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Město Tanvald 

 
 

Výpis usnesení 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Tanvald 
konaného dne 09. 03. 2022 

 

I. 

 

V souvislosti s humanitární krizí na Ukrajině zastupitelstvo města rozhodlo uvolnit finanční prostředky ve 

výši 3.000.000 Kč na řešení jejich dopadů na území města Tanvald a schválit rozpočtové opatření  

č. 13/2022:  

BĚŽNÉ VÝDAJE 

ODDĚLENÍ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA       

Humanitární zahraniční pomoc přímá       3.000.000 Kč  

FINANCOVÁNÍ 

Převod hospodářského výsledku z minulých let          3.000.000 Kč 

                                           

§ pol. ORJ ORG Kč

6221 5901 18 3 000 000,00

8115 3 000 000,00                 

 

Zápis 

 
ze zasedání Zastupitelstva města Tanvald  

konaného dne 09. 03. 2022 od 16.00 hodin  
v zasedací místnosti Městského úřadu Tanvald 

 

Přítomno:  17  členů zastupitelstva města (viz prezenční listina) 
 

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jan Prašivka a MUDr. Ondřej Pražák 
 

Zapisovatelka: Eva Kráslová 
 

   Program:   
1/ Zahájení 

2/ Uvolnění finančních prostředků na řešení humanitární krize 

3/ 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. 
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Místostarosta  - konstatoval, že zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval,  

že přítomno je 15 členů zastupitelstva města, omluven je pan Soldát, pan Josífek, Bc. Synovcová a Mgr. 

Zítko, prozatím není přítomna paní Preislerová a Mgr. Prašivka. 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. 
                                                                                                                        

Do zasedací místnosti přišla paní Preislerová a Mgr. Prašivka – počet zastupitelů 17. 

 

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

 

Bez námětů a připomínek. 

 

Místostarosta - navrhl schválit program. 

schváleno všemi hlasy přítomných 

 
                        

- určil zapisovatelku –  paní Evu Kráslovou 

 

- určil ověřovatele –  Mgr. Jana Prašivku a MUDr. Ondřeje Pražáka 
      

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

a byl ověřovateli zápisu panem Ing. Jaroslavem Mikšem a Ing. Janem Palmem podepsán bez připomínek  

a je tudíž schválený.   

 

ad 2/ Uvolnění finančních prostředků na řešení humanitární krize 
 

Místostarosta – uvedl, že v souvislosti s humanitární krizí na Ukrajině je zřejmé, že i naše město bude 

zapojeno do řešení následků této krize. Především lze očekávat, že společně s ostatními městy i kraji bude  

i město Tanvald zapojeno do přímé i nepřímé pomoci uprchlíkům. Za tímto účelem je nezbytné vyčlenit 

v rozpočtu města finanční prostředky, které na tyto účely pomoci budou postupně uvolňovány. Především se 

bude jednat o zajištění základních potřeb (ubytování, stravování, ošacení, apod.) pro před válkou prchajícími 

lidi, kteří se ocitnou v našem městě.  

V této souvislosti po dohodě s vedoucím ekonomického odboru navrhl uvolnit částku 3.000.000 Kč. 

Prostředky by byly vyčleněny příslušným rozpočtovým opatřením z výsledku hospodaření minulých let  

do kapitoly Oddělení kancelář tajemníka a vedeny v nové položce „Humanitární zahraniční pomoc přímá“  

a bylo s nimi nakládáno obdobně jako s prostředky na řešení krizových situací.  

Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

MUDr. Buchar – otázal se, zda budou na dalších zasedáních zastupitelé města odsouhlasovat komu přímo 

tuto finanční pomoc poskytnout. Na zváženou je rozložení této pomoci, zda by část ve výši 0,5 mil. Kč 

neměla být věnována na nákup zbraní, protože bez nich se v této fázi Ukrajina neobejde.  

 

Místostarosta – uvedl, že v případě schválení navrženého usnesení se jedná o přímou pomoc na území České 

republiky bez dalšího schvalování zastupitelstvem města.  Uvedl, že takto schválené finanční prostředky 

nelze poukázat žádné nadaci ani charitě či někam jinam mimo Českou republiku. V případě, že by byla vůle 

schválit uvolnění částky 0,5 mil. Kč na nákup zbraní pro Ukrajinu, tj. pro Velvyslanectví Ukrajiny,  muselo 

by se schválit další rozpočtové opatření. 

 

MUDr. Buchar – otázal se, zda se tedy zvažuje poskytnutí finančních prostředků i do jiných regionů České 

republiky. 

 

Místostarosta – uvedl, že myšlenka je taková, že tyto uvolněné finanční prostředky budou primárně použity 

pro potřeby uprchlíků z Ukrajiny, kteří se ocitnou na území našeho města. 
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RNDr. Týl – nesouhlasil s tím, aby se poskytovaly z rozpočtu města finanční prostředky na nákup zbraní pro 

Ukrajinu.  

 

p. Šimek – otázal se, zda tedy tyto prostředky půjdou konkrétním uprchlíkům z Ukrajiny v Tanvaldě nebo 

budou posílány někam jinak a do sbírek. 

 

Místostarosta –  uvedl, že uvolněné prostředky budou primárně použity pro uprchlíky z Ukrajiny v Tanvaldě. 

 

Ing. Palme – s uvolněním finančních prostředků pro uprchlíky z Ukrajiny v Tanvaldě souhlasí. 

Chtěl ale také poukázat finanční prostředky na účet Velvyslanectví Ukrajiny, ať si z nich nakoupí, co budou 

potřebovat, třeba i zbraně, protože holýma rukama se Ukrajina neubrání.  Protože zde po předchozím 

průzkumu zjistil, že by tento návrh neměl podporu, nebude ho ani navrhovat. 

 

Ing. Mikš – otázal se, zda se počítá s tím, že zde ukrajinští uprchlíci získají nějakou práci, a zda se děti 

uprchlíků budou umísťovat do mateřských a základních škol. 

 

Místostarosta – uvedl, že Liberecký kraj zřídil v budově D Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině, kde 

si uprchlíci z Ukrajiny vyřídí veškerou potřebnou administrativu a získají potřebné informace, včetně těch  

o možném ubytování. Po ubytování v příslušném městě jim jsou k dispozici úřady práce s možnou nabídkou 

na zařazení do pracovního procesu a pro děti se řeší umístění do základních a mateřských škol. 

 

Tajemník MěÚ -  informoval o postupu Městského úřadu Tanvald včera a dnes při zajišťování ubytování a 

všeho potřebného pro ukrajinské uprchlíky. Ve většině případů se bude jednat o matky s dětmi a již řešil 

nastalou situaci s ředitelkou mateřské školy. 

 

Mgr. Prašivka – uvedl, že souhlasí s uvolněním finančních prostředků na pomoc ukrajinským uprchlíkům 

tady v Tanvaldě, ale rozhodně nesouhlasí s tím, aby se finanční prostředky zasílaly na nákup zbraní. Chce 

soustředit pomoc potřebným tady v Tanvaldě, i ve škole již mají zkušenosti s ukrajinským dítětem, které se 

díky sponzorům zapojilo i do lyžařského výcviku. 

 

Dále bez námětů a připomínek. 

 

Místostarosta navrhl usnesení: 

V souvislosti s humanitární krizí na Ukrajině zastupitelstvo města rozhodlo uvolnit finanční 

prostředky ve výši 3.000.000 Kč na řešení jejich dopadů na území města Tanvald a schválit rozpočtové 

opatření č. 13/2022:  

BĚŽNÉ VÝDAJE 

ODDĚLENÍ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA       

Humanitární zahraniční pomoc přímá       3.000.000 Kč  

FINANCOVÁNÍ 

Převod hospodářského výsledku z minulých let      3.000.000 Kč 

 

                                                          

§ pol. ORJ ORG Kč

6221 5901 18 3 000 000,00

8115 3 000 000,00  

Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. I 
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ad 3/ Závěr 
 

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

v 16.24 hodin ukončil.  

 

 

 

                                                                                                                                  Mgr. Vladimír Vyhnálek v.r. 

                                                                                                                                                starosta  

 

               

 

        

 

Ověřovatelé:       Mgr. Jan Prašivka v.r.                                   MUDr. Ondřej Pražák v.r. 

 

V Tanvaldě dne 10.03.2022 


