v roce 2021. 

Uvedl, že pokud má někdo dotaz, či ho má připravený v písemné podobě, bude zahrnut do zápisu  

a prostřednictvím jednatelů bude v následujících dnech písemně zaslána odpověď. 

Místostarosta otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Bez připomínek. 

 

Místostarosta 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 

 

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

1) Nemocnice Tanvald s.r.o. 

2) Teplárenství Tanvald s.r.o.  

3) TABYS s.r.o. 

     Bylo přijato usnesení č. III 

Do velké zasedací místnosti přišel Mgr. Vyhnálek – počet zastupitelů 18. 

 
ad 5/ Majetkoprávní záležitosti 

 

5.1. Prodej části pozemkové parcely č. 158/1 v kú. Tanvald                     

 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 
 

Místostarosta – uvedl, že pan K. žádá město o prodej pozemkové parcely č. 158/1 (ostatní plocha – neplodná 

půda) o výměře 622 m2 v katastrálním území Tanvald za účelem vybudování příjezdové cesty k objektu č.p. 

144, ul. Železnobrodská, Tanvald. 

Rodina pana K. vlastní stavební parcelu č. 313/1, jejíž součástí je stavba:  Tanvald č.p. 144, občanská 

vybavenost a pozemkovou parcelu č. 159 (zahrada)  v katastrálním území Tanvald.  O prodej pozemku žádá 

pan K. jako většinový vlastník výše uvedených nemovitostí  (velikost jeho  podílu vzhledem k celku jsou 

2/3). 

Žádost projednal ekonomický odbor s vedoucím odboru rozvoje a KV a zároveň provedli místní šetření,  

na jehož základě navrhují prodej jen části pozemkové parcely č. 158/1 o výměře cca 170 m2 v katastrálním 
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území Tanvald tak, jak je zakresleno v přiloženém snímku katastrální mapy. Pro potřeby zajištění přístupu je 

tato část dostačující.  Do zbývající části pozemku zasahuje stavba chodníku ve vlastnictví města Tanvald. 

Podle schváleného Územního plánu Tanvald je pozemek vymezen jako plocha zeleně – přírodního 

charakteru (ZP). Místostarosta konstatoval, že rada města vydala záměr na prodej části předmětného 

pozemku o výměře cca 170 m2, k vydanému záměru nepřišla žádná připomínka. 

Konstatoval, že náklady na vyhotovení geometrického plánu činí 7.494,74 Kč, náklady na vyhotovení 

znaleckého posudku činí 2.000 Kč. Podle znaleckého posudku činí cena obvyklá 34.800 Kč. 

Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 
 

Bez připomínek.    
 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

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

parcely č. 158/1 (ostatní plocha – neplodná půda) v katastrálním území Tanvald označenou podle 

geometrického plánu č. 1859-386/2021 ze dne 7. 12. 2021 jako pozemková parcela č. 158/3 (ostatní 

plocha – neplodná půda) o výměře 174 m2 panu K. za účelem zajištění přístupu k objektu č.p. 144, ul. 

Železnobrodská, Tanvald za kupní cenu ve výši 45.300 Kč. 

 

Bez připomínek.  
Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.              

                                                                                    Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. IV/1 

 

 

5.2. Prodej části pozemkové parcely č. 375/140 v kú. Tanvald  

 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 

 

Místostarosta – uvedl, že pan L. žádá o prodej části pozemkové parcely č. 375/140 (ostatní plocha – jiná 

plocha) o výměře cca 399 m2 v katastrálním území Tanvald za účelem vybudování parkovacích míst  

a vjezdové cesty u budovy č.p. 548, ul. Horská, Tanvald, kterou v současné době přestavuje na bytový dům.      

Konstatoval, že rada města vydala záměr na prodej předmětné části pozemku, k vydanému záměru nepřišla 

žádná připomínka. 

Uvedl, že náklady na vyhotovení geometrického plánu činí 7.753,68 Kč, náklady na vyhotovení znaleckého 

posudku činí 2.470 Kč. Podle znaleckého posudku činí odhad obvyklé ceny – tržní hodnoty pozemku 

400.000 Kč, vychází tedy z ceny 1.000 Kč/m2. Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Bez připomínek.    
 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

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

parcely č. 375/140 (ostatní plocha – jiná plocha) v katastrálním území Tanvald označenou podle 

geometrického plánu č. 1860-388/2021 ze dne 7. 12. 2021 jako pozemková parcela č. 375/166  (ostatní 

plocha – jiná plocha) o výměře 400 m2 panu L.  za účelem vybudování parkovacích míst a vjezdové 

cesty u budovy č.p. 548, ul. Horská, Tanvald za kupní cenu ve výši 411.300 Kč. 

 

Bez připomínek.  
Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.              

                                                                                    Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. IV/2 

 

 

5.3. Prodej části pozemkové parcely č. 311/1 v kú. Tanvald 

 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 

 

Místostarosta – uvedl, že manželé M. žádají o prodej části pozemkové parcely č. 311/1 (ostatní plocha – 

zeleň) o výměře cca 200 m2 v katastrálním území Tanvald za účelem zřízení odstavné plochy. 

Charakterizoval pozemek. Rada města doporučuje pozemek neprodávat. Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 
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sl. Marčíková – otázala se, jaký byl důvod rady města předmětný pozemek neprodávat. 

Místostarosta – uvedl, že na předmětném pozemku nejsou možné stavební úpravy ke zřízení odstavné 

plochy, vedou tam sítě, rada města chtěla předejít sousedským sporům. Vzhledem k tomu, že mívají manželé 

M. problém s výjezdem kvůli zaparkovaným vozidlům, chce tento problém rada města řešit v součinnosti 

s městskou policií.  

 

Starosta – uvedl, že se jedná o cestu, kterou užívá mnoho lidí. Manželé M. mají složitý výjezd, při 

společném jednání se shodli na tom, že se v tuto chvíli pozemek prodávat nebude, vybuduje se odstavné stání 

a vyřeší se všichni ostatní, tj. zahrádkáři a návštěvy okolních občanů. Poté se k záležitosti odkupu pozemku 

vrátí. 

 

Dále bez připomínek.    
 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo část pozemkové parcely č. 311/1 (ostatní plocha – zeleň) o výměře  

cca 65 m2 v katastrálním území Tanvald za účelem zřízení odstavné plochy neprodávat. 

 

 

Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

Jméno člena ZM PROTI  ZDRŽEL 

Mgr. Bělonožník Antonín               

MUDr. Buchar Jiří   omluven         omluven      

Černý Lukáš          

MUDr. Ducháčková Radka              

Erbenová Miroslava  omluvena   omluvena   

Josífek Jiří   

Kottan Michal         X          

Marčíková Lenka         X            

Ing. Mikš Jaroslav         X            

Ing. Palme Jan         X            

Mgr. Prašivka Jan   

MUDr. Pražák Ondřej                  

Preislerová Hana   

Průcha Josef                   

Soldát Karel  omluven  omluven 

Bc. Synovcová Zdeňka                  

MDDr. Šebestová Daniela                 

Šimek Daniel         X  

RNDr. Týl Jaroslav          

Mgr. Vyhnálek Vladimír                      

Mgr. Zítko Tomáš                   

 

PRO 13 

PROTI 5 

ZDRŽEL SE 0 

 

                                                                                                                            Bylo přijato usnesení č. IV/3 
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5.4. Prodej pozemkové parcely č. 237/1 v kú. Tanvald  

 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 

 

Místostarosta – uvedl, že manželé S. žádají město Tanvald opětovně o prodej pozemkové parcely č. 237/1 

(trvalý travní porost) o výměře 2101 m2 v katastrálním území Tanvald. Konstatoval, že žádosti o prodej 

předmětného pozemek již projednávali 2x. Nejprve žádali o prodej manželé D. a manželé S., poté pouze 

manželé S. za účelem výstavby rodinného domu. Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemku 

s podmínkou, že musí do 5 let postavit a zahájit řízení na stavením úřadě. Manželé S. od koupi poté 

odstoupili. Nyní chtějí manželé S. koupit pozemek bez udání důvodu. Konstatoval, že rada města doporučuje 

zastupitelstvu města pozemek neprodávat. Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Ing. Palme – chápe, že tato kauza se táhne již dlouho. Manželé S. žádají proto, že nejsou vyjasněny 

podmínky prodeje. Z žádosti není zřejmý účel, ten by asi nebyl problém doplnit po projednání s manželi S., 

toto se mohlo vyřešit předem. 

Dává návrh tento bod odložit, dokud se nedořeší problém s podmínkami prodeje. Nechce diskutovat o tom, 

komu podmínku dávat a komu ne, už jednou zastupitelstvo města rozhodlo podmínku zrušit. 

Jedná se o veřejný majetek a žadatel by měl vědět, jakým způsobem bude rozhodnuto. Neztotožňuje se s tím, 

že jednou bude dána podmínka při prodeji pozemku a jednou ne. 

 

Místostarosta – uvedl, že rada města projednala žádost manželů S., domníval se, že ho zřejmě nekupují za 

účelem stavby rodinného domu. Bere na vědomí návrh Ing. Palmeho. 

 

Ing. Palme – uvedl, že rada města se mohla zeptat, za jakým účelem chtějí manželé S. pozemek koupit. 

 

Starosta – uvedl, že pokud k tomuto přistoupí, pak nebude město prodávat pozemky pro rodinnou výstavbu. 

Dále uvedl, že si dlouhodobě kladou otázku žádostí o změnu územního plánu. V současné době je zastavěno 

8 % pozemků možných k zástavbě, to je realita. Dodal, že se plánuje revize územního plánu, z té vyplynou 

určité změny. 

Na závěr konstatoval, že město je samosprávný celek, každá žádost je na rozhodnutí zastupitelstva města, 

které čítá 21 zastupitelů.  Dle jeho názoru by se to paušalizovat nemělo. 

 

Místostarosta – uvedl, že lze záležitost odložit do příštího zasedání. Dle jeho názoru, by byli manželé S. 

přítomni dnešního zasedání a své důvody by zde vyslovili v případě, že mají zájem pozemek koupit, zřejmě 

takový zájem nemají. 

 

Bc Strnad, občan Tanvaldu – uvedl, že byl přítomen zasedání zastupitelstva města, když vytvořilo určitý 

precedenc, a povolilo jednomu zastupiteli města odkoupit pozemek bez podmínek. Kritizoval, že město  

o této problematice nadále nejedná a neřeklo jasné body při prodeji pozemků ve vlastnictví města. Dle jeho 

názoru je striktní, pokud město odsouhlasí zastupiteli jako prvnímu zrušit podmínku danou k prodeji 

pozemku. 

 

Dále bez připomínek. 

 

Místostarosta města nechal hlasovat o protinávrhu Ing. Palmeho: 

Zastupitelstvo města rozhodlo odložit prodej pozemkové parcely č. 237/1 (trvalý travní porost)  

o výměře 2101 m2 v katastrálním území Tanvald manželům S. do příštího zasedání zastupitelstva 

města, do vyjasnění podmínek prodeje. 

 

Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

Jméno člena ZM PROTI  ZDRŽEL 

Mgr. Bělonožník Antonín        X       

MUDr. Buchar Jiří   omluven         omluven      

Černý Lukáš          
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MUDr. Ducháčková Radka              

Erbenová Miroslava  omluvena   omluvena   

Josífek Jiří   

Kottan Michal                   

Marčíková Lenka                     

Ing. Mikš Jaroslav                     

Ing. Palme Jan                     

Mgr. Prašivka Jan   

MUDr. Pražák Ondřej                  

Preislerová Hana         X  

Průcha Josef                   

Soldát Karel  omluven  omluven 

Bc. Synovcová Zdeňka                  

MDDr. Šebestová Daniela                 

Šimek Daniel           

RNDr. Týl Jaroslav          X  

Mgr. Vyhnálek Vladimír          X            

Mgr. Zítko Tomáš          X          

 

PRO 13 

PROTI 5 

ZDRŽEL SE 0 

 

                                                                                                                         Bylo přijato usnesení č. IV/4 

 

5.5. Žádost o snížení kupní ceny – prodej pozemkové parcely č. 1681/4 v kú. Tanvald 

 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 

 

Místostarosta – uvedl, že zastupitelstvo města usnesením č. IV/3 ze dne 10.11.2021 rozhodlo na základě 

vydaného a zveřejněného záměru 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. Od manželů H. obdržel ekonomický odbor žádost  

o snížení kupní ceny na 30.000 Kč. 

Místostarosta konstatoval, že cena pozemku, o které rozhodlo zastupitelstvo města, vycházela z ceny 

stanovené znaleckým posudkem. Uvedl, že rada města doporučila zastupitelstvu města cenu nesnižovat.  

Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Bez připomínek.  
 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo nesnižovat kupní cenu týkající se prodeje 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 č.p. 80, Žďár, Tanvald. 

 

Bez připomínek.  
Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.              

                                                                                    Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. IV/5 
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5.6. Schválení kupní ceny - výkup pozemkové parcely č. 1932/9 v kú. Tanvald  

 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 

 

Místostarosta – uvedl, že zastupitelstvo města na svém zasedání dne 10.11.2021  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 přijalo usnesení č. IV/1, kterým souhlasilo: 

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. 

Doplnil, že pozemek chce město koupit za účelem rozšíření sběrného dvoru u technických služeb ve Žďáře. 

Na základě výše uvedeného usnesení město obdrželo od Správy železnic, státní organizace  žádost 

o písemné odsouhlasení kupní ceny. 

Správa železnic připravuje k projednání ve správní radě Správy železnic prodej pozemkové parcely  

č. (ostatní plocha – dráha) o výměře 547 m2 v katastrálním území Tanvald městu Tanvald za kupní cenu  

ve výši 404.000 Kč bez DPH.  V žádosti je uvedeno, že navržená kupní cena se může po projednání žádosti 

o souhlas s prodejem radou Správy železnic a dalším řízením na Ministerstvu dopravy a v meziresortním 

připomínkovém řízení změnit. Dále nelze vyloučit, že ke kupní ceně  bude připočtena DPH v platné zákonné 

výši.  Rozhodné posouzení případného uplatnění  a realizace DPH bude provedeno v rámci procesu uzavírání 

kupní smlouvy, tj. v okamžiku po vydání souhlasného usnesení vlády České republiky k prodeji majetku 

státu, se kterým má Správa železnic, státní organizace, právo hospodařit.  DPH v současné době činí 21%,  

tj. 84.840 Kč. 

Na základě výše uvedeného by město Tanvald mohlo pozemkovou parcelu  č. 1932/9 (ostatní plocha – 

dráha) o výměře 547 m2 v katastrálním území Tanvald vykoupit  od  České republiky – Správy železnic, 

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

1/  za kupní cenu ve výši 404.000 Kč 

2/  za kupní cenu ve výši 484.840 Kč  

Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Bez připomínek.    
 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje výkup 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: 

1/  za kupní cenu ve výši 404.000 Kč  (bez DPH) 

2/  za kupní cenu ve výši 488.840 Kč  (s DPH); 

 

Bez připomínek. 

Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.    

                                                                                    Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. IV/6 

 

 

       5.7. Zrušení usnesení o prodeji pozemkové parcely č. 899/15 v kú. Šumburk nad Desnou 

 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 

 

Místostarosta – uvedl, že zastupitelstvo města usnesením č. III/7 ze dne 17.02.2021 rozhodlo na základě 

vydaného a zveřejněného záměru prodat pozemkovou parcelu č. 899/15 (trvalý travní porost) o výměře  

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

za kupní cenu ve výši 802.500 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 budoucím kupujícím bude sepsána 
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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 

rekreačního objektu, 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.  

Od paní B. jsme obdrželi sdělení, že odstupuje z osobních důvodů od koupi pozemkové parcely č.  899/15 

(trvalý travní porost) o výměře 1101 m2 v katastrálním území Šumburk nad Desnou za účelem stavby 

rekreačního objektu. 

Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Bez připomínek.    
 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města ruší své usnesení č. III/7 ze dne 17.02.2021 týkající se prodeje pozemkové parcely 

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

Bez připomínek. 

Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.    

                                                                                    Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. IV/7 

 

       5.8. Zřízení práva stavby na pozemkových parcelách č. 171/4 a č. 171/5 v kú. Tanvald 

 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 
 

Místostarosta – uvedl, že firma AUTOMYČKA JMG s.r.o., se sídlem Kadlická 182, Liberec XVI – Nový 

Harcov žádá o zřízení práva stavby automyčky se čtyřmi mycími boxy, vysavačem a zařízením pro doplnění 

náplní do ostřikovačů, případně tepovačem pro mytí vnitřní části aut na části pozemkových parcel č. 171/4  

a č. 171/5 v katastrálním území Tanvald.  

Konstatoval, že problematiku práva stavby konzultovalo vedení města a ekonomický odbor s advokátkou  

JUDr. Ivanou Erlebach Staňkovou, zúčastnili se i webináře na toto téma.   

Konstatoval, že právo stavby umožňuje konkrétní osobě (stavebníkovi) mít na cizím pozemku stavbu  

za úplatu, a to jak jednorázovou, tak opakující se. Tato úplata se nazývá stavebním platem. Právo stavby 

zaniká uplynutím doby, na níž bylo zřízeno. Právo stavby se zřizuje smlouvou, vzniká zápisem do veřejného 

seznamu (katastru nemovitostí). 

Pan Guth navrhuje zřízení práva stavby do 31.12.2038. 

Podle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  má obec povinnost v případě úmyslu zřídit právo stavby  

k obecnímu pozemku tento svůj záměr předem zveřejnit na úřední desce svého obecního úřadu po dobu 

nejméně 15 dní před rozhodnutím v příslušném orgánu obce o dané majetkové dispozici. 

Podle § 85, písm. m, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  zastupitelstvo města rozhoduje o nabytí a převodu 

práva stavby a o smluvním zřízení práva stavby k pozemku ve vlastnictví obce. 

Vzhledem k výše uvedenému by zastupitelstvo města mělo rozhodnout, zda zřídí firmě AUTOMYČKA JMG 

s.r.o., se sídlem Kadlická 182, Liberec XVI právo stavby za účelem postavení a provozování samoobslužné 

automyčky se čtyřmi mycími boxy, vysavačem a zařízením pro doplnění náplní do ostřikovačů, případně 

tepovačem pro mytí vnitřní části aut na pozemkové parcely č. 171/4 (ostatní plocha – manipulační plocha)  

o výměře 428 m2 a č. 171/5 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 790 m2 vše v katastrálním území 

Tanvald. 

V případě, že zastupitelstvo města bude souhlasit se zřízením práva stavby, mělo by nejprve vydat záměr  

na zřízení práva stavby s tím, že bude stanovena doba zřízení práva stavby a stavební plat. Pan Guth 

navrhuje zřízení práva stavby na dobu do 31.12.2038.  Stavební plat navrhujeme po konzultaci s realitním 

makléřem v minimální výši 120 Kč/m2/rok, tj. 146.160 Kč.  Stavební plat za 15 let  by v tomto případě činil 

celkem 2.192.400 Kč. Dále by zastupitelstvo města mělo stanovit jakým způsobem dojde k vypořádání práva 

stavby po jeho zániku (např. odstranění stavby).   
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Na základě vydaného záměru by byla následně s budoucím stavebníkem uzavřela Smlouva o budoucí 

smlouvě o zřízení práva stavby za účelem zajištění společného povolení. Po jeho obdržení by město se 

stavebníkem uzavřelo Smlouvu o právu stavby (předpoklad rok 2023).   

Upozornil, že pan Guth bude muset po zápisu práva stavby do katastru nemovitostí uhradit daň z přidané 

hodnoty, pokud je právo stavby zřízeno za úplatu. Základem daně je tato úplata.  Pokud je úplata sjednána  

v opakujících se dávkách jako stavební plat, je základem daně součet všech budoucích stavebních platů. 

Konstatoval, že rada města doporučuje zastupitelstvu města vydat záměr na zřízení práva stavby automyčky 

na dobu do 31.12.2038 za stavební plat ve výši 2.192.400 Kč. 

Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Ing. Palme – uvedl, že se záměrem výstavby myčky nemá problém. Zaráží ho doba 15 let do 2038, dle jeho 

názoru by bylo správně od doby, kdy se zapíše do katastru nemovitostí, v případě vůle zastupitelstva města 

to bude letos. Dává pozměňovací návrh a odůvodňuje ho takto. 

Otázka ceny se jemu i kolegům zdá nízká, vůbec nezohledňuje inflační tlaky. Lednová inflace činí 9,9%.  

Konstatoval, že nesouhlasí se stavebním platem, který vychází z ceny 120 Kč/m2/rok. Navrhuje  

200 Kč/m2/rok. 

 

Místostarosta – uvedl, že stavební plat je odvozen od ceny pozemku, 1,8 mil. Kč je odhad realitního makléře 

na celý pozemek. Uvedl, že platba by proběhla jednorázově při vkladu do katastru. 

Smlouvu o smlouvě budoucí by schvalovalo až následně zastupitelstvo města poté, co bude zveřejněn záměr 

na zřízení práva stavby. Uvedl, že pokud budeme vycházet z ceny 200 Kč/m2/rok, pak bude výše stavebního 

platu 3.654 tis. Kč. 

 

Ing. Mikš – uvedl, že chce doplnit do usnesení to, co bylo řečeno. Nelíbí se mu, že tu nebyla zmíněna změna 

u myčky, kdy nebudou 4 mycí boxy, ale pouze 3 kolmo na silnici tak, aby nezvyšovaly hlučnost nad únosnou 

míru. Je otázka, zda rozhodovat nyní na konci volebního období o záležitosti na 15 let, anebo to nechat  

na novém zastupitelstvu města. 

Konstatoval, že je pro vybudování myčky, ale nesouhlasí s podmínkami, které tu byly uvedeny. 

Stavební plat, který by vycházel z ceny 200 Kč/m2/rok,  by byl pro Tanvald odpovídající a přirovnal to 

k podobné záležitosti v České Lípě. 

 

Místostarosta – uvedl, že informace, že myčka bude mít jen tři mycí boxy je pro něj nová. Konstatoval, že je 

přítomen pan Guth, který vše jistě ozřejmí. 

 

Mgr. Prašivka – konstatoval, že finanční výbor záležitost projednal, nemá problém se zřízení práva stavby  

na dobu 15 let, ale doporučuje vycházet z ceny 200 Kč za metr čtverečný a rok. 

 

Místostarosta – uvedl, že v katastru nemovitostí bude přesně zanesen termín, do kdy je právo stavby zřízeno. 

Dále konstatoval, že v této záležitosti jsou 3 důležité věci, a to stavební plat, doba, na kterou se právo stavby 

zřizuje, a ošetření ve smlouvě, jakým způsobem dojde k vypořádání práva stavby po jeho zániku. Zde by 

bylo vhodné zanést do smlouvy např. nadzemní stavby odstranit, podzemní ponechat, uvést pozemek  

do původního stavu, co se týče např. žlabů. 
 

Bc. Strnad, občan Tanvaldu –  uvedl, že ho překvapuje vyjádření Ing. Mikše a Mgr. Prašivky. Citoval  

ze zápisu ze zasedání zastupitelstva města v listopadu k této záležitosti. „Ing. Mikš zastává názor, že na 

pozemcích není vhodné umístit myčku, určitě jsou vhodnější pozemky. Mgr. Prašivka uvedl, že je to služba 

občanské vybavenosti, ale s umístěním nesouhlasí. Nyní je únor a jeho překvapuje změna názorů. 

Položil otázku, jaký je rozdíl pro radní, že nyní doporučili a v listopadu nesouhlasili, a jak moc město tyto 

finanční prostředky potřebuje. 

 

Ing. Mikš – uvedl, že tehdy jednalo zastupitelstvo města o prodeji pozemku za účelem výstavby myčky. Nyní 

získali další informace, a dodal, že vhodnější místo pro myčku se v Tanvaldě nenajde. Podmínky řečené 

v úvodu nejsou úplně relevantní, proto hovořili o doplňcích. 

Na závěr konstatoval, že by se zastupitelstvo města mělo zamyslet nad tím, zda vytvořit podmínky  

pro výstavbu myčky, zda má zájem či ne. 
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Místostarosta – uvedl, že je k dispozici e-mail od pana T., který výstavbu myčku podporuje a zaručuje se za 

pana Gutha. 

 

p. Guth, jednatel firmy AUTOMYČKA JMG s.r.o.  – uvedl, že může pustit prezentaci z loňského roku, která 

má malé úpravy. Chápe případné obavy zastupitelů města i obyvatel v blízkosti, proto dovysvětlí svůj záměr, 

a co se změnilo v projektu oproti listopadu. Uvedl, že po konzultacích s projektanty a specialisty na hluk 

budou vybudovány pouze 3 mycí boxy. Má vypracovanou hlukovou studii, která uvádí, že je potřeba mít 

myčku v pozici kolmo na ulici Českou s tím, že západní stěna bude zhotovena z pevného materiálu, který 

zabrání hluku. Poté spustil prezentaci hlukové studie. 

Uvedl, že myčka nebude v provozu nonstop, ale pouze v denním režimu do 22 hodin. Konstatoval, že limit 

50 dB za den bude u mycích boxů dodržen a okolní objekty nebudou hlukem obtěžovány. Rovněž  

u vysavače se také počítá s tím, že nezasáhne okolí hlukem. Světelný smog, který tu byl zmiňován posledně, 

bude denní dobou provozu eliminován. 

Ukazuje vizualizaci 3 boxů, vysavače a vjezdy a výjezdy do ul. České. 

Pokud bude vůle města vydat záměr na právo stavby, dodal, že má předběžné souhlasy i hlukovou studii,  

tu mají zastupitelé města v e-mailu. 

Na závěr uvedl, že myčku by rád zprovoznil začátkem jara 2023. Dodal, že je ochoten zodpovědět případné 

dotazy. 

 

Bc. Synovcová – otázala se, zda počítá ionizačním programem. Poukázala na to, že myčka by mohla mít 

vhodnější uspořádání pro uživatele. 

 

p. Guth, jednatel firmy AUTOMYČKA JMG s.r.o.   –  s paní Synovcovou souhlasil, ale dle projektanta je to 

takto vhodnější. 

 

Místostarostka  – uvedla, že se jí v této lokalitě myčka nelíbí. Dle jejího názoru do centra města automyčka 

nepatří. Nelíbí se jí ani zabukovat tento pozemek na 15 let právem stavby na zřízení myčky. 

 

p. Šimek – otázal se, zda v případě, že bude hluk vyšší, dojde k nápravě. Jak dojde k narovnání investic, zda 

to bude zahrnuto ve smlouvě. Otázal se dále, zda se počítá i s odstoupením vlastníka práva stavby, a zda  

i  toto bude ve smlouvě ošetřeno. Uvedl, že odstoupení ze strany města asi není dost dobře možné. Ohledně 

hluku se mohou vést řízení příslušných orgánů. 

 

p. Guth, jednatel firmy AUTOMYČKA JMG s.r.o.  – uvedl, že pokud nebude splňovat myčka dané podmínky, 

pak bude vyzván on jako majitel k nápravě a konstatoval, že toto bude povinen řešit. Jedním z možných 

dopadů je i odejmutí živnostenského oprávnění. Dále je ve smlouvě o právu stavby možné vyjmenovat 

extrémní případy, kdy lze vymazat z katastru právo stavby při hrubém porušení. 

Konstatoval, že chce podnikat férově jak vůči zákazníkům, tak i svému okolí. Dodal, že to není jeho styl 

neřešit případné problémy. 
 

Místostarosta – dodal, že stavební plat se odvíjí od celého pozemku, a ne pouze od zastavěné části pozemku. 

V tomto případě je celá výměra pozemku 1218 m2. 
 

p. Kottan – uvedl, že v listopadu byl proti prodeji pozemku, s pronájmem problém nemá. Porovnal cenu 

navrženou jako stavební plat s cenami, které město požaduje od jiných podnikatelů v Tanvaldě. Dle jeho 

názoru je doba 15 let na zřízení práva stavby moc dlouhá. Byl by spíše pro 10 let a pro zajímavější cenu.  

 

p. Feryna, občan Tanvaldu – uvedl, že na podzim na zasedání zastupitelstva nebyl, ale díval se na on-line 

přenos. Zaregistroval názor občanů, že si to nepřejí. Nikdo nevyvolal jednání s občany. Oceňuje zastupitelku 

s názorem na nevhodné uspořádání myčky. Otázal se, s jakou kapacitou se u myčky počítá, a to z hlediska 

provozu aut v ulici České, zastávkou autobusu a zatáčkou pod viaduktem. 

Uvedl, že za starosty Poláka se plánovalo vystavět na tomto pozemku záchranku, území je ale v zátopové 

zóně. Nyní je tomu tedy jinak? 

Nastolil otázku, zda myčku v Tanvaldě potřebujeme. 

 

p. Knechtel – uvedl, že chce uvést na správnou míru, jak je to s pozemkem, který má od města v pronájmu  

10 let. Tehdy dostal podmínku, že se o pozemek bude starat, oplotí ho a od technických služeb nebude  
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za umístění kontejneru na elektroodpad nic chtít. Uvedl, že nájem platil, i když pozemek užívali komedianti 

měsíc, dále městu zdarma půjčuje návěs. 

Na závěr uvedl, že nikdo z okolních majitelů pozemků nepodepsal, že se záměrem stavby automyčky 

souhlasí. 

 

p. Feryna, občan Tanvaldu –  uvedl, že neví, zda si zastupitelé města uvědomují skutečnost, že  institut práva 

stavby, může být klidně i 100 let. 

 

Místostarosta – opravil, že max. doba je 99 let. 

 

Bc. Strnad, občan Tanvaldu  – otázal se, proč město přebírá riziko za pana Gutha, proč to vše nepřipraví  

pan Guth a následně by to zastupitelstvo města schvalovalo za určitých podmínek.  Konstatoval, že se blíží 

komunální volby, někdo ze zastupitelů tu možná poté už nebude. Jedná se o pozemek v centru města a jedná 

se o 15 let. 

Uvedl, že zaslal zastupitelům města e-mail s dotazy, ale nikdo nereagoval, a to chce starosta znát názory 

občanů. Dodal, že starosta se s ním na hodinu sešel. 

Otázal se, kdy podpořil tento záměr pan T. 

Na závěr ještě cituje Ing. Mikše z minulého zasedání zastupitelstva města, že není vhodné umístiti na tyto 

pozemky myčku. 

 

Tajemník MěÚ  – reagoval zejména na vystoupení pana Feryny, že nikdo nevyvolal jednání s občany a uvedl, 

že chce zdůraznit procedurální záležitost. Cituje § 39 zákona o obcích.  

Konstatoval, že dnes by mělo zastupitelstvo města rozhodnout, zda vydá či nevydá záměr na zřízení práva 

stavby, ten bude v případě vydání zveřejněn na úřední desce úřadu po dobu nejméně 15-ti dnů a občané  

se mohou k záměru vyjádřit, mohou podat písemné námitky, žádosti, kterými se bude zastupitelstvo města 

příště zabývat. Na závěr konstatoval, že některé otázky dnes zmíněné jsou předčasné a nemají příliš smysl. 

 

Místostarosta – konstatoval, že předložený návrh usnesení zní:  

Zastupitelstvo města vydává záměr na zřízení práva stavby automyčky se třemi mycími boxy, vysavačem  

a zařízením pro doplnění náplní do ostřikovačů, případně tepovačem pro mytí vnitřní části aut na pozemkové 

parcele č. 171/4  o výměře 428 m2 a pozemkové parcele 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 na dobu do 31.12.2038 za stavební plat 2.192.400 Kč. 

 

Starosta – uvedl, že zastupitelé města by měli rozhodnout, zda vydat záměr na zřízení práva stavby či 

nikoliv. Uvedl, že názory se vyvíjí, nový je pro nás i institut práva stavby, který podrobně prostudovali a jsou 

o hodně dál. 

Konstatoval, že žadatel o zřízení práva stavby na automyčku pan Guth se tu představil jako solidní 

podnikatel.  Uvedl, že se nesetkal s nikým, kdo by myčku vyloženě nechtěl. Uvedl, že návrh na zřízení práva 

stavby je na 15 let, poté bude pozemek opět města a město ho bude moci opět pronajmout nebo naložit dle 

svého. Nyní chce hlasovat o vydání záměru. 

 

Ing. Palme – k návrhu usnesení uvedl, že navrhuje tedy na dobu do 31.12.2038 za stavební plat vycházející 

z ceny 200 Kč/m2/rok. 
 

p. Guth, jednatel firmy AUTOMYČKA JMG s.r.o.   – chce dodat k diskuzi, že zamýšlená smlouva je na 15 

let, nechápe některé argumenty, že by z toho mohlo být 100 let. To jedině za předpokladu, že za 15 let další 

zastupitelstvo města schválí novou smlouvu, nové právo stavby, případně prodej pozemku. Uvedl, že po 

uplynutí doby, na kterou se právo stavby zřizuje, se stavba odstraní a město nedále disponuje s pozemkem 

dle svého uvážení. Navržená cena  120 Kč/m2/rok je dle odhadu realitního makléře. Uvedl, že je připraven 

akceptovat i stavební plat vycházející z ceny 200 Kč/m2/rok. 
 

Místostarosta nechal hlasovat o tom, zda může vystoupit potřetí Bc. Strnad. 

 

Většina zastupitelů pro. 

Bc. Strnad, občan Tanvaldu  – konstatoval, že vydáním záměru na zřízení práva myčky dnes zastupitelé 

města projeví vůli, že s myčkou v centru města souhlasí. 
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Místostarosta nechal hlasovat o tom, zda může vystoupit potřetí p. Feryna. 
 

11 zastupitelů pro. 
 

p. Feryna, občan Tanvaldu – konstatoval, že se bude hlasovat o tom, zda vydat záměr na zřízení práva 

stavby myčky. Obává se, že v okolí asi nebude moc zájemců. 

 

Místostarosta -  uvedl, že protinávrh Ing. Palmeho tedy vychází  z ceny 200 Kč/m2/rok, tj. stavební plat  

ve výši 3.654.000 Kč, DPH bude odvedeno zvlášť. 

 

Dále bez připomínek.    
 

Místostarosta přednesl protinávrh usnesení Ing. Palmeho: 

Zastupitelstvo města vydává záměr na zřízení práva stavby automyčky se třemi mycími boxy, vysavačem  

a zařízením pro doplnění náplní do ostřikovačů, případně tepovačem pro mytí vnitřní části aut na pozemkové 

parcele č. 171/4  o výměře 428 m2 a pozemkové parcele 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 na dobu do 31.12.2038 za stavební plat ve výši 3.654.000 Kč. 

 

Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

Jméno člena ZM PROTI  ZDRŽEL 

Mgr. Bělonožník Antonín               

MUDr. Buchar Jiří   omluven         omluven      

Černý Lukáš          

MUDr. Ducháčková Radka        X      

Erbenová Miroslava  omluvena   omluvena   

Josífek Jiří          X 

Kottan Michal                  X 

Marčíková Lenka                  X 

Ing. Mikš Jaroslav                     

Ing. Palme Jan                     

Mgr. Prašivka Jan   

MUDr. Pražák Ondřej                 X 

Preislerová Hana           

Průcha Josef        X           

Soldát Karel  omluven  omluven 

Bc. Synovcová Zdeňka                  

MDDr. Šebestová Daniela        X         

Šimek Daniel        X   

RNDr. Týl Jaroslav            

Mgr. Vyhnálek Vladimír                     

Mgr. Zítko Tomáš                   

 

PRO 10 

PROTI 4 

ZDRŽELI SE 4 

 

Tento návrh nebyl přijat. 
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Místostarosta nechal hlasovat o původním návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města vydává záměr na zřízení práva stavby automyčky se třemi mycími boxy, vysavačem a 

zařízením pro doplnění náplní do ostřikovačů, případně tepovačem pro mytí vnitřní části aut na pozemkové 

parcele č. 171/4  o výměře 428 m2 a pozemkové parcele 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 na dobu do 31.12.2038 za stavební plat ve výši  2.192.400 Kč. 

 

Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

Jméno člena ZM PROTI  ZDRŽEL 

Mgr. Bělonožník Antonín               

MUDr. Buchar Jiří   omluven         omluven      

Černý Lukáš        X  

MUDr. Ducháčková Radka        X      

Erbenová Miroslava  omluvena   omluvena   

Josífek Jiří          X 

Kottan Michal         X          

Marčíková Lenka                  X 

Ing. Mikš Jaroslav         X              

Ing. Palme Jan         X             

Mgr. Prašivka Jan         X  

MUDr. Pražák Ondřej                 X 

Preislerová Hana           

Průcha Josef         X           

Soldát Karel  omluven  omluven 

Bc. Synovcová Zdeňka                 X 

MDDr. Šebestová Daniela         X         

Šimek Daniel         X   

RNDr. Týl Jaroslav            

Mgr. Vyhnálek Vladimír                     

Mgr. Zítko Tomáš                   

 

PRO 5 

PROTI 9 

ZDRŽELI SE 4 

 

Tento návrh nebyl přijat. 

 

Starosta konstatoval, že opustí zasedání zastupitelstva města z vážných osobních důvodů -  počet 

zastupitelů města 17. 

 

Místostarosta – konstatoval, že nebyl přijat žádný návrh usnesení, na úřední desce nebude tedy zveřejněn  

ani žádný záměr na zřízení práva stavby. 

 

Ze zasedací místnosti odešel p. Průcha – počet zastupitelů města 16. 
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ad 6/ Schválení dotací na činnost a darů z rozpočtu města v roce 2022 
 

Předkladatel: místostarosta (viz příloha) 
 

Místostarosta – omluvil se za nepřesnost v důvodové zprávě a vysvětlil, že u některých organizací je částka 

oproti loňskému roku navýšena o 10 %. Poté informoval, že měl ještě jednání s SDH Tanvald Šumburk, 

hasiči podali dvě žádosti na činnost a na akci – zábavu. Stejné bylo u NORTH BIKE CLUB, z.s. On 

navrhoval sloučit do jedné částky. U hasičů po jednání navrhuje dar ve výši 35 tis. Kč. 

Dále uvedl, že po projednání této zprávy na jednání rady města se změnil návrh na poskytnutí dotace Spolku 

zdravotně postižených, ten byl navýšen na 50 tis. Kč a vysvětlil důvod. 

Dále je změna u Rodinného centra Maják Tanvald, z.s.  na realizaci projektu Maják-přístav pro ohrožené 

rodiny 2022. Projekt po zjištění panem tajemníkem je financován tak, že od státu dostali 80 % a 15 % 

poskytne Liberecký kraj a na město tedy zbývá 5%, proto byla dotace ponížena na 35 tis. Kč. 

Poté konstatoval, že ze znění zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  

ve znění pozdějších předpisů vyplývá, že dotace je možno poskytnout na základě uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace, a dary na základě uzavření darovací smlouvy. Ty následně bude schvalovat 

rada města. 

V minulých letech se výše dotací a darů vyčleněná v rozpočtu města a rozdělená neziskovým organizacím 

pohybovala kolem částky 1.000.000 Kč. Ve stejném režimu poskytlo město i dotace Gymnáziu Tanvald na 

provoz bazénu a na výdaje na provozní činnost budovy gymnázia nepokryté zřizovatelem.  

Stejně jako vloni obdrželo město i několik žádostí, které v úhrnu od jednoho žadatele dosahují částky 50.000 

Kč. U darů je tato částka stanovena na 20.000 Kč. Mezi žádostmi je i žádost o investici, kterou město  

v minulosti podporovalo. Jedná se o opravu a rekonstrukci základny Klubu českých turistů.  

V minulosti se stávalo, že obdobné (i opakované) žádosti obdrželo město i později v průběhu kalendářního 

roku. Navrhl tyto částky poskytovat z přebytku hospodaření minulých let a částky na činnost poskytovat 

ze schválené kapitoly rozpočtu.  

Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Do zasedací místnosti se vrátil p. Průcha - počet zastupitelů města 17. 

 

Bez připomínek.    
 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Ve věci žádostí o poskytnutí dotace a darů z rozpočtu města zastupitelstvo města: 

 

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

v roce 2022 takto: 

   

1)  Tělovýchovná jednota Tanvald, z.s. dotaci ve výši 145.000 Kč 

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

3)  Gymnázium Tanvald, příspěvková organizace na provoz školního bazénu v budově gymnázia dotaci  

ve výši  620.000 Kč 

4)  Gymnázium Tanvald, příspěvková organizace na krajem nepokryté výdaje na provozní činnost budovy  

gymnázia ve výši  80.000 Kč 

5) Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Tanvald na dobudování areálu a činnost dotaci ve výši 30.000 

Kč  

6)  Tělovýchovná jednota Jiskra Tanvald, z.s. dotaci ve výši 145.000 Kč 

7)  Charita Most, c.o. dotaci ve výši 30.000 Kč 

8)  Občanské sdružení D.R.A.K., z.s. dotaci ve výši 20.000 Kč 

9)  DH-FR racing Tanvald, z.s. dotaci ve výši 25.000 Kč  

10) Rodinné centrum Maják Tanvald, z.s.  na realizaci projektu Maják pro rodinu 2022 dotaci ve výši         

68.000 Kč. 

11) Rodinné centrum Maják Tanvald, z.s.  na realizaci projektu Maják-přístav pro ohrožené rodiny 2022 

dotaci ve výši 35.000 Kč. 
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12) SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů Tanvald Šumburk, pobočný spolek dar ve výši 35.000 Kč 

13) Klub českých turistů Tanvald, z.s. dar ve výši 12.000 Kč 

14) Tenis Tanvald, z.s. dar ve výši 16.000 Kč 

15) Školní sportovní klub ZŠ Tanvald, Sportovní 576, z.s. dar ve výši 16.000 Kč   

16) Fokus Liberec, o.p.s.  dar ve výši 15.000 Kč 

17) NORTH BIKE CLUB, z.s. dotaci ve výši 25.000 Kč 

18) NADĚJE dar ve výši 10.000 Kč 

19) Klub českých turistů Tanvald, z.s. dotaci na přístavbu objektu U Rozvodny 491 ve výši 150.000Kč  

 

2/ schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2022:  

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ  

nerozdělené dotace a dary neziskovým org. v oblasti sociálních služeb                               - 228.000 Kč 

nerozdělené dotace a dary                            - 1.149.000 Kč 

 

dotace Tělovýchovná jednota Tanvald, z.s.           145.000 Kč 

dotace Spolek zdravotně postižených z.s.              50.000 Kč 

dotace Gymnázium Tanvald, příspěvková organizace           620.000 Kč 

dotace  Gymnázium Tanvald, příspěvková organizace            80.000 Kč 

dotace Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Tanvald           30.000 Kč  

dotace Tělovýchovná jednota Jiskra Tanvald, z.s.          145.000 Kč 

dotace Charita Most, c.o.              30.000 Kč 

dotace Občanské sdružení D.R.A.K. Liberec, z.s.            20.000 Kč  

dotace DH-FR racing Tanvald, z.s.              25.000 Kč  

dotace Rodinné centrum Maják Tanvald, z.s. na realizaci projektu Maják pro rodinu 2022    68.000 Kč 

dotace Rodinné centrum Maják Tanvald, z.s. na realizaci projektu  Maják-přístav pro ohrožené rodiny 2022 

                 35.000 Kč 

dar SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů Tanvald Šumburk, pobočný spolek          35.000 Kč 

dar Klub českých turistů Tanvald, z.s.             12.000 Kč 

dar Tenis Tanvald, z.s.               16.000 Kč 

dar Školní sportovní klub ZŠ Tanvald, Sportovní 576, z.s           16.000 Kč   

dar Fokus Liberec, o.p.s.               15.000 Kč 

dotace NORTH BIKE CLUB, z.s. dotaci             25.000 Kč 

dar NADĚJE, z.s.                10.000 Kč 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

investiční dotace Klub českých turistů Tanvald, z.s. na přístavbu objektu U Rozvodny 491 150.000 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                + 150.000 Kč 
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§ pol. ORJ ORG Kč

6409 5222 99 -1 149 000,00

6409 5222 99 4359 -228 000,00

3419 5222 99 16389174 145 000,00

3543 5222 99 26608596 50 000,00

3429 6322 99 524377 150 000,00

3429 5222 99 524379 12 000,00

3419 5222 99 16389204 145 000,00

3121 5339 99 60252571 80 000,00

3121 5339 99 60252570 620 000,00

1070 5222 99 60254009 30 000,00

4375 5223 99 70828920 30 000,00

3900 5222 99 26636328 20 000,00

3900 5222 99 1252089 25 000,00

3429 5222 99 26533572 35 000,00

3429 5222 99 26533573 68 000,00

3429 5229 99 64668282 35 000,00

3429 5222 99 6438407 25 000,00

3419 5222 99 68454929 16 000,00

3419 5229 99 45773688 16 000,00

3900 5221 99 46749411 15 000,00

4379 5222 99 570931 10 000,00

8115 150 000,00                                                                        
 

Bez připomínek. 

Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.    

                                                                                    Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. V 

 

 

ad 7/Vybudování areálu pevných kontrol Tanvald 
 
Předkladatel: starosta (viz příloha) 
 

Místostarosta – uvedl, že výbor pro rozvoj cestovního ruchu v rámci dalšího rozvoje atraktivnosti areálu 

autokempu v oblasti malého Špičáku ve spolupráci s Janem Pickem, funkcionářem a organizátorem 

orientačního běhu navrhují vybudovat v oblasti mezi kempem Tanvaldský Špičák, rozhlednou Špičák, 

Žďárem a nemocnicí v součinnosti s majiteli pozemků areál pevných kontrol. Takových areálů  

je v současnosti po celé ČR více než čtyřicet. 

Projekt by byl koordinován s dalšími aktivitami na tomto území a doplňoval by současnou nabídku 

volnočasových aktivit pro turisty, školy i místní obyvatele.  

Předpokládaná realizace by byla v I. pololetí roku 2022 při nákladech nepřesahujících částku 110.000 Kč. 

Konstatoval, že rada města doporučila zastupitelstvu města realizaci tohoto projektu podpořit a uvolnit 

potřebnou částku na jeho vybudování z přebytku hospodaření minulých let.  

Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

p. Picek, občan Tanvaldu – uvedl, že díky jeho práci a jeho zálibám procestoval celou ČR a vybral si 

Tanvald jako krásné místo pro žití a trávení volného času, je tu úžasná krajina a přírodní bohatství, chce 

Tanvald více přenést do světa a ukázat všem, co Tanvald může nabídnout. Chce poprosit o podporu 

s uskutečněním tohoto projektu, je to udržitelný projekt, který nebude přinášet problémy, ale radost.  

Je připraven zodpovědět případné dotazy. 

 

Místostarosta – konstatoval, že projekt má podporu výboru pro rozvoj cestovního ruchu. Předložený návrh 

usnesení je uvolnit 110 tis. Kč. 

 

p. Černý – doplnil, že jednotlivá místa ponesou nějaký příběh, který si bude možné načíst QR kódem.  Tyto 

příběhy bude možné po určitém čase měnit.  
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Bc. Synovcová – upozornila na možný vandalismus a otázala se, jak budou ochráněna tato místa. Zda je bude 

možné ošetřit, a kdo se o tato místa bude starat a případně je čistit od vandalů. 

 

p. Picek, občan Tanvaldu – uvedl, že vandalství je fenomén, kterému bohužel nezabráníme. Uvedl, že pevné 

kontroly budou umístěny v místech, o kterých dle jeho názoru vandalové ani nebudou vědět, jsou vyrobeny 

ze speciálního dřeva a plastu, který se snaží minimalizovat vandalství. Starat se o to bude i on, jakožto občan 

Tanvaldu. Bude chtít, aby to bylo v pořádku. 

 

p. Šimek – nastínil možnost napojení na stezku kolem Kamenice. 

 

p. Průcha – podporuje tento projekt, který rozšíří nabídku aktivit i pro jinou skupinu lidí, než jsou cyklisti. 

 

Dále bez připomínek.    
 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje vybudování Areálu pevných kontrol Tanvald  a schvaluje rozpočtové 

opatření č. 2/2022:      

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ                     + 110.000 Kč 

FINANCOVÁNÍ 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                  + 110.000 Kč 

                                                

§ pol. ORJ ORG Kč

3412 5137 21 20 000,00

3412 5139 21 20 000,00

3412 5169 21 70 000,00

8115 110 000,00  

Bez připomínek. 

Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.    

                                                                                    Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. VI 

 
8/ Uvolnění finančních prostředků na opravy v budově gymnázia 

 
Předkladatel: rozvoj a KV (viz příloha) 
 

Místostarosta – uvedl, že v budově gymnázia bylo v loňském roce zjištěno, že technologické zařízení 

bazénu je v havarijním stavu. Byla oslovena firma SATO, aby provedla nezbytné opravy a výměny tohoto 

technologického celku. Bylo nezbytně nutné vybourání starých rozvodů vody pro napouštění i vypouštění 

bazénu, výměna veškerých armatur a nezbytné zednické práce. Rozpočet na celkovou opravu bazénu je 

vyčíslen na částku 458.106 Kč včetně DPH. 

Dále je navrhována oprava osvětlení šaten v budově gymnázia. Rozpočet na tuto opravu je přes 

100 tis. Kč včetně DPH, město zaplatí materiál, práci si uhradí gymnázium ze svých prostředků. 

Celkové náklady na opravu bazénu a osvětlení šaten jsou ve výši 523.106 Kč včetně DPH. 

Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Bez připomínek.    
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Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo uvolnit finanční prostředky na opravu osvětlení šaten a opravu 

technologického zařízení bazénu v objektu č.p. 305, ulice Školní Tanvald a schvaluje rozpočtové 

opatření č. 3/2022: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ                      + 523.106 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                     + 523.106 Kč 

 

                                          

§ pol. ORJ ORG Kč

3613 5171 21 90305 523 106,00

8115 523 106,00  

Bez připomínek. 

Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.    

                                                                                    Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. VII 

 

9/ Vrácení nedočerpaných dotací do státního rozpočtu 
 
Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 

 

Místostarosta – uvedl, že v roce 2021 byla městu Tanvald poskytnuta účelová neinvestiční dotace  

na částečné pokrytí nákladů spojených s výkonem sociální práce ve výši 683.260 Kč. Dotace byla určena 

mimo personálních i na provozní výdaje, které nebyly v plné výši realizovány. Proto je nutné nevyužité 

prostředky ve výši 19.818 Kč vrátit poskytovateli.  

Dále byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace na financování projektu „Tanvald - asistenti prevence 

kriminality, 2021“ ve výši 877.200 Kč, z kterých již bylo v průběhu roku vráceno 42.000 Kč. Kromě toho 

zůstalo nedočerpáno dalších 98.062 Kč, které musí město vrátit poskytovateli.  

Dále byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace na zajištění výkonu agendy sociálně právní ochrany dětí ve 

výši 3.164.000 Kč. Z této dotace zůstalo nedočerpáno 122.019,57 Kč, které je rovněž nutno vrátit. 

Poslední vypořádanou dotací s povinností provést vratku je dotace na úhradu výdajů spojených s konáním 

voleb do poslanecké sněmovny, u které vratka dělá 7.859,64 Kč.  

Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Bez připomínek.    
 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2022 spočívající ve vrácení nedočerpaných 

prostředků účelových neinvestičních dotací na sociální práci, asistenty prevence kriminality, sociálně-

právní ochranu dětí a volby do poslanecké sněmovny: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ                                                           + 247.759,21 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let        + 247.759,21 Kč 
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§ pol. ORJ ORG Kč

6402 5364 10 14032 98 062,00

6402 5364 10 13015 19 818,00

6402 5364 10 13011 122 019,57

6402 5364 10 98071 7 859,64

8115 247 759,21  
 

Bez připomínek. 

Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.    

                                                                                    Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. VIII 

 
 
10/ Uvolnění finančních prostředků na opravu zábradlí v Krkonošské ul. nad 

prodejnou Billa a na centrálním parkovišti 
 
Předkladatel: rozvoj a KV (viz příloha) 
 

Místostarosta – uvedl, že odbor rozvoje a KV předkládá návrh na opravu zábradlí v Krkonošské ul.  

nad prodejnou Billa a na parkovišti Tanvald střed. 

 

Ze zasedací místnosti odešla paní Preislerová – počet zastupitelů města 16. 

 

Zábradlí nad prodejnou Billa 

V rámci opravy tohoto zábradlí by měla být realizována malá opěrná zeď tvaru „L“, která bude tvořit zadní 

ukončení chodníku nad svahem a do které bude kotveno nové zábradlí. Zábradlí je uvažováno normové  

s dostatečnou pevností, jaké se navrhují podél silnic a s ohledem na nutnost zajišťování zimní údržby. 

Povrchová úprava je zinkování s nástřikem barvy. V záměru je uvažováno s délkou 49 m. Dále v rámci 

opravy je navrženo předláždění chodníku (nová dlažba) a s výměnou silniční obruby. V případě souhlasu  

s provedením opravy musí být záměr projednán s developerskou společností spravující pozemky a objekt 

prodejny Billa a ŘSD ČR ohledně omezení dopravy při provádění opravy a v návaznosti s policií ČR DI  

a odborem dopravy KÚLK. 

Náklady dle rozpočtu jsou ve výši 1.361.644,23 Kč včetně DPH. 

Zábradlí na parkovišti Tanvald střed 

V rámci opravy tohoto zábradlí by mělo být realizováno dobetonování stávající koruny zdí nad řekou Desná. 

Dobetonování je nutné z důvodu jejího zpevnění a vyrovnání pro navržené kotvení zábradlí. Zábradlí  

je navrženo shodného provedení jako nad prodejnou Billa. V záměru je uvažováno s délkou 93 m. Dále  

v rámci opravy je navrženo odstranění stávají poničené zeleně a chodníčku. Podél celé opěrné zdi bude 

proveden nový vyvýšený odrazový pás ze silniční obruby s vložením zámkové dlažby mezi obrubu  

a opěrnou zeď. Náklady dle rozpočtu jsou ve výši 1.601.308,07 Kč včetně DPH. 

Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Bez připomínek.    
 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo uvolnit finanční prostředky na opravu zábradlí u komunikace  

nad prodejnou Billa a na centrálním parkovišti a schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2022: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ         + 2.812.952 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let        + 2.812.952 Kč 
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§ pol. ORJ ORG Kč

2212 5171 21 2 812 952,00

8115 2 812 952,00  

 

Bez připomínek. 

Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.    

                                                                                    Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. IX 

 
11/ Uložení volných finančních prostředků města 

 
Předkladatel: ekonomický odbor (viz příloha) 
 

Místostarosta – uvedl, že město Tanvald by mělo být při správě veřejných prostředků zodpovědným 

hospodářem, a i s ohledem na výši volných prostředků na běžných účtech by mělo reagovat  

na makroekonomický vývoj v ČR, konkrétně na rapidně se zvyšující inflaci, která znehodnocuje finanční 

prostředky na účtech s nízkým úročením. Mělo by začít využívat konzervativních příležitostí k získání 

vyššího úrokového výnosu.  

V současné chvíli má město uloženo 36,7 mil. Kč na běžném spořícím účtu u UniCredit Bank a.s., kde je 

aktuálně sazba 1,4 % p.a. Další prostředky (okolo 25 mil. Kč) jsou na několika účtech u Komerční banky 

a.s. bez úročení. 

Za účelem částečné protiinflační obrany získalo město nabídky velmi konzervativního uložení prostředků  

u dvou institucí. Rozdíl je u nich ve výši úročení a v likviditě prostředků. Vedoucí ekonomického odboru 

navrhuje diverzifikaci mezi oba produkty a současně využít ve vyšší míře stávající spořící účet u UniCredit 

Bank následovně: Conseq depozitní+, otevřený podílový fond vedený Conseq Investment Management, 

a.s. 10 mil Kč (aktuální úroková sazba 4,2 % p.a. – ověřeno dne 7. 2. 2022 e-mailem, sazba je pružná  

v závislosti na 2T repo sazbě ČNB), termínovaný vklad 6 měsíců u UniCredit bank a.s. (úroková sazba 

min. 3,9 % p.a.) 25 mil. Kč, + - 10 mil. Kč na účtech u KB a.s. a zbytek spořící účet UniCredit Bank a.s. 

Převody mezi účty u KB a UniCredit Bank není třeba schvalovat.  

Konstatoval, že přítomen je vedoucí ekonomického odboru Bc. Tollar. Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Ing. Palme – otázal se pana Bc. Tollara, jaká je likvidita u produktů společnosti Conseq, kde jde většina 

prostředků do ČNB, a na jaké období chceme do těchto investičních nástrojů investovat. 

 

Bc. Tollar, ved. ekonomického odboru – uvedl, že v tomto případě se jedná u uložení prostředků na dobu 

neurčitou s tím, že vypovědět lze každé liché úterý. Prostředky mohou být uloženy tak dlouho, dokud 

zastupitelstvo města neschválí výpověď. 

Důležité je, že úroková sazba je variabilní a odvíjí se od úrokové sazby ČNB. Pakliže začne snižovat ČNB 

úrokové sazby, pak to nebude pro město zajímají, vypovíme a odcházíme. 

U UniCredit Bank se jedná o zřízení termínovaného vkladu na dobu 6 měsíců, a poté lze rozhodnout znovu  

o 25 mil. Kč. 

 

Dále bez připomínek.    
 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města Tanvald schvaluje zřízení termínovaného vkladu ve výši 25 mil. Kč u UniCredit 

Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. ( IČ 64948242) na dobu 6 měsíců úročeného min. 3,9 % p.a. a 

investici 10 mil. Kč do investičního nástroje Conseq depozitní+, otevřený podílový fond společnosti 

Conseq Investment Management, a.s. (IČ 26442671) s aktuálním úročením 4,2 % p.a. a schvaluje 

rozpočtové opatření č. 7/2022:  

 

FINANCOVÁNÍ 

Převod hospodářského výsledku z minulých let             + 35.000.000 Kč 

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – výdaje                25.000.000 Kč 

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity – výdaje                10.000.000 Kč  
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§ pol. ORJ ORG Kč

8115 35 000 000,00

8118 25 000 000,00

8128 10 000 000,00  
 

Bez připomínek. 

Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.    

                                                                                    Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. X 

 

 

ad 12/ Navýšení počtu svozů tříděného odpadu – uvolnění fin. prostředků 
 
Předkladatel: rozvoj a KV (viz příloha) 
 

Místostarosta – uvedl, že po dohodě s vedením města projednal odbor rozvoje a KV se svozovou firmou 

FCC Liberec možnost navýšení svozu tříděného odpadu, a to papíru a plastu v 1100 l nádobách.  V současné 

době se tyto komodity vyvážejí 4x měsíčně. Jelikož je velký nárůst tříděného odpadu, nestačí frekvence 

stávajícího vývozu, tudíž odbor navrhuje vývoz papíru a plastu 6x měsíčně. V rozpočtu města na rok 2022 je 

počítáno s vývozem 4x měsíčně a 2 vývozy navíc jsou vyčísleny na 303.048 Kč s DPH za rok.  

Svozová firma na základě jednání sestavila od začátku letošního roku novou posádku a zkušebně již tuto 

činnost zajišťuje, bez požadavku minimálně měsíční úhrady. Odbor rozvoje a KV tento systém vyhodnotil  

a doporučuje ho ke schválení. Rovněž ho doporučuje ke schválení po projednání i rada města. Konstatoval, 

že se nejedná o navýšení poplatku za svoz odpadů pro občany, veškerá finanční tíže jde za městem. 

Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Bc. Synovcová – kvituje toto vylepšení za Horní Tanvald, ubylo nepořádku okolo nádob na odpad. 

 

Dále bez připomínek.    
 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo uvolnit finanční prostředky na navýšení svozu tříděného odpadu (plast  

a papír) a schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2022: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ                    + 303.000 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let             + 303.000 Kč 

                                                               

§ pol. ORJ ORG Kč

8115 303 000,00

3723 5169 21 303 000,00  

Bez připomínek. 

Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.    

                                                                                    Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. XI 
 
13/ Žádost o změnu Územního plánu Tanvald 

 
na pozemkové parcele č. 1017/1 v kú. Šumburk nad Desnou 

 

Předkladatel: odbor stavební úřad a životní prostředí (viz příloha) 
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Místostarosta – uvedl, že manželé H. žádají o změnu funkčního využití pozemkové parcely č. 1017/1 v kú. 

Šumburk nad Desnou z „Plochy smíšené nezastavitelného území – přírodní, zemědělská – NS“ na „Smíšené 

obytné – rekreační – SR“ pro účely výstavby rodinného domu. 

Pořizovatel dle § 46 odst. 2 stavebního zákona posoudil úplnost Návrhu a stvrdil tedy po jeho doplnění, že 

Návrh splňuje všechny stanovené záležitosti. Dle § 46 odst. 3 stavebního zákona musí být každý podaný 

Návrh na pořízení změny územního plánu dále předložen k rozhodnutí zastupitelstvu obce spolu s jeho 

komplexním posouzením, a to jak z hlediska formální úplnosti, tak i z hlediska souladu s cíli a úkoly 

územního plánování. Pokud se jedná o požadavky na nové zastavitelné plochy, musí být návrh dále posouzen 

z hlediska prokázání potřeby vymezení zastavitelných ploch (§ 55 odst. 4 stavebního zákona) – vyhodnocení 

viz. níže. Pořizovatel k výše uvedenému dodává a ověřuje, že dle katastru nemovitostí byl podatel zapsán 

jako vlastník nemovitosti dne 26.10.1989. 

Odůvodnění s cíli a úkoly územního plánování a z hlediska potřeby vymezení nových zastavitelných ploch: 

Dle vydaného ÚP Tanvald se jedná o stabilizovanou plochu v nezastavěném území ve funkčním využití 

„Plochy smíšené nezastavěného území – přírodní zemědělská – NS“. Dle katastru nemovitostí je pozemek 

evidován v druhu pozemku jako trvalý travní porost. Z hlediska samotného umístění je pozemek situován  

v rámci volné krajiny okrajové lokality v čísti Světlá v k.ú. Šumburk nad Desnou. Z hlediska charakteru  

a struktury zástavby zde převažuje rozptýlená struktura zástavby rodinných/rekreačních domů.  

Dle stanovené urbanistické koncepce v ÚP Tanvald je v rámci rozvoje okrajových částí v podmínkách 

využití nutné sledovat zájmy ochrany území přecházejícího do volné krajiny, zejména v rámci CHKO 

Jizerská hory. Dotčená plocha přímo navazuje na stávající strukturu zástavby, čímž by došlo ke spojení dvou 

samostatných zastavěných polygonů, a tak i k zahuštění zástavby, jež by nerespektovala současnou 

rozptýlenou zástavbu. Současně se pozemek nachází ve III. zóně CHKO Jizerské hory. 

Pořizovatel dále posoudil návrh z hlediska střetu s limity a hodnotami území, které by mohli ovlivnit 

prověření umístění požadované plochy. Z hlediska ovlivnění veřejných zájmů na ochraně přírody  

a krajiny se předmětný pozemek/plocha nachází ve volné krajině ve III. zóně CHKO Jizerské hory. 

Dalším limitem v území je ochranné pásmo silnice, které překrývá třetinu řešeného pozemku. 

Dle § 55 odst. 4 stavebního zákona lze další zastavitelné plochy změnou územního plánu vymezit pouze  

na základě prokázání potřeby vymezení zastavitelných ploch. V rámci průběžného vyhodnocení využití 

zastavitelných ploch ve funkci bydlení je nutné konstatovat, že využití těchto ploch je cca 10 %, a proto je 

vymezení dalších zastavitelných v současné době ve smyslu a požadavku § 55 odst. 4 stavebního zákona 

neodůvodnitelné. K tomuto pořizovatel dále doplňuje, že rozvoj v nejbližším dotčeném území je zajištěn 

např. vymezením zastavitelných ploch Z56, Z58, Z60 a Z62, které nebyly doposavad zastavěny. 

Na základě výše uvedeného tedy pořizovatel konstatuje, že předmětný Návrh je v rozporu s potřebou 

vymezení nových zastavitelných ploch, i v rozporu s veřejnými zájmy na ochranu přírody a krajiny,  

a i samotnou stanovenou urbanistickou koncepcí. Na základě výše uvedeného tedy podává pořizovatel  

k předmětnému Návrhu negativní stanovisko. 

Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Bez připomínek.    
 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo Návrhu manželů H. na změnu Územního plánu Tanvald  

pro plochu na ppč. 1017/1 v k. ú. Šumburk nad Desnou nevyhovět a změnu Územního plánu Tanvald 

nepořizovat. 

Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

Jméno člena ZM PROTI  ZDRŽEL 

Mgr. Bělonožník Antonín               

MUDr. Buchar Jiří   omluven         omluven      

Černý Lukáš          

MUDr. Ducháčková Radka              

Erbenová Miroslava  omluvena   omluvena   

Josífek Jiří           

Kottan Michal                   X 
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Marčíková Lenka                   

Ing. Mikš Jaroslav                      X 

Ing. Palme Jan                     X 

Mgr. Prašivka Jan           

MUDr. Pražák Ondřej                  

Preislerová Hana  nepřítomna         nepřítomna 

Průcha Josef                    

Soldát Karel  omluven  omluven 

Bc. Synovcová Zdeňka                 

MDDr. Šebestová Daniela                 

Šimek Daniel           

RNDr. Týl Jaroslav            

Mgr. Vyhnálek Vladimír   nepřítomen          nepřítomen        

Mgr. Zítko Tomáš                   

 

PRO 13 

PROTI 0 

ZDRŽELI SE 3 

 

                                                                                                                              Bylo přijato usnesení č. XII 

 
14/ Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu se členem zastupitelstva 

města 
 
Předkladatel: místostarosta (viz příloha) 
 

Místostarosta – uvedl, že dle § 84, odstavce 2, písmene p) je zastupitelstvu města vyhrazeno vyslovovat 

souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva obce. 

Na dobu od 1. dubna 2022 do 31. října 2022 chce město Tanvald uzavřít pracovněprávní vztah, Dohodu  

o provedení práce s členem zastupitelstva města panem RNDr. Jaroslavem Týlem. Předmětem dohody bude 

„Odborné posuzování stavu městské zeleně dle zadání pracovníků odboru rozvoje a komunálních věcí 

MěÚ“. Předpokládaný rozsah pracovní činnosti je do 300 hodin po celou dobu trvání dohody. 

Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Bez připomínek.    
 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města souhlasí se vznikem pracovně právního vztahu mezi městem Tanvald a členem 

zastupitelstva města panem RNDr. Jaroslavem Týlem formou dohody o provedení práce uzavřené  

na dobu určitou od 1. dubna 2022 do 31. října 2022 na pracovní činnost „Odborné posuzování stavu 

městské zeleně dle zadání pracovníků odboru rozvoje a KV MěÚ Tanvald. 

 

Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

 

Jméno člena ZM PROTI  ZDRŽEL 

Mgr. Bělonožník Antonín               

MUDr. Buchar Jiří   omluven         omluven      

Černý Lukáš          

MUDr. Ducháčková Radka              
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Erbenová Miroslava  omluvena   omluvena   

Josífek Jiří   

Kottan Michal                   

Marčíková Lenka                     

Ing. Mikš Jaroslav                     

Ing. Palme Jan                     

Mgr. Prašivka Jan   

MUDr. Pražák Ondřej                  

Preislerová Hana  nepřítomna  nepřítomna 

Průcha Josef                   

Soldát Karel  omluven  omluven 

Bc. Synovcová Zdeňka                  

MDDr. Šebestová Daniela                 

Šimek Daniel           

RNDr. Týl Jaroslav                X 

Mgr. Vyhnálek Vladimír   nepřítomen          nepřítomen        

Mgr. Zítko Tomáš                   

 

PRO 15 

PROTI 0 

ZDRŽEL SE 1 

                                                                                                                            Bylo přijato usnesení č. XIII 

 
ad 15/ Náměty, připomínky, diskuze 
 

p. Feryna, občan Tanvaldu -  reagoval na minulé zasedání zastupitelstva města, kdy se pan Č. dotazoval  

na stávající situaci s geotermální elektrárnou v Tanvaldě a starosta ho svou odpovědí odbyl. 

 

Ze zasedací místnosti odešel p. Průcha – počet zastupitelů města 15. 

 

Následně podal své stanovisko k průběhu řízení k plánované výstavbě geotermální elektrárny v Tanvaldě.  

 

Ing. Šebesta, ved. odboru stavební úřad a životní prostředí MěÚ Tanvald – vysvětlil postup odboru stavební 

úřad a životní prostředí MěÚ Tanvald a Krajského úřadu Libereckého kraje k této věci.  

 

Další vystoupení místostarosta panu Ferynovi neumožnil. 

 

Dále bez dotazů a připomínek. 

 

ad 16/ Závěr 
 

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

v 18.36 hodin ukončil.                                                                                                                                

                                                                                                                                  Mgr. Antonín Bělonožník v.r. 

                                                                                                                                             místostarosta  

                   

Ověřovatelé:  Ing. Jaroslav Mikš  v.r.   a    Ing. Jan Palme v.r. 

 

V Tanvaldě dne 18.02.2022 


