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Město Tanvald 

Výpis usnesení 

ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Tanvald 

konaného dne 20. 04. 2022 

 

I. 

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti rady města v období od 02. 03. 2022 

do 11. 04. 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 pozemky nabízené firmou VIAGEM a.s., se sídlem Sokolovská 131/86, Praha 8 – 

Karlín nevykupovat; 
 

2/ bere na vědomí odstoupení manželů S. od koupě pozemkové parcely č. 237/1 (trvalý travní 

porost) o výměře 2101 m2 v katastrálním území Tanvald; 
 

3/ vydává záměr na prodej části pozemkové parcely č. 2370/5 (zahrada) o výměře cca 20 m2 a části 

pozemkové parcely č. 2358/3 (trvalý travní porost) o výměře  cca 15 m2 vše v  katastrálním území 

Šumburk nad Desnou do podílového spoluvlastnictví panu P. a paní  L. za účelem zajištění přístupu  

k pozemkové parcele č. 2370/4  a pozemkové parcele č. 2370/3 v  katastrálním území Šumburk nad 

Desnou; 

 

4/ rozhodlo schválit poskytnutí peněžitého daru ve výši 33.000 Kč o.p.s. Hospic sv. Zdislavy a 

schválit rozpočtové opatření č. 18/2022: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ 

 

nerozdělené dotace a dary neziskovým org. v oblasti soc. služeb                                   - 33.000 Kč 

dar HOSPIC sv. Zdislavy, o.p.s. Liberec                                                                           33.000 Kč 
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V. 

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit realizaci projekčních prací „Energetické úspory v objektu 

ZŠ Sportovní, č.p. 576 Tanvald“ dle předložené nabídky a schválit rozpočtové opatření č. 25/2022: 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

Energetické úspory v objektu ZŠ Sportovní, č.p. 576 Tanvald                                 1.326.550 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

Převod hospodářského výsledku z minulých let             + 1.326.550 Kč 

 

                                                      
VI.  

Zastupitelstvo města rozhodlo uvolnit finanční prostředky ve výši 1.392.167 Kč příspěvek ZŠ 

Tanvald, Sportovní 576, p.o. na realizaci dvou zakázek vybavení a modernizaci výdejen jídel 

v budovách Raisova č.p. 333 a U Stadionu 589 a schválit rozpočtové opatření č. 28/2022: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE  

ODBOR EKONOMICKÝ       

účelový neinv. příspěvek ZŠ Tanvald, Sportovní 576 na vybavení výdejen jídel ve školních 

budovách č.p. 333 a 589                                                                                                  284.770 Kč 

  

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

inv. příspěvek ZŠ Tanvald, Sportovní 576 na modernizaci výdejny jídel v č.p. 333      714.332 Kč 

inv. příspěvek ZŠ Tanvald, Sportovní 576 na modernizaci výdejny jídel v č.p. 589      393.065 Kč 

  

FINANCOVÁNÍ 

Převod hospodářského výsledku z minulých let (pol. 8115)      + 1.392.167 Kč 

 

 

                                                    

§ pol. ORJ ORG Kč

3113 5331 10 3520 284 770,00

3113 6351 10 10524 714 332,00

3113 6351 10 10525 393 065,00

8115 1 392 167,00  
 

VII. 

 

Zastupitelstvo města rozhodlo uvolnit finanční prostředky na opravu výdejny jídel v ZŠ Šumburk  

č.p. 333 a jídelny v ZŠ Sportovní č.p. 589 a schválit rozpočtové opatření č. 25/2022: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ                                           + 671.215 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                  + 671.215 Kč   

 

                                            

§ pol. ORJ ORG Kč

3113 5171 21 3510 322 715,00

3113 5171 21 3520 348 500,00

8115 671 215,00  
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VIII. 

 

Zastupitelstvo města rozhodlo uvolnit finanční prostředky na financování projektu „Rekonstrukce 

oken v objektu ZŠ, Školní 416“ a schválit rozpočtové opatření č. 21/2022: 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

Rekonstrukce oken v objektu ZŠ, Školní 416               + 9.480.663 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

Převod hospodářského výsledku z minulých let               + 9.480.663 Kč 

 

                                       

§ pol. ORJ ORG Kč

3113 6121 21 10209 9 480 663,00

8115 9 480 663,00  
 

IX. 

 

Zastupitelstvo města rozhodlo uvolnit finanční prostředky na financování projektu „Kompletní 

rekonstrukce objektu č.p. 301 ZUŠ Tanvald“ a schválit rozpočtové opatření č. 29/2022: 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

rekonstrukce objektu ZUŠ Komenského č.p. 301                 20.000.000 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

Převod hospodářského výsledku z minulých let               + 20.000.000 Kč 

 

                                     

§ pol. ORJ ORG Kč

3231 6121 21 10315 20 000 000,00

8115 20 000 000,00  
 

X. 

 

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit opravu asfaltobetonového povrchu ve dvorní části zadního 

traktu u objektu radnice a schválit rozpočtové opatření č. 23/2022: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ                                           + 550.000 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

Převod hospodářského výsledku z minulých let          + 550.000 Kč 

 

                                           

§ pol. ORJ ORG Kč

2212 5171 21 550 000,00

8115 550 000,00  
 

XI. 

 

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit navýšení finančních prostředků u projektů „Odstavná 

plocha u č.p. 550, ul. Palackého“ a „odstavná plocha u č.p. 551, ul. Palackého“ a  schválit 

rozpočtové opatření č. 20/2022: 
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KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

odstavná plocha u č.p. 550, ul. Palackého             + 30.620 Kč 

odstavná plocha u č.p. 551, ul. Palackého          + 306.958 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                      + 337.578 Kč   

 
§ pol. ORJ ORG Kč

2219 6121 21 10510 30 620,00

2219 6121 21 10511 306 958,00

8115 337 578,00  
 

XII. 

 

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit navýšení finančních prostředků na akci „Oprava zábradlí  

v Krkonošské ul. nad prodejnou Billa a na parkovišti Tanvald střed“ a schválit rozpočtové opatření  

č.22/2022: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ                                            + 361.219 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                     + 361.219 Kč    

 

                                                  

§ pol. ORJ ORG Kč

2212 5171 21 361 219,00

8115 361 219,00  
 

 

 XIII. 

 

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit uvolnění finančních prostředků na financování úprav, 

výstavbu kolumbária a altánku na hřbitově Šumburk nad Desnou a schválit rozpočtové opatření  

č. 26/2022: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ                                        + 1.116.000 Kč 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

výstavba kolumbária na hřbitově Šumburk                   487.000 Kč 

pořízení altánu na hřbitov Šumburk                  293.000 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

Převod hospodářského výsledku z minulých let          + 1.896.000 Kč 

 

                                          

§ pol. ORJ ORG Kč

3632 6121 21 10521 487 000,00

3632 6121 21 10522 293 000,00

3632 5171 21 1 116 000,00

8115 1 896 000,00  
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XIV. 

 

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit uvolnění finančních prostředků na vybudování stoupací 

stezky na Malý Špičák a schválit rozpočtové opatření č. 27/2022:  

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

Stoupací cyklostezka na Malý Špičák                                                 1.730.000 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                    + 1.730.000 Kč 

 

                                     

§ pol. ORJ ORG Kč

3429 6121 21 10523 1 730 000,00

8115 1 730 000,00  
 

XV. 

 

Zastupitelstvo města  rozhodlo uvolnit finanční prostředky na realizaci projektové dokumentace 

„Rekonstrukce objektu ZŠ ulice Údolí Kamenice č.p. 331, Tanvald“ a schválit rozpočtové opatření: 

č. 19/2022:  

 

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY    

        + 1.100.000 Kč 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

rekonstrukce objektu ZŠ ul. Údolí Kamenice č.p. 331, Tanvald        + 1.100.000 Kč 

 

                                              

§ pol. ORJ ORG Kč

3639 3111 9 1 100 000,00

3613 6121 21 10519 1 100 000,00  
 

XVI.  

 

Zastupitelstvo města v souladu s ustanoveními § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

stanovuje počet členů zastupitelstva města pro volební období 2022 – 2026  na 21 členů.    

Zápis 

 
ze zasedání Zastupitelstva města Tanvald  

konaného dne 20. 04. 2022 od 16.00 hodin  

v zasedací místnosti Městského úřadu Tanvald 
 

Přítomno:  15 členů zastupitelstva města (viz prezenční listina) 
 

Ověřovatelé zápisu: Hana Preislerová a Josef Průcha 
 

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 
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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. Nabídka na prodej pozemků 

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

    5.3. Prodej části pozemkové parcely č. 328/76 v kú. Tanvald 

    5.4. Žádost o prodej části ppč. 2358/3 a části ppč. 2370/5 kú. Šumburk nad Desnou 

    5.5. Žádost o zřízení práva stavby na ppč. 171/4 a č. 171/5 kú. Tanvald 

    5.6. Peněžitý dar HOSPIC sv. Zdislavy, o.p.s. 

6/ Energetické úspory v objektu ZŠ Sportovní, Tanvald 

7/ Uvolnění finančních prostředků na dodávku technologie a vybavení výdejny ZŠ Tanvald, Sportovní  v č.p.   

589 a  výdejny a jídelny  ZŠ Masarykova, v č.p. 333 

8/  Oprava výdejny na ZŠ Šumburk č.p. 333 a jídelny na ZŠ Sportovní č.p. 589 

9/  Výměna oken v objektu ZŠ Masarykova Tanvald 

10/ Kompletní rekonstrukce objektu ZUŠ Tanvald č.p. 301 

11/ Oprava asfaltobetonového povrchu ve dvorní části zadního traktu u objektu radnice 

12/ Chodníky a odstavné plochy v ul. Palackého 

13/ Oprava zábradlí v Krkonošské ul. nad prodejnou Billa a na centrálním parkovišti – navýšení fin. prostř. 

14/ Úpravy na hřbitově Šumburk nad Desnou 

15/ Stoupací stezka na Malý Špičák 

16/ Vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci ZŠ Údolí Kamenice č.p. 331, Tanvald 

17/ Žádost o změnu Územního plánu Tanvald 

18/ Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2022-2026 

19/ Náměty, připomínky, diskuze 

20/ 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 14 členů zastupitelstva města, omluveni jsou paní místostarostka, slečna Marčíková,  

Ing. Palme, pan Soldát, pan Josífek a Ing. Mikš, pozdější příchod nahlásil pan MUDr. Buchar. 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 - uvedl, že p. K. požádal o odsunutí bodu Návrh na změnu ÚP pro plochu na stpč. 121 v kú. 

Šumburk nad Desnou na příští zasedání zastupitelstva města. Navrhl stáhnout z programu tento bod a bod 

17/ přejmenovat na Žádost o změnu Územního plánu Tanvald. 

schváleno všemi hlasy přítomných 
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Místostarosta – navrhl doplnit bod 16/ Vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci ZŠ Údolí 

Kamenice č.p. 331, Tanvald a bod 16 přečíslovat na bod 17. 

schváleno všemi hlasy přítomných 

 

Místostarosta – navrhl doplnit bod 18/ Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2022-2026  a body 18 

a 19 přečíslovat na body 19 a 20. 

schváleno všemi hlasy přítomných 

 

Místostarosta - navrhl schválit takto doplněný program. 

schváleno všemi hlasy přítomných 

 
                        

Místostarosta -  navrhl členy návrhové komise:  paní Miroslavu Erbenovou 

                                                                              pana Michala Kottana 

 

                                                                                                                  schváleno všemi hlasy přítomných 

 

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

 

- navrhl ověřovatele –  paní Hanu Preislerovou a pana Josefa Průchu 

schváleno všemi hlasy přítomných 
      

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

a byl ověřovateli zápisu panem Mgr. Janem Prašivkou a panem MUDr. Ondřejem Pražákem podepsán bez 

připomínek a je tudíž schválený.   

 

ad 2/ Informace o činnosti rady města 
 

Místostarosta – konstatoval, že zastupitelé zápisy a usnesení z jednání rady města za období od 02.03.2022 

do 11. 04. 2022 obdrželi.   

S odkazem na § 16 odst. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zdůraznil, že občan, který není zastupitel, má 

právo vyjádřit své stanovisko k projednávaným věcem. Zastupitel obce může v souladu  

s Jednacím řádem Zastupitelstva města Tanvald vést diskuzi. Připomněl další ujednání jednacího řádu. 

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 02. 03. 2022  

do 11. 04. 2022. 

Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. I 

 

ad 3/ Informace o činnosti výborů zastupitelstva města     
 

3.1. Kontrolní výbor  
 

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

města sešel jednou, dne 11.04.2022. Výbor provedl kontrolu příspěvků neziskovým organizacím a 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 
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3.2. Finanční výbor 
 

Mgr. Prašivka, předseda finančního výboru – uvedl, že finanční výbor se sešel dne 19. 04. 2022. Finanční 

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

bude potřeba, vystoupí k jednotlivým bodům.  

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 

 

 

3.3. Výbor pro rozvoj cestovního ruchu 
 

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

se aktivně zajímá o strategii cestovního ruchu celého mikroregionu. Na společné schůzce minulý týden si 

ujasnili cíle a budou hledat vhodné dotační tituly. Dnešní zastupitelstvo města projedná stoupací stezku na 

Malý Špičák, tímto by chtěli doladit lokalitu Malého Špičáku. Pumptrack, který se budoval v blízkosti 

Kempu Tanvaldský Špičák, je před dokončením, zbývá dodělat oplocení.  

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 
                                                                                                                 

4.1. Nemocnice Tanvald s.r.o.  
 

Místostarosta – požádal o informace starostu města. 

 

Starosta – uvedl, že společnost řeší personální záležitosti v souvislosti se zapojením ukrajinských uprchlíků 

na pracovního procesu. Konstatoval, že nemocnice hospodaří v černých číslech, přebytek hospodaření přes 

10 mil. Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku.  

 

Do zasedací místnosti přišel MUDr. Buchar -  počet zastupitelů 15. 

 

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. 
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Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

Jméno člena ZM PROTI  ZDRŽEL 

Mgr. Bělonožník Antonín               

MUDr. Buchar Jiří                X 

Černý Lukáš          

MUDr. Ducháčková Radka              

Erbenová Miroslava      

Josífek Jiří  omluven  omluven 

Kottan Michal                   

Marčíková Lenka   omluvena       omluvena          

Ing. Mikš Jaroslav   omluven         omluven           

Ing. Palme Jan   omluven      omluven           

Mgr. Prašivka Jan   

MUDr. Pražák Ondřej                  

Preislerová Hana   

Průcha Josef                   

Soldát Karel  omluven  omluven 

Bc. Synovcová Zdeňka                  

MDDr. Šebestová Daniela omluvena      omluvena        

Šimek Daniel           

RNDr. Týl Jaroslav          

Mgr. Vyhnálek Vladimír                      

Mgr. Zítko Tomáš                   

 

PRO 14 

PROTI 0 

ZDRŽEL SE 1                                                                                                                               schváleno 

 

4.2. Teplárenství Tanvald s.r.o. 
 

p. Boch, jednatel společnosti Teplárenství Tanvald s.r.o. – uvedl, že valná hromada společnosti se uskutečnila 

dne 30.03.2022, ta rozhodla přerozdělit zisk mezi společníky. Informoval, že byla dokončena výměna 

topného kanálu u prodejny COOP na sídlišti Výšina. 

Konstatoval, že technologie v kotelně umožňuje přechod na vytápění těžkým topným olejem, v případě,  

že by to bylo potřeba z důvodu nedostatku zemního plynu.  

 

Starosta – doplnil, že město má sjednané dodávky plynu do roku 2023 za velmi dobrou cenu. Přechod  

na těžký topný olej je možný a doufá, že toto nebude muset být řešeno. 

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 společnost rozeslala vyúčtování všem nájemníkům  

a vlastníkům bytů. Reklamace na vyúčtování společnost žádné neobdržela. Uvedl, že již byly zaslány  

i přeplatky, nedoplatky se budou nyní vymáhat.  

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 

 

 

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 

ad 5/ Majetkoprávní záležitosti 
 

5.1. Nabídka na prodej pozemků 

 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 
 

Místostarosta – uvedl, že město Tanvald obdrželo od firmy VIAGEM a.s., se sídlem Sokolovská 131/86, 

Praha 8 – Karlín nabídku prodeje níže uvedených pozemků: 

  

katastrální území Tanvald: 

1/   parc. č.  17/2    les          342 m2   za  kupní cenu     68.400  Kč     podíl 1/1 

2/   parc. č.  25/3    les          210 m2    za  kupní cenu     21.000  Kč     podíl 1/1 

3/   parc. č.  25/7    les        1426 m2    za  kupní cenu   356.500  Kč     podíl 1/1 

4/   parc. č.  25/9    les            34 m2    za  kupní cenu       3.400  Kč     podíl 1/1 

5/   parc. č.  28/5    les            64 m2     za  kupní cenu      6.400  Kč     podíl 1/1 

6/   parc. č.  71/9    les        1897 m2    za  kupní cenu   569.100  Kč     podíl 1/1 

7/   parc. č.  25/2   zahrada   518 m2    za  kupní cenu   518.000  Kč     podíl 1/1 

 

katastrální území Šumburk nad Desnou: 

1/   parc. č.  351/1  trvalý travní porost 86 m2  za  kupní cenu  10.750  Kč  podíl 1/2 

2/   parc. č.    79/6    les                      1339 m2  za  kupní cenu  56.908  Kč  podíl 1/2 

3/   parc. č.   2240/21    les                  625  m2  za  kupní cenu    8.594  Kč  podíl 1/4 

 

Jedná se pozemky, které nesousedí s pozemky ve vlastnictví města Tanvald. Z přiložených snímků 

katastrální mapy je patrné, že většina je špatně přístupná. Firma pozemky vykoupila v listopadu a prosinci 

2021 a nyní je nabízí k prodeji. Konstatoval, že rada města doporučuje zastupitelstvu města pozemky 

nevykupovat. Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 
 

Bez připomínek.    
 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo pozemky nabízené firmou VIAGEM a.s., se sídlem Sokolovská 131/86, 

Praha 8 – Karlín nevykupovat. 

 

Bez připomínek.  
Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.              

                                                                                    Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. IV/1 
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5.2. Prodej pozemkové parcely č. 237/1 v kú. Tanvald 

 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 

 

Místostarosta – uvedl, že zastupitelstvo města na svém zasedání dne 16.02.2022 přijalo usnesení č. IV/4, 

kterým 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. Konstatoval, že dne 05.04.2022 obdržel ekonomický odbor od manželů S. sdělení, že odstupují  

od koupě pozemkové parcely č. 237/1 v katastrálním území Tanvald. 

Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Mgr. Prašivka –  konstatoval, že finanční výbor vzal na vědomí odstoupení manželů S. od koupě 

předmětného pozemku. Uvedl, že by rád prezentoval názor finančního výboru do budoucna. Konstatoval, že 

manželům Č. se prodej pozemku uskutečnil bez podmínek, u dalšího prodeje pozemku se vydal záměr na 

prodej rovněž bez podmínek. Finančního výbor doporučuje prodávat pozemky bez podmínek. 

 

Dále bez připomínek.    
 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí odstoupení manželů S. od koupě pozemkové parcely č. 237/1 

(trvalý travní porost) o výměře 2101 m2 v katastrálním území Tanvald. 

 

Bez připomínek.  
Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.              

                                                                                    Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. IV/2 

 

5.3. Prodej části pozemkové parcely č. 328/76 v kú. Tanvald 

 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 

 

Místostarosta – uvedl, že rada města na své schůzi dne 08.12.2021 přijala usnesení č. 359/24/2021, kterým 

vydala záměr na prodej části pozemkové parcely č. 328/76 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 

cca 50 m2 v katastrálním území Tanvald manželům B. za účelem vybudování vodovodní šachty pro objekt  

na stavební parcele č. 805 v katastrálním území Tanvald, provedení tepelné izolace fasády objektu  

a provedení izolace proti vodě u obvodové stěny zapuštěné do terénu. 

Dne  22.03.2022 obdržel ekonomický odbor od manželů B. dodatek k žádosti o prodej části pozemkové 

parcely č. 328/76 v katastrálním území Tanvald s tím,  že vzhledem k vnitřním stavebním úpravám by rádi 

vybudovali vchod do nemovitosti č.p. 541, Letná, Tanvald z části pozemkové parcely č. 328/76 

v katastrálním území Tanvald, o jejíž prodej město Tanvald požádali. 

Dále na základě vydaného záměru zaslal dne 13.12.2021 pan D. žádost o prodej části pozemkové parcely  

č. 328/76 (ostatní plocha – ostatní komunikace)  o výměře cca 50 m2 v katastrálním území Tanvald. 

Pan D. zaslal žádost o pronájem části pozemkové parcely č. 328/76 (ostatní plocha – ostatní komunikace)   

o výměře cca 50 m2 v katastrálním území Tanvald za účelem parkování vozidla. 

K vydanému záměru zaslal pan D. dne 22.12.2022 připomínku. 

Konstatoval, že rada města se tímto dále nezabývala, tudíž není žádné doporučení. Otevřel diskuzi k tomuto 

bodu. 

 

MUDr. Buchar – uvedl, že na základě materiálů, které zastupitelé města obdrželi, nabyl dojmu, že se jedná  

o nějaký sousedský spor. Pan D. píše, že už několikrát v minulosti žádal o prodej pozemku. Otázal se, proč 

mu nebylo vyhověno. 

 

Mgr. Prašivka – uvedl, že finanční výbor doporučuje v současné době předmětný pozemek neprodávat. 

Konstatoval, že finanční výbor byl podobného názoru jako MUDr. Buchar. 

 

Starosta – připomněl historii a původní účel obou objektů, kdy jeden byl vystavěn jako výměníková stanice 

a druhý jako prádelna. Do objektů je jeden přívod vody. Objekt bývalého výměníku zakoupili manželé B. 
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Objekt bývalé prádelny zakoupil p. D. a přestavěl ho na dvoupodlažní objekt, ve kterém i bydlí. Konstatoval, 

že oba objekty nebyly určeny k tomu, co nyní.  

 

MUDr. Buchar – otázal se znovu, že proč nebyl předmětný pozemek prodán p. D., když o něj žádal. Rozumí 

důvodu, proč ho chtějí koupit B. Ale pokud někdo žádal již dříve, chce toto vysvětlit. 

 

p. Onderka, vedoucí odboru rozvoje a KV – vysvětlil stanovisko odboru rozvoje a KV po technické stránce. 

Odbor rozvoje a KV se určitě vyjadřoval i k žádosti pana D. 

 

Místostarosta -  ukázal celou situaci včetně infrastruktury v mapě. Vysvětlil, proč tehdy rada města rozhodla 

pozemek neprodávat p. D. a ke stejnému stanovisku se přiklonila i při žádosti manželé B. Poté zaslali 

manželé B. dodatek k žádosti, kde vše vysvětlili, a rada města následně vydala záměr na prodej předmětné 

části pozemku. A konstatoval, že k záměru se oprávněně vyjádřili i další. 

 

p. Pavel Dubský, občan Tanvaldu – požádal zastupitele města, aby rozhodli v současné době pozemek 

neprodávat. Vznikl sousedský spor a chce to nejprve vyřešit. 

 

Místostarosta nechal hlasovat o umožnění třetího vystoupení MUDr. Bucharovi. 

                                                                                                                     Schváleno všemi hlasy přítomných. 

 

MUDr. Buchar – konstatoval, že p. D. potvrdil, že jde sousedský spor. Otázal se, v čem tedy ten spor tkví. 

Konstatoval, že logicky by měl pozemek patřit k nemovitosti na stavební parcele č. 805. Ale pokud má p. D. 

strach a to, že přijde o zdroj vody, mělo by se toto nejprve vysvětlit. 

 

Mgr. Helena Beranová, žadatelka – vysvětlila důvod jejich žádosti. Chtějí zrekonstruovat přívod vody  

do objektu. Vybudovat vchod do nově vzniklé kanceláře. Uvedla, že do žádných sporů jít nechtějí, oni  

do žádného konfliktu nešli. 

 

Místostarosta– nechce zacházet do osobní výměny názorů. Konstatoval, že je tu protinávrh usnesení  

Mgr. Prašivky. 

 

Starosta – uvedl, že pokud se mají objekty oba dále využívat k jinému účelu, než byly postaveny, pak se 

tomu musí jít vstříc a tomuto uzpůsobit. Nepředpokládá, že by došlo k problému, že by přišel p. D.  

o přívod vody.  

 

Místostarosta – přiklání se rovněž k návrhu v současné době předmětný pozemek neprodávat a vyřešit 

nejprve infrastrukturu. 

 

Starosta – konstatoval, že pozemek patří městu. 

 

Místostarosta – konstatoval, že si tuto záležitost vezme na starost on. Navrhl ukončit diskuzi. 

                                                                                                                     Schváleno všemi hlasy přítomných. 

 

Místostarosta přednesl protinávrh usnesení Mgr. Prašivky: 

Zastupitelstvo města rozhodlo část pozemkové parcely č. 328/76 (ostatní plocha – ostatní komunikace) 

v katastrálním území Tanvald, označené podle geometrického plánu č. č. 1869-20/2022 jako pozemková 

parcela č.  328/95 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 42 m2, v současné době neprodávat. 
 

Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

Jméno člena ZM PROTI  ZDRŽEL 

Mgr. Bělonožník Antonín               

MUDr. Buchar Jiří                X 

Černý Lukáš                X 

MUDr. Ducháčková Radka              
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Erbenová Miroslava      

Josífek Jiří  omluven  omluven 

Kottan Michal                   

Marčíková Lenka  omluvena         omluvena         

Ing. Mikš Jaroslav  omluven         omluven         

Ing. Palme Jan   omluven      omluven           

Mgr. Prašivka Jan   

MUDr. Pražák Ondřej                  

Preislerová Hana          X  

Průcha Josef                   

Soldát Karel  omluven  omluven 

Bc. Synovcová Zdeňka                  

MDDr. Šebestová Daniela  omluvena                     omluvena       

Šimek Daniel           

RNDr. Týl Jaroslav                X 

Mgr. Vyhnálek Vladimír          X            

Mgr. Zítko Tomáš          X          

PRO 9 

PROTI 3  

ZDRŽELI SE 3 

 

Tento návrh nebyl přijat. 

 

Místostarosta nechal hlasovat o původním návrh usnesení: 

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

č. 328/76 (ostatní plocha – ostatní komunikace) v katastrálním území Tanvald, označené podle 

geometrického plánu č. č. 1869-20/2022 jako pozemková parcela č.  328/95 (ostatní plocha – ostatní 

komunikace) o výměře 42 m2, manželům B. za účelem vybudování vodovodní šachty pro objekt č.p. 541 ul. 

Letná, Tanvald na stavební parcele č. 805 v katastrálním území Tanvald, provedení tepelné izolace fasády 

objektu a provedení izolace proti vodě u obvodové stěny zapuštěné do terénu a vybudování vchodu za kupní 

cenu ve výši 22.000 Kč. 

Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

Jméno člena ZM PROTI  ZDRŽEL 

Mgr. Bělonožník Antonín                X 

MUDr. Buchar Jiří                 

Černý Lukáš                 

MUDr. Ducháčková Radka        X      

Erbenová Miroslava        X    

Josífek Jiří  omluven  omluven 

Kottan Michal         X          

Marčíková Lenka  omluvena         omluvena         

Ing. Mikš Jaroslav  omluven         omluven         

Ing. Palme Jan   omluven      omluven           
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Mgr. Prašivka Jan        X  

MUDr. Pražák Ondřej                 X 

Preislerová Hana           

Průcha Josef                 X  

Soldát Karel  omluven  omluven 

Bc. Synovcová Zdeňka        X           

MDDr. Šebestová Daniela  omluvena                     omluvena       

Šimek Daniel        X    

RNDr. Týl Jaroslav                 

Mgr. Vyhnálek Vladimír                      

Mgr. Zítko Tomáš                   

 

PRO 6 

PROTI 6  

ZDRŽELI SE 3  

 

Tento návrh nebyl přijat. 

 

Místostarosta konstatoval, že zůstává současný stav.  Uvedl, že na začátku jednání se informoval  

na stavebním úřadu, že je možné jednat s majitelem pozemku a stavebním úřadem o tom, aby se na tomto 

pozemku dal vybudovat vstup do vznikající kanceláře v objektu. 

 

 

5.4. Žádost o prodej části ppč. 2358/3 a části ppč. 2370/5 kú. Šumburk nad Desnou 

 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 

 

Místostarosta – uvedl, že pan P. a paní L. jsou vlastníky pozemkové parcely č. 2370/3 (zahrada) o výměře 

350 m2 a pozemkové parcely č. 2370/4 (zahrada) o výměře 392 m2 v katastrálním území Šumburk nad 

Desnou.  Podle schváleného Územního plánu Tanvald se pozemky nacházejí v ploše ve funkčním využití 

smíšené obytné – rekreační (SR). Na pozemcích žadatelé plánují stavbu rekreačního objektu. Aby stavbu 

mohli realizovat musí mít zajištěno trvalé připojení pozemku na veřejně přístupnou komunikaci  

na pozemkové parcele č. 2599/1 v katastrálním území Šumburk nad Desnou vedenou v pasportu komunikací 

města Tanvald pod označením 112u (Popelnická – nepojmenovaná). 

Z výše uvedených důvodu žádají pan P. a paní L. město Tanvald o prodej části pozemkové parcely č. 2370/5 

(zahrada) o výměře cca 20 m2 a části pozemkové parcely č. 2358/3 (trvalý travní porost) o výměře cca 15 m2 

vše v katastrálním území Šumburk nad Desnou za účelem zajištění přístupu k pozemkové parcele č. 2370/4  

a pozemkové parcele č. 2370/3 v katastrálním území Šumburk nad Desnou v jejich vlastnictví. 

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

Na přiloženém snímku katastrální mapy jsou vyznačeny části pozemků, které lze žadatelům prodat. 

Místostarosta uvedl, že rada města doporučila předmětné pozemky neprodávat, kvůli zimní údržbě. Otevřel 

diskuzi k tomuto bodu. 

 

Mgr. Prašivka – otázal se, jaký byl důvod doporučit neprodávat pozemek. Žadatelé chtějí stavět a bez těchto 

pozemků nemají přístup a stavět nemohou. 

 

Místostarosta – potvrdil, že bez zajištění přístupu nemohou stavět. Konstatoval, že rada města toto nevzala 

v potaz a chtěla jim pozemek pronajmout. Nyní má informaci, že pozemek musí vlastnit. 
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Mgr. Prašivka – navrhl: 

Zastupitelstvo města vydává záměr na prodej části pozemkové parcely č. 2370/5 (zahrada) o výměře  

cca 20 m2 a části pozemkové parcely č. 2358/3 (trvalý travní porost) o výměře  cca 15 m2 vše v  katastrálním 

území Šumburk nad Desnou do podílového spoluvlastnictví panu  P. a paní  L. za účelem zajištění přístupu  

k pozemkové parcele č. 2370/4  a pozemkové parcele č. 2370/3 v  katastrálním území Šumburk nad Desnou. 

Místostarosta – vysvětlil procedurálně, jak se bude dál tato záležitost vyvíjet. 

 

p. Kottan – otázal se, proč tedy rada města doporučovala předmětné pozemky neprodávat. 

 

Místostarosta – zopakoval, že důvodem byla zimní údržba. 

 

Starosta  -  dovysvětlil, proč kvůli zimní údržbě.  

 

MUDr. Buchar – uvedl, že pruh podél komunikace je již narušen vlastnictvím jiné fyzické osoby. Otázal se, 

zda nemohou stavět, když předmětné části pozemku nebudou vlastnit a zda je možné formálně zařídit, aby  

stavět mohli. 

 

Starosta – uvedl, že pokud se vydá záměr na prodej předmětných pozemků, jsou poté dva měsíce na to si 

toto vyjasnit. Samotný prodej pozemku bude předložen k projednání zastupitelstvu města na jeho červnovém 

zasedání. 

Místostarosta – uvedl, že v případě, že se pozemek prodá žadatelům, stavební úřad jim vydá stavební 

povolení. 

 

MUDr. Buchar – chce jim umožnit prodej pozemku, aby mohli stavět rodinný dům, chce tedy vydat záměr. 

Nechce bránit někomu ve stavbě domu v Tanvaldě. 

 

Dále bez připomínek. 

 

Místostarosta města nechal hlasovat o protinávrhu Mgr. Prašivky: 

Zastupitelstvo města vydává záměr na prodej části pozemkové parcely č. 2370/5 (zahrada)  

o výměře cca 20 m2 a části pozemkové parcely č. 2358/3 (trvalý travní porost) o výměře  cca 15 m2  

vše v  katastrálním území Šumburk nad Desnou do podílového spoluvlastnictví panu P. a paní  L.  

za účelem zajištění přístupu  k pozemkové parcele č. 2370/4  a pozemkové parcele č. 2370/3  

v  katastrálním území Šumburk nad Desnou. 

                                                                                    Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. IV/3 

 

5.5. Žádost o zřízení práva stavby na ppč. 171/4 a č. 171/5 kú. Tanvald 

 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 

 

Místostarosta – uvedl, že ekonomický odbor předkládá k projednání opakovanou žádost firmy 

AUTOMYČKA JMG s.r.o., se sídlem Kadlická 182, Liberec 15 o prodej pozemkové parcely č. 171/4 

(ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 428 m2 a pozemkové parcely č. 171/5 (ostatní plocha – 

manipulační plocha) o výměře 790 m2 vše v katastrálním území Tanvald nebo zřízení práva stavby  

za účelem stavby automyčky se třemi mycími boxy, vysavačem a zařízením pro doplnění náplní  

do ostřikovačů, případně tepovačem pro mytí vnitřní části aut. 

Žádost o zřízení práva stavby projednávalo zastupitelstvo města dne 16.02.2022, ale k tomuto bodu nepřijalo 

žádné usnesení. 

Rada města doporučuje vydat záměr na zřízení práva stavby automyčky na dobu do 31.12.2037  za stavební 

plat ve výši 243.600 Kč/rok bez DPH. 

Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

MUDr. Buchar – konstatoval, že tuto záležitost mají zastupitelé města předloženou k jednání již potřetí a bez  

podstatných změn stavu. Uvedl, že tento pozemek nemá pro město využití. Zastupitelé města odmítli prodej 
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již dvakrát. V případě, že bude zřízeno právo stavby na 15 let, bude pozemek na tuto dobu zablokován a 

znemožní dalšímu zastupitelstvu města jakkoli s pozemkem nakládat. Není pro vydat záměr na zřízení práva 

stavby na 15 let. 

 

Starosta – uvedl, že nyní jednají zastupitelé města o tom, zda vydat záměr na zřízení práva stavby 

automyčky. Vlastní prodej práva stavby bude projednávat zastupitelstvo města na příštím zasedání. 

Konstatoval, že město je financováno mimo jiné i z rozpočtového určení daní. A tento záměr by objem 

finančních prostředků pro město navýšil. Dále uvedl, že by mělo být v zájmu zastupitelstva města umožnit 

občanům rozšířit i některé služby. 

Konstatoval, že institut zřízení práva stavby je pro nás nový a jeho smyslem je to, že se pozemek vrátí po 

určité době zpět městu. 

 

Místostarosta – konstatoval, že zastupitelstvo města nepřijalo na minulých dvou zasedáních, kdy se tato 

záležitost projednávala, žádné usnesení, nebylo jednotné ani pro ani proti. Ale shodli se na tom, že pozemek 

prodávat nechtějí.  

 

paní Preislerová – uvedla, že bude hlasovat pro vydání záměru na zřízení práva stavby, slíbili svým voličům, 

že budou rozvíjet podnikání v Tanvaldě. Uvedla, že nikdo z občanů jí neřekl, že myčku v Tanvaldě nechce.  

I pro návštěvníky města je dobré rozšířit nabídku služeb. 

 

p. Šimek – apeloval na zastupitele města, aby si potřetí rozmysleli, co chtějí. 

 

p. Guth, jednatel firmy AUTOMYČKA JMG s.r.o. – pozdravil přítomné. Uvedl, že ani jemu není příjemné, že 

se jeho žádost projednává již po několikáté. Uvedl, že na únorovém zasedání zastupitelstva města neprošla 

jeho žádost o jeden hlas. Je přesvědčen, že je tato služba v Tanvaldě žádaná, a proto podává žádost znovu. 

Konstatoval, že odtud pochází, a proto chce realizovat svůj záměr v Tanvaldě. Požádal o podporu na vydání 

záměru na zřízení práva stavby automyčky na těchto pozemcích. Vysvětlil svůj záměr a konstatoval, že tato 

služba na Tanvaldsku chybí. 

 

Bc. Strnad, občan Tanvadu – konstatoval, že je proti výstavbě automyčky na tomto místě na dobu 15 let. 

Poté citoval zastupitele města ze zápisů, jak se vyvíjely jejich názory k této záležitosti. 

Konstatoval, že na minulém zasedání zastupitelstva města nebyl tento návrh přijat, takto je to zkonstatované 

v zápisu. 

 

Ing. Tischer, občan Tanvaldu – uvedl, že předložený záměr na výstavbu automyčky se mu jeví jako správný, 

a to i z hlediska ekologického.  Nejbližší automyčka je vzdálená 12 km. Konstatoval, že pana Gutha dobře 

zná, byl společníkem v jeho firmě, zasloužil se velkou měrou o to, že firma dobře prosperuje a peníze z daní 

jdou do Tanvaldu. 

 

p. Michal Tůma, občan Tanvaldu – otázal se, proč město nerozhodne o tom, co bude s tímto pozemkem  

na základě vydaného záměru. Dle jeho názoru se jedná o komerční projekt a na špatném místě. Uvažoval, 

zda by nebylo vhodnější počkat na nové zastupitelstvo města. Chce vydat záměr obecně, ať se vyjádří či 

požádá kdokoliv. 

 

Starosta – souhlasil s p. Tůmou v tom, že by se měl vydat obecný záměr na využití tohoto pozemku, a dále 

souhlasil s jeho názorem, že myčka v Tanvaldě je potřeba. Zastupitelé města tu mají v tuto chvíli předložen 

návrh usnesení na vydání záměru na využití tohoto pozemku. K vydanému záměru může kdokoliv zaslat 

připomínku či žádost. 

 

Dále bez připomínek.  
 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo vydat 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 
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Kadlická 182, Liberec XVI – Nový Harcov na dobu do 31.12.2037  za stavební plat ve výši 243.600 Kč/rok 

bez DPH. 

 

Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

Jméno člena ZM PROTI  ZDRŽEL 

Mgr. Bělonožník Antonín                 

MUDr. Buchar Jiří         X        

Černý Lukáš                 

MUDr. Ducháčková Radka        X      

Erbenová Miroslava            

Josífek Jiří  omluven  omluven 

Kottan Michal         X          

Marčíková Lenka  omluvena         omluvena         

Ing. Mikš Jaroslav  omluven         omluven         

Ing. Palme Jan   omluven      omluven           

Mgr. Prašivka Jan          

MUDr. Pražák Ondřej                 X 

Preislerová Hana           

Průcha Josef        X           

Soldát Karel  omluven  omluven 

Bc. Synovcová Zdeňka                   

MDDr. Šebestová Daniela  omluvena                     omluvena       

Šimek Daniel         X  

RNDr. Týl Jaroslav                 

Mgr. Vyhnálek Vladimír                      

Mgr. Zítko Tomáš                   

 

PRO  9 

PROTI  5  

ZDRŽEL SE 1  

 

Tento návrh nabyl přijat.  
 

5.6. Peněžitý dar HOSPIC sv. Zdislavy, o.p.s. 

 

Předkladatel:  místostarosta (viz příloha) 

 

Místostarosta – uvedl, že v minulých letech schválilo město společnosti HOSPIC sv. Zdislavy, o.p.s.- 

poskytovateli hospicové péče z rozpočtu města příspěvek ve výši 33.000 Kč. Ten dle dohody v rámci 

Libereckého kraje vychází z částky 5 Kč za občana města. Bohulibá činnost žadatele je obecně známá  

a oceňovaná.  I v letošním roce požádali o poskytnutí příspěvku formou daru ve stejné výši.  

Jelikož v souladu se zákonem o obcích schválení poskytnutého peněžitého daru ve výši nad 20.000 Kč spadá 

do kompetence zastupitelstva města, projednala tuto žádost rada města a doporučila zastupitelstvu peněžitý 

dar v požadované výši poskytnout. Finanční prostředky budou uvolněny rozpočtovým opatřením.  

Současně bude uzavřena příslušná darovací smlouva. Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Bez připomínek.    
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Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit poskytnutí peněžitého daru ve výši 33.000 Kč o.p.s. Hospic sv. 

Zdislavy a schválit rozpočtové opatření č. 18/2022: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ 

 

nerozdělené dotace a dary neziskovým org. v oblasti soc. služeb                                   - 33.000 Kč 

dar HOSPIC sv. Zdislavy, o.p.s. Liberec                                                                             33.000 Kč 

 

                                                  
 

Bez připomínek. 

Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.    

                                                                                    Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. IV/4 

 

ad 6/ Energetické úspory v objektu ZŠ Sportovní, Tanvald 

 
Předkladatel:  odbor rozvoje a KV (viz příloha) 
 

Místostarosta – uvedl, že areál základní školy na sídlišti Výšina sestává ze 3 objektů. Na objektu stravování 

a školní družiny bylo provedeno zateplení celé obálky budovy a vzduchotechnika ve školní restauraci. Na 

objektu sportovní haly bylo provedeno zateplení celé obálky budovy a vzduchotechnika s rekuperací obou 

tělocvičen. U pavilonu s učebnami byly provedeny pouze dílčí nutné úpravy. Záměrem připravovaného 

projektu je zajištění komplexních energetických úspor a řešení energetického managementu, který bude 

zasahovat i do sousedních objektů. Projekt by měl být koncipován, tak aby mohl být v maximální míře 

podpořen dotacemi. Toto bude zajištěno spoluprací již při přípravě projektových dokumentací a návrhů  

s osobou, která bude následně zajišťovat dotační management. Po konzultaci s projektanty zabývajícími se 

touto problematikou a provedeném místním šetření byla vypracována cenová nabídka na projektové řešení 

tohoto záměru. Výše cenové nabídky je 1.276.550 Kč včetně DPH. K tomuto je nutné připočítat konzultace  

s dotačním specialistou a inženýrskou činnost investora ve výši cca 50 tis. Kč. Návrhy energetických úspor 

jsou popsány v přiložené nabídce.  Konstatoval, že rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit toto 

rozpočtové opatření. Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Starosta – podrobně vysvětlil záměr energetických úspor na objektu školy. 

 

Dále bez připomínek.    
 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit realizaci projekčních prací „Energetické úspory v objektu ZŠ 

Sportovní, č.p. 576 Tanvald“ dle předložené nabídky a schválit rozpočtové opatření č. 25/2022: 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

Energetické úspory v objektu ZŠ Sportovní, č.p. 576 Tanvald                                 1.326.550 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

Převod hospodářského výsledku z minulých let             + 1.326.550 Kč 
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Bez připomínek. 

Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.    

                                                                                       Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. V 

 
 

7/ Uvolnění finančních prostředků na dodávku technologie a vybavení 
výdejny ZŠ Tanvald, Sportovní  v č.p.   589 a  výdejny a jídelny  ZŠ 
Masarykova, v č.p. 333 
 

Předkladatel:  odbor rozvoje a KV (viz příloha) 
 

Místostarosta – uvedl, že v letošním roce firma Scolarest ve spolupráci s vedením obou našich škol  

i města dohodla modernizaci výdejen v ZŠ Tanvald, Sportovní a také v Masarykově ZŠ ve výdejně na 

Šumburku. 

Uvedl, že modernizací školní jídelny při ZŠ Tanvald, Sportovní 576, p.o. dojde především zajištění 

rychlejšího a lepšího odbavení stravovaných žáků. Za tímto účelem bylo zorganizováno výběrové řízení na 

dodavatele potřebného vybavení, samotné stavebně technické práce zajišťuje odbor rozvoje a KV.  

K zakázce byly zaslány 3 cenové nabídky, ze kterých jako nejvýhodnější výběrová komise doporučuje 

nabídku firmy bake&bistro, se sídlem Roháčova 145/14, Praha 3-Žižkov. Tato nabídka v celkové hodnotě 

400.496,81 Kč je i z předložených nabídek ta nejlevnější. 

Uvedl, že radikální modernizací školní jídelny na Šumburku v Raisově ulici dojde k samoobslužnému výdeji 

jídel pro žáky této školy, výsledkem čehož by mělo být pro ně především ekologické nakládání s potravinami 

a spokojené stravování.  Za tímto účelem i zde bylo zorganizováno výběrové řízení na dodavatele 

potřebného vybavení výdejny i jídelny. K zakázce byly zaslány 3 cenové nabídky, ze kterých jako 

nejvýhodnější doporučuje výše uvedená výběrová komise rovněž nabídku firmy bake&bistro, se sídlem 

Roháčova 145/14, Praha 3-Žižkov. Tato nabídka v celkové hodnotě 991.670,15 Kč je o 25.000 Kč dražší, 

než druhá nabídka. 

Doporučil uvedené zakázky schválit a poskytnout ZŠ Tanvald, Sportovní 576 potřebné finanční prostředky 

z převodu hospodaření minulých let. Dodal že v současné době škola prostřednictvím externího dotačního 

managmentu žádá o dotaci, která by význačnou část dodávky vybavení finančně zajistila. Konstatoval, že 

rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření. Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

MUDr. Buchar – otázal se, co kromě technologického zázemí bude nového. 

 

Starosta – podrobně vysvětlil, že jedná o obměnu vybavení kuchyně za účelem snížení energetické 

náročnosti. Dalším důvodem je záměr zrychlit na hlavní budově výdej jídel. A za třetí na Šumburku se 

zavede pilotní finský model - samoobslužný výdej jídel pro děti. Sníží se pulty, aby se mohly děti obsluhovat 

samy. Uvedl, že toto viděli i v partnerském městě Burbach. Dodal, že vše je dlouhodobě komunikováno 

s vedením škol. Dle jeho názoru je toto velmi pokrokové. 

 

MUDr. Buchar – uvedl, že pilotní projekt je určitě zajímavý, ale jako pilotní by se měl nejprve vyhodnotit a 

pak dát nastálo. Zda je toto nějak nastaveno. 

 

Starosta – uvedl, že tento projekt bude dávat dětem určitou samostatnost. Hodnotit se projekt bude určitě 

pořád. Pokud se tento projekt podaří, bude se rozšiřovat i na další jídelny. 

 

Dále bez připomínek.    
 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo uvolnit finanční prostředky ve výši 1.392.167 Kč příspěvek ZŠ Tanvald, 

Sportovní 576, p.o. na realizaci dvou zakázek vybavení a modernizaci výdejen jídel v budovách 

Raisova č.p. 333 a U Stadionu 589 a schválit rozpočtové opatření č. 28/2022: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE  

ODBOR EKONOMICKÝ       
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účelový neinv. příspěvek ZŠ Tanvald, Sportovní 576 na vybavení výdejen jídel                                        

ve školních budovách č.p. 333 a 589                                                                                   284.770 Kč 

  

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

inv. příspěvek ZŠ Tanvald, Sportovní 576 na modernizaci výdejny jídel v č.p. 333      714.332 Kč 

inv. příspěvek ZŠ Tanvald, Sportovní 576 na modernizaci výdejny jídel v č.p. 589      393.065 Kč 

  

FINANCOVÁNÍ 

Převod hospodářského výsledku z minulých let (pol. 8115)             + 1.392.167 Kč 

 

 

                                                    

§ pol. ORJ ORG Kč

3113 5331 10 3520 284 770,00

3113 6351 10 10524 714 332,00

3113 6351 10 10525 393 065,00

8115 1 392 167,00  
 

Bez připomínek. 

Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.    

                                                                                    Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. VI 

8/  Oprava výdejny na ZŠ Šumburk č.p. 333 a jídelny na ZŠ Sportovní č.p. 
589 
 
Předkladatel:  odbor rozvoje a KV (viz příloha) 

 

Místostarosta – uvedl, že odbor rozvoje a KV jako správce majetku města byl přizván k realizaci záměru 

úprav ve výdejně ZŠ Šumburk a jídelně ZŠ Sportovní. V rámci tohoto projektu dojde k úpravě výdeje stravy, 

kdy odbor rozvoje a KV bude zajišťovat opravy objektu a úpravy instalací a základní škola gastro vybavení.  

Na základě jednání se zástupci Scolarestu, dodavatelů stavebních úprav a instalací byla vypracována cenová 

nabídka, u objektu ZŠ Šumburk ve výši 281.970 Kč a u objektu ZŠ Sportovní ve výši 304.500 Kč.  

S ohledem na cenový vývoj materiálů a prací doporučuje odbor rozvoje a KV na opravu finanční rezervu  

ve výši 14,45 % (průměrná inflace ve stavebnictví), takže u objektu ZŠ Šumburk tj. 40.745 Kč a u objektu 

ZŠ Sportovní tj. 44.000 Kč. 

Ve výdejně ZŠ Šumburk se jedná především o instalaci topných rohoží, výmalby, nátěry, nové dveře, 

vybourání a doplnění dlažeb po výdejním pultu, doplnění elektroinstalace a oprava osvětlení.  V jídelně ZŠ 

Sportovní dojde k vybourání stávajícího zděného pultu pro úpravu dispozice výdeje, odstranění krytu  

a radiátoru v místě nového výdeje, k realizaci nových obkladů a dlažby na upravovaných konstrukcích,  

k úpravě elektroinstalace a doplnění osvětlení nad výdejním pultem.  Konstatoval, že rada města doporučuje 

zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření. Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Bez připomínek.    
 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo uvolnit finanční prostředky na opravu výdejny jídel v ZŠ Šumburk  

č.p. 333 a jídelny v ZŠ Sportovní č.p. 589 a schválit rozpočtové opatření č. 25/2022: 

 
BĚŽNÉ VÝDAJE 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ                                                      + 671.215 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                  + 671.215 Kč   
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§ pol. ORJ ORG Kč

3113 5171 21 3510 322 715,00

3113 5171 21 3520 348 500,00

8115 671 215,00  
 

Bez připomínek. 

Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.    

                                                                                    Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. VII 

 
9/  Výměna oken v objektu ZŠ Masarykova Tanvald 

 
Předkladatel:  odbor rozvoje a KV (viz příloha) 

 

Místostarosta – uvedl, že zastupitelstvo města v roce 2019 souhlasilo s vypracováním projektu na výměnu 

oken v objektu Masarykova ZŠ. Na plánovaný rozsah nebyl nalezen žádný vhodný dotační titul. Vypsané 

dotační tituly by vyžadovaly další opatření, která jsou neekonomická pro takovýto druh objektu. Odbor 

rozvoje a KV zajistil vypsání výběrového řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Byly předloženy 

3 nabídky v cenovém rozpětí 6.846.010 Kč až 9.018.981,19 Kč bez DPH. Nejnižší nabídku předložila firma 

Okna Tanvald s.r.o. S ohledem na současnou inflaci ve stavebnictví v průměru materiál/práce 14.45 %, 

doporučuje odbor rozvoje a KV uvolnit v této výši finanční rezervu. Předpokládaná cena prací včetně DPH  

a rezervy je ve výši 9.480.663 Kč. Konstatoval, že rada města doporučila zastupitelstvu města schválit toto 

rozpočtové opatření. Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

Bez připomínek.    
 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo uvolnit finanční prostředky na financování projektu „Rekonstrukce 

oken v objektu ZŠ, Školní 416“ a schválit rozpočtové opatření č. 21/2022: 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

Rekonstrukce oken v objektu ZŠ, Školní 416                            + 9.480.663 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

Převod hospodářského výsledku z minulých let               + 9.480.663 Kč 

 

                                       

§ pol. ORJ ORG Kč

3113 6121 21 10209 9 480 663,00

8115 9 480 663,00  
Bez připomínek. 

Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.    

                                                                                    Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. VIII 

 
 

10/ Kompletní rekonstrukce objektu ZUŠ Tanvald č.p. 301 
 
Předkladatel:  odbor rozvoje a KV (viz příloha) 

 

Místostarosta – uvedl, že na základě rozhodnutí zastupitelstva města byla v roce 2020 vypracována 

projektová dokumentace na rekonstrukci tohoto objektu. Snahou vedení města bylo zajistit na tuto 

rekonstrukci dotaci. Bohužel dotační tituly jsou vypisovány na školy a školská zařízení, přičemž základní 

umělecké školy nejsou dotačně podporovány. Z rozhodnutí vedení města odbor rozvoje a KV zajistil 

výběrové řízení na dodavatele stavby v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. V rámci tohoto 

výběrového řízení obdržel jedinou nabídku od firmy Stavby MH s.r.o., Hrádek nad Nisou, a to ve výši 

28.931.646,36 Kč včetně DPH. což je cca o 5,9 mil. Kč víc, než byla cena v rozpočtu projektové 

dokumentace. Pokud by se mělo počítat jako u jiných projektů se současnou inflací, a navíc stavba by měla 
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probíhat déle než jeden rok, je nutné přidat rezervu minimálně 14.45 %, což je 4.180.623 Kč. Pro realizaci 

projektu by se muselo uvolnit 33.112.269 Kč. V této fázi má město Tanvald pouze dvě možnosti: 1. uvolnit 

finanční prostředky na realizaci projektu nebo 2. zrušit výběrové řízení a projekt vzhledem k nepředvídatelné 

cenové výši prozatím nerealizovat.  Konstatoval, že rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit toto 

rozpočtové opatření. Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Starosta – uvedl, že projekt je připraven již delší dobu. Bohužel pro základní umělecké školy nejsou dotační 

tituly vypisovány. Je tu návrh uvolnit pro letošní rok 20 mil. Kč. Doplnil, že veškerá výběrová řízení  

u zakázek nad 6 mil. Kč se dělají elektronicky. Konstatoval, že se přihlásila jediná firma z Hrádku nad Nisou 

a recenze na ni jsou dobré. V tuto chvíli se neví, jak se k tomu tato firma postaví, a zda bude stavbu 

realizovat.  

 

Místostarosta – dodal, že tato firma dělala i zakázky pro Liberecký kraj. 

 

MUDr. Buchar -  uvedl, že celkové náklady budou tedy 35 mil. Kč s tím, že v letošním roce bude uvolněno 

20 mil. Kč.  Zeptal se na názor finančního výboru. Konstatoval, že se jedná o víc než polovinu finanční  

rezervy města. 

 

Mgr. Prašivka – uvedl, že finanční výbor toto podporuje. Už to mohlo být hotové, kdyby se zastupitelstvo 

města nezaseklo na projektu. 

 

Starosta – uvedl, že všechny finanční prostředky, které se nyní uvolňují, jsou v rozpočtu města, vše je kryto 

rozpočtem města. 

 

Mgr. Prašivka – uvedl, že budova základní umělecké školy si rekonstrukci určitě zaslouží. Je pravda, že 

zastupitelstvo města dnes uvolňuje velké množství finančních prostředků na investice, je však i otázka, zda je 

dobré finanční prostředky držet na účtech. 

 

Bc. Strnad, občan Tanvaldu – uvedl, že polovina zůstatku depozit města na jeden projekt je výrazná částka. 

Účel se mu líbí. Město by ale nemělo toto financovat celé, mělo by hledat i jiné možnosti. Je zklamán, že tu 

není paní ředitelka Základní umělecké školy Tanvald. 

 

Starosta – konstatoval, že paní ředitelka se ptala, jestli má přijít, řekl jí, že to není potřeba. 

 

Místostarosta – konstatoval, že paní ředitelka Základní umělecké školy Tanvald byla přítomna zasedání 

zastupitelstva města při projednávání a schvalování projektové dokumentace. 

 

Dále bez připomínek.    
 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo uvolnit finanční prostředky na financování projektu „Kompletní 

rekonstrukce objektu č.p. 301 ZUŠ Tanvald“ a schválit rozpočtové opatření č. 29/2022: 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

rekonstrukce objektu ZUŠ Komenského č.p. 301                             20.000.000 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

Převod hospodářského výsledku z minulých let               + 20.000.000 Kč 

 

                                     

§ pol. ORJ ORG Kč

3231 6121 21 10315 20 000 000,00

8115 20 000 000,00  
Bez připomínek. 
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Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.    

 

Jméno člena ZM PROTI  ZDRŽEL 

Mgr. Bělonožník Antonín                 

MUDr. Buchar Jiří                 

Černý Lukáš                 

MUDr. Ducháčková Radka              

Erbenová Miroslava            

Josífek Jiří  omluven  omluven 

Kottan Michal                   

Marčíková Lenka  omluvena         omluvena         

Ing. Mikš Jaroslav  omluven         omluven         

Ing. Palme Jan   omluven      omluven           

Mgr. Prašivka Jan          

MUDr. Pražák Ondřej                  

Preislerová Hana           

Průcha Josef                  X 

Soldát Karel  omluven  omluven 

Bc. Synovcová Zdeňka                   

MDDr. Šebestová Daniela  omluvena                     omluvena       

Šimek Daniel          

RNDr. Týl Jaroslav                 

Mgr. Vyhnálek Vladimír                      

Mgr. Zítko Tomáš                   

 

PRO 14 

PROTI 0 

ZDRŽEL SE 1  

                                                                                                                               Bylo přijato usnesení č. IX 
 

11/ Oprava asfaltobetonového povrchu ve dvorní části zadního traktu u 
objektu radnice 

 
Předkladatel:  odbor rozvoje a KV (viz příloha) 

 

Místostarosta – uvedl, že odbor rozvoje a KV předkládá záměr na opravu asfaltobetonového povrchu 

ve dvorní části zadního traktu u objektu radnice a s tím doplnění nájezdů ke garážím, opravy betonových 

obrub a nutné výměny žlabu odvádějícího vodu z parkoviště. Tento záměr vznikl s ohledem na stav této 

komunikace a v souvislosti s realizací parkoviště – Křižovatka ulic Radniční a Nad Výtopnou, kdy 

v Tanvaldě na tuto malou akci bude přítomna těžká technika na pokládku asfaltobetonových povrchů. Odbor 

rozvoje a KV zpracoval osnovu rozpočtu včetně výkazu výměr. Nabídka zhotovitele včetně rezervy  

je ve výši 550.000 Kč včetně DPH.  Konstatoval, že rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit toto 

rozpočtové opatření. Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Bez připomínek.    
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Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit opravu asfaltobetonového povrchu ve dvorní části zadního 

traktu u objektu radnice a schválit rozpočtové opatření č. 23/2022: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ                                                       + 550.000 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

Převod hospodářského výsledku z minulých let          + 550.000 Kč 

 

                                           

§ pol. ORJ ORG Kč

2212 5171 21 550 000,00

8115 550 000,00  
 
Bez připomínek. 

Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.    

                                                                                        Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. X 

 
12/ Chodníky a odstavné plochy v ul. Palackého 

 
Předkladatel:  odbor rozvoje a KV (viz příloha) 

 

Místostarosta – uvedl, že v rozpočtu města na rok 2022 jsou v kapitálových výdajích 4 akce:  

- chodník u č.p. 550 ul. Palackého  250 tis. Kč 

- chodník u  č.p. 551 ul. Palackého  285 tis. Kč 

- odstavná plocha u č.p. 550, ul. Palackého 270 tis. Kč 

- odstavná plocha u č.p. 551, ul. Palackého 270 tis. Kč 

U akce odstavná plocha u č.p. 550, ul. Palackého oproti záměru došlo k úpravě rozsahu prací a je nutné 

realizovat úpravu dešťové kanalizace (toto bylo zjištěno při realizaci horkovodu) oproti schválenému 

rozpočtu bude nutné uvolnit ještě částku ve výši 30.620 Kč. U akce odstavná plocha u č.p. 551, ul. Palackého 

jde o prodloužení již existující odstavné plochy u č.p. 551 směrem k č.p. 552. O realizaci tohoto projektu 

odbor rozvoje a KV v první řadě uvažoval v souvislosti s realizovanou vodovodní přípojkou a neměl 

připravený rozpočet, částka byla do rozpočtu dána stejná jako u druhé realizované odstavné plochy s tím,  

že bude v průběhu roku upřesněna. Při přípravě prvních 3 výše uvedených akcí a s ohledem na stav území  

po dokončené opravě vodovodní přípojky je cena odstavné plochy dle zpracovaného rozpočtu ve výši 

526.958 Kč včetně DPH. Vzhledem k tomu, že je již uvolněno 270 tis. Kč v rozpočtu města, je potřeba 

navýšit finanční prostředky ve výši 256.958 Kč a rezervu ve výši 50 tis. Kč z důvodu řešení odvodnění, 

protože při přípravě nebylo možné provést průzkum. Realizaci této plochy považuje odbor rozvoje a KV 

vzhledem k situaci parkování v tomto území za důležitou. Konstatoval, že rada města doporučuje 

zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření. Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Bez připomínek.    
 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit navýšení finančních prostředků u projektů „Odstavná plocha  

u č.p. 550, ul. Palackého“ a „odstavná plocha u č.p. 551, ul. Palackého“ a  schválit rozpočtové opatření 

č. 20/2022: 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

odstavná plocha u č.p. 550, ul. Palackého             + 30.620 Kč 

odstavná plocha u č.p. 551, ul. Palackého          + 306.958 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

Převod hospodářského výsledku z minulých let         + 337.578 Kč   
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§ pol. ORJ ORG Kč

2219 6121 21 10510 30 620,00

2219 6121 21 10511 306 958,00

8115 337 578,00  
 

Bez připomínek. 

Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.    

                                                                                      Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. XI 

 

13/ Oprava zábradlí v Krkonošské ul. nad prodejnou Billa a na centrálním 
parkovišti – navýšení fin. prostř. 

 
Předkladatel:  odbor rozvoje a KV (viz příloha) 

 

Místostarosta – uvedl, že odbor rozvoje a KV předložil zastupitelstvu města finanční částku z rozpočtu  

na opravu výše uvedených zábradlí. Rozpočet vycházel z cen platných v závěru roku 2021. Při zajišťování 

akce, respektive nákupu materiálu zejména železa došlo k jeho dalšímu zdražení, a kdyby nedošlo  

k operativnímu nákupu, tak by se mohla cena opětovně zvýšit, a navíc některé druhy materiálu ubývají  

z trhu. S dodavatelem provedl odbor rozvoje a KV revizi rozpočtu. Dojde k navýšení o 361.219 Kč včetně 

DPH a toto je nutné douvolnit. Konstatoval, že rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit toto 

rozpočtové opatření. Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Bez připomínek.    
 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit navýšení finančních prostředků na akci „Oprava zábradlí  

v Krkonošské ul. nad prodejnou Billa a na parkovišti Tanvald střed“ a schválit rozpočtové opatření  

č.22/2022: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ                                            + 361.219 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

Převod hospodářského výsledku z minulých let        + 361.219 Kč    

 

                                                  

§ pol. ORJ ORG Kč

2212 5171 21 361 219,00

8115 361 219,00  

Bez připomínek. 

Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.    

                                                                                    Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. XII 

 

14/ Úpravy na hřbitově Šumburk nad Desnou 
 
Předkladatel:  odbor rozvoje a KV (viz příloha) 

 

Místostarosta – uvedl, že na základě dohody mezi městem Tanvald a správcem hřbitovů došlo k návrhu 

úprav na Šumburském hřbitově. Požadavkem je vybudování kolumbária  v urnovém háji (cena 426.000 Kč), 

zpevněné plochy od parkoviště ke vstupu do rozlučkové síně, a dále vybudování altánku s možností sezení 

(cena 256.000 Kč), aby účastníci pohřbů měli možnost se schovat při nepřízni počasí. Dále úprava plotu  

a místa pro kontejner, úpravy „studny“ a odtoku vody a zpevněné plochy - chodníčky. 

Tyto stavební práce byly vyčísleny firmou na částku 1.656,690 Kč s DPH. Vzhledem k současné situaci  

ve stavebnictví, kdy inflace je v průměru 14,45% doporučuje odbor rozvoje a KV uvolnit v této výši  

i rezervu. Předpokládaná cena prací včetně DPH a rezervy je ve výši 1.896.081 Kč. 
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Konstatoval, že rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit toto rozpočtové opatření. 

Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Bez připomínek.    
 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit uvolnění finančních prostředků na financování úprav, výstavbu 

kolumbária a altánku na hřbitově Šumburk nad Desnou a schválit rozpočtové opatření  

č. 26/2022: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ                                        + 1.116.000 Kč 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

výstavba kolumbária na hřbitově Šumburk                   487.000 Kč 

pořízení altánu na hřbitov Šumburk                  293.000 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                     + 1.896.000 Kč 

 

                                          

§ pol. ORJ ORG Kč

3632 6121 21 10521 487 000,00

3632 6121 21 10522 293 000,00

3632 5171 21 1 116 000,00

8115 1 896 000,00  
Bez připomínek. 

Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.    

                                                                                    Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. XIII 

 
15/ Stoupací stezka na Malý Špičák 
 
Předkladatel:  odbor rozvoje a KV (viz příloha) 

 

Místostarosta – seznámil s návrhem na vybudování stoupací stezky na Malý Špičák. Jedná se o rekreační 

přírodě blízkou stezku pro širokou cyklistickou veřejnost, pro návštěvníky kempu a návštěvníky 

Mikroregionu Tanvaldsko, která povede na Vyhlídku Špička a do bikeparku Bobovka nebo dál  

do bikeparku Tanvaldský Špičák. Jedná se o specifickou stezku, která musí splňovat rekreační a uživatelské 

zážitky, které má tato přírodě blízká stezka poskytovat.  

Budování stezky převážně spočívá v zemních pracích, úpravě povrchu, vyrovnání zeminy, provedení zářezu 

do svahu max. výšky nebo hloubky do 1,5 m, hutnění pojízdné plochy, doplnění prohlubní, zpevnění 

podmáčených míst, odvedení povrchových vod z kaluží, provedení drenáže, vyskládání kamenů v brzdných 

zónách a ve svahu nebo vysypání drceným kamenivem frakce 0-32 mm s výplňovým kamenivem, odstranění 

pařezů, vymýcení drobných dřevin a keřů, zamezení povrchovým vodám vymílání povrchu. Předpokládané 

náklady na vybudování 1.396.500 Kč bez DPH. Konstatoval, že rada města doporučuje zastupitelstvu města 

schválit toto rozpočtové opatření. Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Bez připomínek.    

 
 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit uvolnění finančních prostředků na vybudování stoupací stezky 

na Malý Špičák a schválit rozpočtové opatření č. 27/2022:  

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

Stoupací cyklostezka na Malý Špičák                                                 1.730.000 Kč 
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FINANCOVÁNÍ 

Převod hospodářského výsledku z minulých let       + 1.730.000 Kč 

 

                                     

§ pol. ORJ ORG Kč

3429 6121 21 10523 1 730 000,00

8115 1 730 000,00  
 
Bez připomínek. 

Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.    

           

Jméno člena ZM PROTI  ZDRŽEL 

Mgr. Bělonožník Antonín                 

MUDr. Buchar Jiří                 

Černý Lukáš                 

MUDr. Ducháčková Radka              

Erbenová Miroslava            

Josífek Jiří  omluven  omluven 

Kottan Michal                   

Marčíková Lenka  omluvena         omluvena         

Ing. Mikš Jaroslav  omluven         omluven         

Ing. Palme Jan   omluven      omluven           

Mgr. Prašivka Jan          

MUDr. Pražák Ondřej                  

Preislerová Hana           

Průcha Josef                  X 

Soldát Karel  omluven  omluven 

Bc. Synovcová Zdeňka                   

MDDr. Šebestová Daniela  omluvena                     omluvena       

Šimek Daniel          

RNDr. Týl Jaroslav                 

Mgr. Vyhnálek Vladimír                      

Mgr. Zítko Tomáš                   

 

PRO 14 

PROTI 0 

ZDRŽEL SE 1  

                                                                                                                             Bylo přijato usnesení č. XIV 

 

 

16/ Vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci ZŠ Údolí 
Kamenice č.p. 331, Tanvald 

 
Předkladatel:  odbor rozvoje a KV (viz příloha) 

 

Místostarosta – uvedl, že na základě jednání vedení města a ředitelství Základní školy v ulici Údolí 

Kamenice č.p. 238, Tanvald předložil pan ředitel objemové požadavky na rekonstrukci tohoto objektu.  
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Na základě těchto jednání zpracoval odbor rozvoje a KV zadání na vypracování projektové dokumentace 

výše uvedeného objektu. Předmětem zadání bylo vypracování projektové dokumentace na komplexní 

rekonstrukci tohoto školního objektu.  

1. částečná změna dispozice 

2. půdní vestavba dvou učeben s příslušenstvím  

3. bezbariérové řešení vstupu včetně výtahu 

4. přístavba nářaďovny v tělocvičně  

5. zateplení fasády a střechy včetně výměny krytiny 

6. výměna fasádních výplní 

7. částečná izolace suterénu  

8. drenáž kolem objektu včetně terénních úprav 

9. parkoviště pro osobní vozidla 

10. výměna instalací kanalizace, voda, elektro, odvětrání, datová síť, hromosvod, ÚT 

11. ČOV pro oba objekty ZŠ včetně venkovní kanalizace  

Se žádostí o vypracování cenové nabídky oslovil odbor rozvoje a KV 4 projektové firmy, se kterými již  

v minulosti spolupracoval na jiných projektech. Jedna firma se omluvila z kapacitních důvodů, jedna firma 

nabídku nezaslala. Odbor rozvoje a KV obdržel 2 nabídky, a to od firmy Ing. Lukáš Michek – bon ARCH  

v cenové výši 2.560.118 Kč vč. DPH a druhou od firmy ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR HILPERT, 

Frýdštejn č.p. 142, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou  v cenové výši 1.058.750 Kč vč. DPH.  

Odbor rozvoje a KV v případě schválení tohoto záměru doporučuje uvolnit částku ve výši 1.100.000  Kč   

z důvodu provedení případných průzkumů ze strany investora. Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Starosta – uvedl, že město se chce v souvislostí s rekonstrukcí objektu ucházet o dotaci, a proto musí být 

zpracován pro případnou výzvu projekt. Finanční prostředky na rekonstrukci by chtělo město čerpat z dotací 

prostřednictvím MAS Rozvoj Tanvaldska. Tato škola je spádovou pro děti z okolních měst a obcí a zřizuje ji 

Liberecký kraj. 

 

Dále bez připomínek. 
    
Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo uvolnit finanční prostředky na realizaci projektové dokumentace 

„Rekonstrukce objektu ZŠ ulice Údolí Kamenice č.p. 331, Tanvald“ a schválit rozpočtové opatření: 

č. 19/2022:  
 

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY                         + 1.100.000 Kč 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

rekonstrukce objektu ZŠ ul. Údolí Kamenice č.p. 331, Tanvald        + 1.100.000 Kč 

                                              

§ pol. ORJ ORG Kč

3639 3111 9 1 100 000,00

3613 6121 21 10519 1 100 000,00  

Bez připomínek. 

Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.    

                                                                                    Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. XV 

 

 

17/ Žádost o změnu Územního plánu Tanvald 
 
Předkladatel:  odbor stavební úřad a životní prostředí (viz příloha) 

 

Místostarosta – uvedl, že Městský úřad Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí, jako příslušný úřad 

územního plánování, který pořídil v souladu s ustanovením § 6 odst.1, písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,  
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o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Územní plán 

Tanvald, přijal dne 18.11.2021 Návrh na změnu Územního plánu Tanvald, který podalo město Tanvald,  

IČ: 00262587, Palackého 359, 468 41 Tanvald. V podaném návrhu se pro plochu na ppč. 298/14 v k.ú. 

Tanvald navrhuje změna funkčního využití z plochy „Zeleň – Přírodního charakteru ZP“ na plochu 

„Dopravní infrastruktura – parkoviště – DP“. 

Pořizovatel dle § 46 odst. 2 stavebního zákona posoudil úplnost Návrhu a stvrdil že Návrh splňuje všechny 

stanovené náležitosti. 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).  

Požadovaná změna a její důvody:  

Změna funkčního využití plochy na ppč. 298/14 v k.ú. Tanvald na plochu s funkčním využitím „Dopravní 

infrastruktura – parkoviště – DP“. Důvody pro pořízení územního plánu uváděné navrhovatelem: „Rozšíření 

odstavných a parkovacích ploch s navazující komunikací včetně možnosti zajištění úklidu sněhu“. 

Odůvodnění s cíli a úkoly územního plánování: 

Dle vydaného ÚP Tanvald se jedná o stabilizovanou plochu ve funkčním využití „Zeleň – Přírodního 

charakteru ZP“. Dle katastru nemovitostí je pozemek na ppč. 298/14 s celkovou výměrou 3452 m2 veden 

jako ostatní plocha s využitím pozemku jako manipulační plocha. Z hlediska samotného umístění je pozemek 

situován v rámci zastavěného území v k.ú. Tanvald.  

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

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

a krajiny a dle územně analytických podkladů předmětný pozemek na ppč. 298/14 leží částečně v ochranném 

pásmu lesa v šíři 25 m. Dále pak pozemek limituje elektrická stanice, nadzemní vedení elektrizační soustavy 

a teplovod včetně jejich ochranných pásem. Pozemky se nenachází ve volné krajině ani v žádné zóně CHKO 

Jizerské hory. Dotčené parcely nejsou dále nijak limitovány. 

Zpevněná plocha s opěrnou zdí bude sloužit ke svozu a kumulaci sněhu v zimních měsících z nejbližšího 

okolí. Dále bude využívaná k otáčení osobních automobilů z řadových garáží a pro technická vozidla při 

odklidu sněhu. Plocha současně rozšíří odstavná a parkovací místa pro bytové domy v okolí. Vymezením 

této nové zastavitelné plochy dojde k narovnání ÚP Tanvald a zajištění vjezdu do všech řadových garáží. 

Z hlediska stanovisek dle § 55a písm. d) a e) nejsou dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny ani nemá vliv 

na předměty ochrany soustavy Natura 2000. Současně se nepožaduje vypracování vyhodnocení vlivů na 

životní prostředí. Pozemek je v katastru nemovitostí evidován jako manipulační plocha – ostatní plocha. 

Vzhledem k rozsahu, charakteru a umístění požadavku na změnu nelze předpokládat žádné negativní vlivy 

na přírodu a krajinu. 

Z hlediska cílů a úkolů územního plánování (zejména ochrany hodnot přírody a krajiny) dospěl pořizovatel k 

závěru, že návrhem na změnu funkčního využití by mohlo dojít k částečnému ovlivnění a nepřiměřenému 

zásahu do přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území  

a střetů s limity využití území. Tímto záměrem by tedy byla narušena ochrana veřejných zájmů, které jsou 

uplatňovány podle zvláštních právních předpisů. Pořizovatel tedy s ohledem na stav v daném území  

a z uvedeného důvodu doporučuje provést úpravu návrhu, tj. upravit funkční využití ploch na ppč.  298/14  

na východní straně v rozsahu pouze po hranici ochranného pásma lesa. 

Pozn. V souladu s § 46 odst. 3 stavebního zákona informuje navrhovatele o výsledku posouzení tohoto 

Návrhu obec (dle rozhodnutí zastupitelstva) – t.j. město Tanvald. 

Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Starosta – vysvětlil vzniklou situaci a proč k ní došlo. Uvedl, že manželé B. koupili objekt bývalého 

výměníku, chtějí v něm mít dílnu a k vratům chtěli vybudovat nájezd. Ukázal vše mapě. Uvedl, že na tento 

prostor navazuje řada garáží. Při jednání s manželi B. se dohodli, že oni si vytvoří navážkou nájezd k vratům 

a pro město vznikne lepší přístup pro vyhrnování a „skládkování“ sněhu od garáží, kde byl v zimním období 

velký problém kam se sněhem. Proběhlo jednání, kterého se zúčastnil i pan D., který s tímto souhlasil. Poté 

manželé B. navážku rozšířili, a proti tomu se již pan D. ohradil. Konstatoval, že v tuto chvíli je činnost před 

vraty garáže zastavena, stavební úřad reagoval na podnět pana D. 
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MUDr. Buchar – poděkoval starostovi za vysvětlení. Ale vadí mu, že to nešlo v opačném pořadí a nejprve 

neproběhla změna územního plánu. Věří, že se takováto situace už nebude opakovat. Otázal se stavebního 

úřadu, v jaké je to fázi. 

 

Starosta – vysvětlil, že se jedná o vybudování nájezdu do garáže, který by se využil pro potřebu ukládání 

sněhu při zimní údržbě města. 

 

MUDr. Buchar – technickému zdůvodnění rozumí, ale procedurálně to mělo být jinak. I občané musejí vše 

řešit legálně tak, jak to má být. Navázal na slova starosty, zda bude tedy město takto moci postupovat i 

v jiných případech při změně územního plánu. 

 

p. Pavel Dubský, občan Tanvaldu – vysvětlil, že se dohodli, v jaké míře bude parkoviště zastavěno. Ale na 

jaře 2021 došlo znovu k budování ve větším rozsahu, než se dohodli. On chtěl projekt a chtěl se vyjádřit 

v rámci stavebního řízení. Následovalo stavební řízení, místní šetření a zastavení stavby. 

Pokud zastupitelé města tuto změnu územního plánu odsouhlasí, pak dojde k legalizaci černé stavby. 

Navrhuje řešení, zachovat stavbu v menším původním rozsahu. 
 

Bc. Strnad, občan Tanvaldu – souhlasí s MUDr. Bucharem i panem D. Zastupitelé svým hlasem vydají 

souhlas se zpětnou legalizací černé stavby. Konstatoval, že se zasahuje se do Územního plánu Tanvald. 
 

Místostarosta – uvedl, že projednávají návrh na změnu územního plánu. 
 

Dále bez připomínek.    
 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo částečně vyhovět Návrhu města Tanvald na změnu Územního plánu 

Tanvald pro plochu na ppč. 298/14 v katastrálním území a obci Tanvald a pořídit změnu Územního 

plánu Tanvald zkráceným postupem. 
 

Bez připomínek. 

Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.    

        Jméno člena ZM PROTI  ZDRŽEL 

Mgr. Bělonožník Antonín                 

MUDr. Buchar Jiří               X 

Černý Lukáš               X  

MUDr. Ducháčková Radka               X 

Erbenová Miroslava            

Josífek Jiří  omluven  omluven 

Kottan Michal                X     

Marčíková Lenka  omluvena         omluvena         

Ing. Mikš Jaroslav  omluven         omluven         

Ing. Palme Jan   omluven      omluven           

Mgr. Prašivka Jan         X  

MUDr. Pražák Ondřej                  

Preislerová Hana           

Průcha Josef                  X 

Soldát Karel  omluven  omluven 

Bc. Synovcová Zdeňka                   

MDDr. Šebestová Daniela  omluvena                     omluvena       

Šimek Daniel                 X 
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RNDr. Týl Jaroslav                 

Mgr. Vyhnálek Vladimír                      

Mgr. Zítko Tomáš                   

 

PRO 8 

PROTI 1  

ZDRŽELI SE 6 

 

Tento návrh nebyl přijat. 

 

18/Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2022-2026 
 

Předkladatel: místostarosta (viz příloha) 
 

Místostarosta – uvedl, že prezident České republiky určil termín voleb do zastupitelstev obcí na 23. – 24. 

září 2022. Zastupitelstvo města by v souladu s § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, mělo nejpozději  

do 85 dnů před konáním voleb (do 30.06.) stanovit počet členů zastupitelstva města na nadcházející volební 

období. Dle § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, tento počet může být pro počet obyvatel Tanvaldu  

(tj. 3000 – 10000) 11 – 25 zastupitelů. Uplynulá volební období bylo v našem městě zastupitelstvo města  

21 členné s tím, že rada města pak měla 7 členů. Navrhl, aby tento počet členů zastupitelstva města byl 

zachován i pro nadcházející volební období 2022-2026. 

Otevřel diskuzi k tomuto bodu 
 

Mgr. Prašivka – navrhuje 17 zastupitelů města a pět radních. 
 

MUDr. Buchar – má výhradu, pokud bude starosta a dva místostarostové, pak je málo ostatních zastupitelů  

v radě města. Pokud bude jeden starosta a jeden místostarosta, pak by souhlasil. 

 

Dále bez připomínek.    
 

Místostarosta přednesl protinávrh usnesení Mgr. Prašivky: 

Zastupitelstvo města v souladu s ustanoveními § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, stanovuje počet 

členů zastupitelstva města pro volební období 2022 – 2026  na 17 členů.  
 

Bez připomínek. 

Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.    

 

Jméno člena ZM PROTI  ZDRŽEL 

Mgr. Bělonožník Antonín         X         

MUDr. Buchar Jiří               X 

Černý Lukáš         X         

MUDr. Ducháčková Radka               X 

Erbenová Miroslava         X    

Josífek Jiří  omluven  omluven 

Kottan Michal         X            

Marčíková Lenka  omluvena         omluvena         

Ing. Mikš Jaroslav  omluven         omluven         

Ing. Palme Jan   omluven      omluven           

Mgr. Prašivka Jan           

MUDr. Pražák Ondřej                 X 

Preislerová Hana         X  
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Průcha Josef                  X 

Soldát Karel  omluven  omluven 

Bc. Synovcová Zdeňka        X           

MDDr. Šebestová Daniela  omluvena                     omluvena       

Šimek Daniel        X          

RNDr. Týl Jaroslav        X         

Mgr. Vyhnálek Vladimír        X              

Mgr. Zítko Tomáš        X           

 

PRO 1 

PROTI  10  

ZDRŽELI SE  4   

 

Tento návrh nebyl přijat. 

 

Starosta – uvedl, že 5tičlenná rada města by byla usnášeníschopná, pokud by byli přítomni 3 její členové, a 

v minulosti padaly názory, že pouze tři lidé mohou rozhodnout o závažných věcech, které patří do 

kompetence rady, a že by bylo lepší, kdyby rada měla víc členů. Pro zvolení 7mi členné rady města je podle 

zákona nutné, aby zastupitelstvo města mělo minimálně 21. 

 

Místostarosta přednesl původní návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města v souladu s ustanoveními § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, stanovuje 

počet členů zastupitelstva města pro volební období 2022– 2026  na 21 členů.  

 
Bez připomínek. 

 

Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.    

 

Jméno člena ZM PROTI  ZDRŽEL 

Mgr. Bělonožník Antonín                  

MUDr. Buchar Jiří               X 

Černý Lukáš                  

MUDr. Ducháčková Radka                

Erbenová Miroslava             

Josífek Jiří  omluven  omluven 

Kottan Michal                     

Marčíková Lenka  omluvena         omluvena         

Ing. Mikš Jaroslav  omluven         omluven         

Ing. Palme Jan   omluven      omluven           

Mgr. Prašivka Jan           

MUDr. Pražák Ondřej                  

Preislerová Hana           

Průcha Josef                  

Soldát Karel  omluven  omluven 

Bc. Synovcová Zdeňka                   



33 

 

MDDr. Šebestová Daniela  omluvena                     omluvena       

Šimek Daniel                  

RNDr. Týl Jaroslav                 

Mgr. Vyhnálek Vladimír                     

Mgr. Zítko Tomáš                   

 

PRO 14 

PROTI 0 

ZDRŽEL SE 1 

    

                                                                                                                        Bylo přijato usnesení č. XVI 

 
19/ Náměty, připomínky, diskuze 

 
Starosta – informoval, že Mikroregion Tanvaldsko připravuje projekt na zpracování plastů a v této 

souvislosti se jedná o nákupu nemovitosti bývalého objektu SEBA 06. Uvedl, že již proběhla jednání  

se společností Hybler Group. Je pravděpodobné, že na červnovém zasedání zastupitelstva města bude 

předložen návrh na uvolnění finančních prostředků na částečné financování nákupu objektu. Podíl bude dán 

počtem obyvatel jednotlivých obcí. 

 
MUDr. Buchar – dal podnět k rozšíření odpoledních provozních hodin skládky bioodpadu na Honvartě. 

Doposud se vždy domluvil s vedoucím technických služeb a bylo mu to umožněno i v pozdějších 

odpoledních hodinách, ale není to systémové řešení. 

- dal podnět k odtěžení skály při komunikaci od pana Siebera do Žďáru, byl by tam i prostor pro výhybnu 

aut.  

- dal podnět k opravě veřejného osvětlení v tomto místě na Ždáru, které nesvítí po silném větru. 

 

Místostarosta – pozval všechny na úvodní koncert Tanvaldského hudebního jara, který se uskuteční v pátek 

22.04.2022 od 19 hodin v Městském kině Jas Járy Cimrmana. 

 

Dále bez dotazů a připomínek. 

 
ad 20/ Závěr 
 

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

v 18.35 hodin ukončil.  

 

 

                                                                                                                                  Mgr. Vladimír Vyhnálek v.r. 

                                                                                                                                             starosta  

 

               

 

        

 

Ověřovatelé:  Hana Preislerová v.r.         Josef  Průcha  v.r. 

 

 

V Tanvaldě dne 25.04.2022 


