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Město Tanvald 

 

Výpis usnesení 

ze zasedání Zastupitelstva města Tanvald 

konaného dne 08. 06. 2022 

 
I. 

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti rady města v období od 04. 05. 2022 

do 01. 06. 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. 

Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města za rok 2021. 

 

V. 

Zastupitelstvo města po projednání závěrečného účtu za rok 2021 vyjadřuje souhlas s celoročním 

hospodařením bez výhrad. 

 

VI. 

K majetkoprávním záležitostem zastupitelstvo města: 

 

1/ rozhodlo zrušit své usnesení č. IV/3 ze dne 20. 04. 2022, kterým vydalo 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 za účelem zajištění 

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

Desnou; 

  

2/ rozhodlo vykoupit část pozemkové parcely č. 122/1 v katastrálním území Šumburk nad Desnou označené 

podle geometrického plánu č. 1161-374/2021 ze dne 09. 11. 2021 jako pozemková parcela  

č. 122/3 (ostatní plocha - ostatní komunikace) o výměře 11 m2 za kupní cenu 5.500 Kč od paní P.  

a pana B. za účelem úpravy místních komunikací označených 110u a 111u, ulice U Lávky;  

3/ bere na vědomí odstoupení manželů K. od žádosti o prodej pozemkové parcely č. 899/15 (trvalý travní 

porost) o výměře 1101 m2 v katastrálním území Šumburk nad Desnou za účelem stavby rodinného domu; 

4/ po projednání žádosti paní S. souhlasí s prodloužením lhůty pro předložení stavebního povolení  

či souhlasu stavebního úřadu s ohlášením stavby rodinného domu na pozemkových parcelách č. 663/1, č. 

663/2 a č. 664/19 v katastrálním území Šumburk nad Desnou do 31. 08. 2022; 
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5/ rozhodlo zvýšit personální výdaje střediska technických služeb o 987.000 Kč a schválit rozpočtové 

opatření č. 36/2022: 

 

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                                                                                                      +987.000 Kč                                                        

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ                                                                                                    +987.000 Kč      

 

                                          

§ pol. ORJ ORG Kč

3634 2142 10 987 000,00

3639 5011 10 735 360,00

3639 5031 10 182 369,00

3639 5032 10 66 182,00

3639 5038 10 3 089,00                                                  
 

6/ rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 39/2022: 

  

DAŇOVÉ PŘÍJMY                                                                                                             +555.022 Kč 

 

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                                                                                                     +1.673.000 Kč                                                        

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ                                                                         

 

členský příspěvek Mikroregionu Tanvaldsko                                                                     +2.228.022 Kč    

   

                                       

§ pol. ORJ ORG Kč

3634 2142 10 1 673 000,00

1211 555 022,00

6409 5329 99 3108 2 228 022,00  
 

VII. 
Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 40/2022: 

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                                         + 100.000 Kč 

TRANSFERY                                                                                                             

peněžní dar z partnerské obce Wittichenau                                                                                  6.000 Kč             

BĚŽNÉ VÝDAJE 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ          + 224.500 Kč 

ROZPOČTOVÁ REZERVA                                                                     -   118.500 Kč  

                                               

§ pol. ORJ ORG Kč

3326 2321 21 12079 100 000,00

4152 12079 6 000,00

3326 5171 21 12079 224 500,00

6409 5901 -118 500,00  
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VIII. 
 

Zastupitelstvo města rozhodlo:  

1/ schválit podání žádosti o dotaci do programu IROP 2021-2027 na projekt „ZŠ Sportovní Tanvald 

modernizace odborných učeben“ – multimediální učebna, učebna polytechniky a robotiky, přírodovědná 

laboratoř“, 

2/ schválit vyčlenění vlastních finančních prostředků města na předfinancování a financování projektu 

(způsobilých i nezpůsobilých výdajů), 

3/ schválit vyčlenění vlastních finančních prostředků na spolufinancování projektu minimálně  

v předpokládané výši 10 % z celkových způsobilých výdajů v případě přiznání dotace,  

4/ schválit finanční prostředky na vypracování projektové dokumentace, dotační management projektu a 

realizaci výběrových řízení na stavební část projektu a na dodávku a vybavení odborných učeben v celkové 

výši 285.950 Kč vč. DPH a schválit rozpočtové opatření č. 37/2022: 

 

DAŇOVÉ PŘÍJMY            + 285.950 Kč 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

ZŠ Sportovní Tanvald modernizace odborných učeben                         285.950 Kč 

                                        

§ pol. ORJ ORG Kč

3113 6121 21 10526 285 950,00

1211 285 950,00  
 

 

IX. 

 

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit příspěvkové organizaci Masarykova základní škola Tanvald zvýšení 

příspěvku na provoz o 1.100.000 Kč, z toho 345.000 Kč účelově na pořízení pomůcek  

pro zvýšení digitální gramotnosti a schválit rozpočtové opatření č. 38/2022: 

DAŇOVÉ PŘÍJMY         + 1.100.000 Kč 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ       

 

Masarykova základní škola Tanvald                                                                               

příspěvek na provoz                                                                                  + 755.000 Kč 

účelový příspěvek na pomůcky na digitální gramotnost                                             345.000 Kč 

 

                                        

§ pol. ORJ ORG Kč

3113 5331 10 3510 755 000,00

3113 5331 10 3510 345 000,00

1211 1 100 000,00  
 
 

                                                                     X. 

 

Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout v souladu s § 76 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, platném  

v znění místostarostovi mimořádnou odměnu ve výši jedné jeho měsíční odměny za osobní přínos  

při splnění významného úkolu, za činnost a aktivity v první polovině roku 2022, včetně řešení mimořádných 

situací a koordinaci činností  úřadu s rozšířenou působností v době řešení následků humanitární krize  

na Ukrajině, které vykonával ve prospěch města v době mimo úřední hodiny, ve svém osobním volnu nejen  

v pracovní dny, ale i ve dnech pracovního volna a klidu. 
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Zápis 

 

ze zasedání Zastupitelstva města Tanvald  
konaného dne 08. 06. 2022 od 16.00 hodin  

v zasedací místnosti Městského úřadu Tanvald 
 

Přítomno:   16 členů zastupitelstva města (viz prezenční listina) 
 

Ověřovatelé zápisu: Bc. Zdena Synovcová a MDDr. Daniela Šebestová 
 

Zapisovatelka: Eva Kráslová 
 

   Program:   
1/ Zahájení 

2/ Informace o činnosti rady města  

3/ Informace o činnosti výborů zastupitelstva města 

        3.1.Kontrolní výbor 

        3.2 Finanční výbor 

        3.3.Výbor pro rozvoj cestovního ruchu 

4/ Informace o činnosti společností s majetkovou účastí města 

        4.1. Nemocnice Tanvald s.r.o. 

        4.2. Teplárenství Tanvald s.r.o.  

        4.3. TABYS s.r.o. 

5/ Schválení účetní závěrky města Tanvald za rok 2021 

6/ Schválení závěrečného účtu města Tanvald za rok 2021 

7/ Majetkoprávní záležitosti  

    7.1. Odstoupení od žádosti o prodej části pozemkové parcely č. 2358/3 a části pozemkové parcely  

č. 2370/5 v kú. Šumburk nad Desnou 

    7.2. Výkup části pozemkové parcely č. 122/1 v kú. Šumburk nad Desnou 

    7.3. Prodej pozemkové parcely č. 899/15 v kú. Šumburk nad Desnou 

    7.4. Žádost o prodloužení termínu předložení stavebního povolení či souhlasu stavebního úřadu 

s ohlášením stavby rodinného domu 

    7.5. Rozpočtové opatření – zvýšení výdajů na personální náklady Střediska technických služeb MěÚ 

    7.6. Rozpočtové opatření – zvýšení členského příspěvku Mikroregionu Tanvaldsko 

8/ Obnova centrálních křížů na hřbitově v Horním Tanvaldu 

9/ Schválení podání žádosti o dotaci do programu IROP 2021-2027 na 3 odborné učebny v ZŠ Tanvald, 

Sportovní 576 

10/ Objekt bývalé ZUŠ, Nemocniční č.p. 339 – rekonstrukce pro potřebu zřízení dětské skupiny 

11/ Žádost Masarykovy základní školy Tanvald o zvýšení příspěvku na provoz 

12/ Žádost o změnu Územního plánu Tanvald 

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

14/ Náměty, připomínky, diskuze 

15/ 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 15 členů zastupitelstva města, omluveni jsou pan Soldát, pan MUDr. Pražák, pan Josífek, pan 

Kottan a Mgr. Zítko, pozdější příchod nahlásil pan MUDr. Buchar. Uvedl, že zasedání je usnášeníschopné.  
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- 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 u bodu 7.3. Prodej pozemkové parcely č. 899/15 v kú. Šumburk nad Desnou 

obdržel odstoupení od koupi předmětného pozemku. 

- na žádost pana Bc.A. Robina Jeníka dává návrh vyjmout bod Žádost o změnu Územního plánu 

Tanvald pro plochu 207/2 v kú. Šumburk nad Desnou z programu a nechal o tomto hlasovat. 

                                                                                                                    schváleno všemi hlasy přítomných 

 

- navrhl doplnit bod 10/ Objekt bývalé ZUŠ, Nemocniční č.p. 339 – rekonstrukce pro potřebu zřízení 

dětské skupiny a body 10 až 14 přečíslovat na body 11 až 15. 

schváleno všemi hlasy přítomných 

 

Místostarosta - navrhl schválit takto doplněný program. 

schváleno všemi hlasy přítomných 

 
                        

Místostarosta -  navrhl členy návrhové komise:  slečnu Lenku Marčíkovou   

                                                                              pana Ing. Jaroslava Mikše   

                                                                                                                  schváleno všemi hlasy přítomných 

 

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

 

- navrhl ověřovatele –  Bc. Zdenu Synovcovou 

                                     MDDr. Danielu Šebestovou 

schváleno všemi hlasy přítomných 
      

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

ověřovateli zápisu paní Hanou Preislerovou a panem Josefem Průchou 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 04.05.2022 

do 01. 06. 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 04. 05. 2022  

do 01. 06. 2022. 

Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. I 
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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 nesešel, protože by byl neusnášeníschopný. Konstatoval, že byla provedena kontrola čerpání 

finančních prostředků schválených zastupitelstvem města na humanitární pomoc běžencům z Ukrajiny  

a konstatoval, že je na zvážení, zda nevyčerpanou část finančních prostředků nevrátit zpět do rozpočtu města.   

Místostarosta otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Bez připomínek. 

 

Místostarosta navrhl usnesení: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti kontrolního výboru. 

                         schváleno všemi hlasy přítomných 

 

3.2. Finanční výbor 
 

Mgr. Prašivka, předseda finančního výboru – uvedl, že finanční výbor se sešel dne 06. 06. 2022. Finanční 

výbor projednal majetkoprávní záležitosti a rozpočtová opatření předložená zastupitelstvu města. 

Konstatoval, že diskuze proběhla k navýšení příspěvku Mikroregionu Tanvaldsko. Vzhledem k nedostatku 

informací členové výboru nepřijali žádné usnesení. U bodu Obnova centrálních křížů na hřbitově na Horním 

Tanvaldu doporučuje finanční výbor schválit opravy centrálních křížů na základě výběrového řízení, doby 

záruky na dílo a předložených referencí až do výše 475.000 Kč. Dále uvedl, že se diskutovalo u bodu 

Schválení mimořádných odměn členům zastupitelstva města, členové výboru nepřijali žádné usnesení. 

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 –  konstatoval, že výbor pro rozvoj cestovního ruchu 

nemá pravidelné schůzky, komunikují v případě potřeby prostřednictvím  e-mailu. Konstatoval,  

že v Tanvaldské kotlině byl slavnostně otevřen pumptrack a je hojně využíván veřejností. Nyní probíhají 

veškeré přípravné práce na stoupacím trailu z Kempu Tanvaldský Špičák na Malý Špičák. Po jeho 

dobudování bude celá lokalita v okolí kempu a Tanvaldského Špičáku ucelena. 
 

Do zasedací místnosti přišel MUDr. Buchar – počet zastupitelů města 16. 

 

Místostarosta otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Bez připomínek. 
 

Místostarosta navrhl usnesení: 

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

 

Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

Jméno člena ZM PROTI  ZDRŽEL 

Mgr. Bělonožník Antonín               

MUDr. Buchar Jiří                X 

Černý Lukáš          
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MUDr. Ducháčková Radka              

Erbenová Miroslava      

Josífek Jiří  omluven  omluven 

Kottan Michal  omluven            omluven        

Marčíková Lenka                   

Ing. Mikš Jaroslav   

Ing. Palme Jan   

Mgr. Prašivka Jan   

MUDr. Pražák Ondřej    omluven       omluven       

Preislerová Hana   

Průcha Josef                   

Soldát Karel  omluven  omluven 

Bc. Synovcová Zdeňka                  

MDDr. Šebestová Daniela   

Šimek Daniel           

RNDr. Týl Jaroslav          

Mgr. Vyhnálek Vladimír                      

Mgr. Zítko Tomáš    omluven            omluven   

 

PRO 15 

PROTI 0 

ZDRŽEL SE  1                                                                                                                                   schváleno  

 

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 – omluvil finanční ředitelku a jednatelku společnosti paní Kebrdlovou. Uvedl, že v nemocnici 

proběhla kontrola zaměřená na životního prostředí. V současné době se nemocnice připravuje na třetí 

akreditaci. Konstatoval, že společnost hospodaří i nadále v černých číslech. Uvedl, že stále se řeší personální 

záležitosti a nedostatek personálu.  
 

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. 
 

Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

 

schváleno všemi hlasy přítomných 
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4.2. Teplárenství Tanvald s.r.o. 
 

Místostarosta – omluvil nepřítomného jednatele společnosti p. Bocha. Informoval, že společnost měla  

za období I-V 2022 tržby o 1 mil. Kč nižší než za stejné období loňského roku. Uvedl, že byla dokončena 

nová přípojka u objektu č.p. 550, ul. Palackého, Tanvald. Město u objektu následně dokončilo nové 

parkoviště a spojovací chodník ke garážím. 

Konstatoval, že dodavatel zemního plynu Pražská plynárenská, a.s. zajišťuje dodávky bez potíží a pro 

společnost Teplárenství Tanvald s.r.o. za velice příznivou cenu, která je smluvně zajištěna. Důležitou 

investiční akcí letošního roku bude připojení objektu „Kamélie“ na centrální zdroj tepla. V tuto chvíli je 

vyřízena veškerá dokumentace, tento pátek bude navezen materiál a dle předpokladu se začátkem července 

začne pracovat. 

 

Starosta – doplnil, že společnost má velice výhodně nasmlouvané dodávky zemního plynu na období až do 

roku 2023, čímž uspoří nemalé finanční prostředky, a především odběratelům se nebude výrazně zvyšovat 

cena za dodávku tepla a teplé vody. 

 

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 

 

                                                                          

4.3. TABYS s.r.o. Tanvald 
 

Starosta – omluvil nepřítomného jednatele Ing. Zaplatílka. Uvedl, že společnost řeší běžnou údržbu 

nemovitostí ve své správě. Dále informoval o probíhající těžbě dřeva, která byla v minulých obdobích 

minimální z důvodu nevýhodných cen za vytěžené dřevo. Plán těžby dřeva na období 10 let bude dodržen 

ceny ze vytěžené dřevo jsou v současné době dobré. 

 

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. 

         

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  omluven            omluven        

Marčíková Lenka                   

Ing. Mikš Jaroslav   
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Ing. Palme Jan        X 

Mgr. Prašivka Jan   

MUDr. Pražák Ondřej    omluven       omluven       

Preislerová Hana   

Průcha Josef                   

Soldát Karel  omluven  omluven 

Bc. Synovcová Zdeňka                  

MDDr. Šebestová Daniela   

Šimek Daniel           

RNDr. Týl Jaroslav          

Mgr. Vyhnálek Vladimír                      

Mgr. Zítko Tomáš    omluven            omluven   

 

PRO 15 

PROTI 0 

ZDRŽEL SE  1                                                                                                                                   schváleno 

 

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/ Schválení účetní závěrky města Tanvald za rok 2021 
 
Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 
 

Místostarosta – konstatoval, že město hospodařilo v roce 2021 dobře, což dokládá materiál předložený 

vedoucím ekonomického odboru panem Bc. Tollarem. Uvedl, že díky tajemníkovi MěÚ a zaměstnancům 

města zařazeným do MěÚ bylo ušetřeno v rozpočtové části Běžné výdaje cca 20 mil. Kč. 

 

Místostarosta předal slovo vedoucímu ekonomického odboru MěÚ Tanvald panu Bc. Tollarovi. 

 

Bc. Tollar, ved. ekonomického odboru -  uvedl, že předkládá účetní závěrku města Tanvald za rok 2021 

v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou  

č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. 

Konstatoval, že veškeré výkazy byly zastupitelům města předloženy. Výkaz zisku a ztráty dokládá, že město 

pracuje se ziskem. Otázal se, zda má někdo dotaz k danému bodu. 
 

 

Bez připomínek.    
 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města za rok 2021. 

 
Bez připomínek.  
Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.              

                                                                                    Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. IV 
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ad 6/ Schválení závěrečného účtu města Tanvald za rok 2021 
 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 
 

Bc. Tollar, ved. ekonomického odboru -  uvedl, že celkové příjmy za rok 2021 byly ve výši cca 173,3 mil. Kč  

a celkové výdaje za rok 2021 činily cca 168,5 mil. Kč. Konstatoval, že město Tanvald hospodařilo v roce 

2021 s přebytkem cca 4. 860 tis. Kč, při předpokládaném schodku cca 30 mil. Kč.  

V příjmové části rozpočtu došlo k navýšení daňových výnosů o 21,7 mil. Kč oproti plánovaným. V položce 

Transfery nebyla obdržena dotace ve výši 9 mil. Kč na Centrum sociálních služeb KOTVA.  

Ve výdajové části rozpočtu bylo ušetřeno cca 20 mil. Kč na běžných výdajích. Investice byly realizovány ve 

výši 50 mil. Kč, oproti plánovaným 54 mil. Kč. Nebyly dokončené akce pumptrack a nová technologie 

v kině JAS J.C. 

Konstatoval, že město mělo k 31.12.2021 volné finanční prostředky z hospodářských výsledků minulých let 

ve výši přes 48 mil. Kč. Všechny jsou již rozhodnutím zastupitelstva města v současné době uvolněny. 

Uvedl, že další případné uvolňování finančních prostředků bude město muset řešit prostřednictvím úvěru. 

Otázal se, zda má někdo dotaz k danému bodu. 

 

Bez připomínek.    
 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města po projednání závěrečného účtu za rok 2021 vyjadřuje souhlas s celoročním 

hospodařením bez výhrad. 

 

Bez připomínek.  
Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.              

                                                                                       Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. V 

 

ad 7/ Majetkoprávní záležitosti 
 

7.1. Odstoupení od žádosti o prodej části pozemkové parcely č. 2358/3 a části pozemkové parcely  

č. 2370/5 v kú. Šumburk nad Desnou 

 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 
 

Místostarosta – uvedl, že zastupitelstvo města na svém zasedání dne 20.04.2022 přijalo  usnesení  č. IV/3, 

kterým  vydalo 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. 

Dne  30.05.2022 obdržel ekonomický odbor od pana P. a paní L.  oznámení, že odstupují od žádosti o prodej 

části pozemkových parcel č. 2370/5 a č. 2358/3 vše v katastrálním území Šumburk nad Desnou. 
 

 

Bez připomínek.    
 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města ruší své usnesení č.  IV/3 ze dne 20.04.2022, kterým vydalo 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 za účelem zajištění 

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

Šumburk nad Desnou. 

 

Bez připomínek.  
Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.              

                                                                                    Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. VI/1 
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7.2. Výkup části pozemkové parcely č. 122/1 v kú. Šumburk nad Desnou 
 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 
 

Místostarosta – uvedl, že v měsíci září 2021 proběhlo na místní komunikaci (pozemková parcela č. 2686  

v katastrálním území Šumburk nad Desnou) vedené v pasportu komunikací města Tanvald pod označením 

110u a 111u, ulice U Lávky místní šetření za přítomnosti paní  P. a pana B.  

a přítomnosti pracovníků odboru rozvoje a KV pana Jiřího Onderky a pana Josefa Průchy. 

Místní šetření se týkalo úpravy této komunikace v místě odbočky k rodinným domům č.p. 242 a č.p. 43,  

ul. U Lávky, Tanvald, část Šumburk nad Desnou. Z jednání vyplynulo,  že úpravou  by měla být dotčena  

část pozemkové parcely č. 122/1 v katastrálním území Šumburk nad Desnou ve spoluvlastnictví paní  P. a 

pana  B.  

Na základě tohoto šetření město Tanvald nechalo vyhotovit geometrický plán č. 1161-374/2021 na rozdělení 

pozemkové parcely č. 122/1 (zahrada) v katastrálním území Šumburk nad Desnou.  Podle tohoto 

geometrického plánu by město Tanvald mělo od paní P. a pana B. vykoupit část označenou jako pozemková 

parcela č. 122/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 11 m2.  

Město Tanvald by mělo uhradit veškeré náklady spojené s výkupem pozemku (geometrický plán, znalecký 

posudek, poplatek za vynětí ze zemědělského půdního fondu, poplatek za vklad do katastru nemovitostí). 

Podle znaleckého posudku č. 02b/4306/2022 ze dne 04.05.2022 činí cena obvyklá u pozemkové parcely 

č. 122/3 o výměře 11 m2  oddělené  z pozemkové parcely č. 122/1 v katastrálním území Šumburk nad 

Desnou 2.200 Kč.  Konstatoval, že rada města doporučuje zastupitelstvu města vykoupit předmětný pozemek 

za cenu 5.500 Kč. Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 
 

Bez připomínek.    
 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo vykoupit část pozemkové parcely č. 122/1 v katastrálním území 

Šumburk nad Desnou označené podle geometrického plánu č. 1161-374/2021 ze dne 09. 11. 2021 jako 

pozemková parcela č. 122/3 (ostatní plocha - ostatní komunikace) o výměře 11 m2 za kupní cenu 5.500 

Kč od paní P. a pana B. za účelem úpravy místních komunikací označených 110u a 111u, ulice  

U Lávky. 
 

Bez připomínek.  
Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.              

                                                                                    Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. VI/2 

 

 

7.3. Prodej pozemkové parcely č. 899/15 v kú. Šumburk nad Desnou 

 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 
 

Místostarosta – uvedl, že rada města na své schůzi dne 16.03.2022 přijala usnesení č. 71/6/2022, kterým 

vydala záměr na prodej pozemkové parcely č. 899/15 (trvalý travní porost) o výměře  

1101 m2 v katastrálním území Šumburk nad Desnou manželům K. za účelem stavby rodinného domu. 

Dne 06.06.2022 obdržel ekonomický odbor odstoupení manželů K. od žádosti o prodej  pozemkové parcely 

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

stavby rodinného domu. 

 

Bez připomínek.    
 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí odstoupení manželů K. od žádosti o prodej pozemkové parcely  

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

za účelem stavby rodinného domu. 

 

Bez připomínek.  
Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.              

                                                                                    Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. VI/3 
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7.4. Žádost o prodloužení termínu předložení stavebního povolení či souhlasu stavebního úřadu s 

ohlášením stavby rodinného domu 

 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 
 

Místostarosta – uvedl, že město Tanvald a paní S. uzavřeli dne 26.05.2021 Smlouvu o budoucí kupní 

smlouvě, ve které se město Tanvald zavázalo uzavřít kupní smlouvu, podle níž prodá paní S.  pozemkové 

parcely č. 663/1, č. 663/2 a č. 664/19 v katastrálním území Šumburk nad Desnou za účelem stavby rodinného 

domu. 

Podle čl. II.  Smlouvy o budoucí kupní smlouvě se budoucí kupující - paní S. zavázala do jednoho roku  

od podpisu této smlouvy získat a předložit budoucímu prodávající – městu Tanvald stavební povolení či 

souhlas stavebního úřadu s ohlášením stavby rodinného domu na pozemkových parcelách č. 663/1, č. 663/2 

a č. 664/19 v katastrálním území Šumburk nad Desnou, do dvou let tuto stavbu zahájit a do pěti let postavit  

a zkolaudovat. 

V případě nedodržení již první lhůty, to je získání a předložení stavebního povolení či souhlasu stavebního 

úřadu s ohlášením stavby rodinného domu do jednoho roku od podepsání smlouvy o budoucí kupní smlouvě, 

je toto nedodržení důvodem k okamžitému ukončení platnosti této smlouvy o budoucí kupní smlouvě. 

Žádost paní S. o vydání stavebního povolení či souhlasu stavebního úřadu s ohlášením stavby rodinného 

domu byla na stavební úřad doručena dne 22.12.2021. Dle informací ze stavebního úřadu je v současné době 

nutné počkat na uplynutí správních lhůt.  

Z tohoto důvodu paní S.  žádá město Tanvald o prodloužení lhůty předložení stavebního povolení či souhlasu 

stavebního úřadu s ohlášením stavby rodinného domu do 31.08.2022. 

Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 
 

 

Ing. Palme – uvedl, že v rámci diskuze o činnosti rady města se nevyjádřil a nechal to až na nyní. 

Konstatoval, že podobnou záležitost řešila rada města u paní K., která žádala o prodej pozemku, kdy rada 

města nejprve přijala usnesení s podmínkou a pak tuto podmínku zrušila. Navrhl, aby tato podmínka byla 

zcela vyjmuta z usnesení o prodejích pozemků z majetku města. 
 

 

Místostarosta – konstatoval, že v případě paní S. bude postup v případě zrušení podmínky složitější a 

zdlouhavý. 
 

Starosta – uvedl, že paní S. nic proti podmínce nenamítala. V jejím případě se musí počkat  

na uplynutí správních lhůt. Pravděpodobně to bude začátkem července. 

 

Místostarosta – uvedl, že návrh Ing. Palmeho je nehlasovatelný. 

 

Ing. Palme – nechce žádným způsobem škodit paní S. Konstatoval, že svůj návrh tedy stahuje. Dodal, že mu 

vadí, že se někdy pozemky prodávají s podmínkou a někdy ne. Již o tom byly vedeny dlouhé diskuze a nic se 

proto neudělalo.  

 
 

Dále bez připomínek.    
 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města po projednání žádosti paní S. souhlasí s prodloužením lhůty pro předložení 

stavebního povolení či souhlasu stavebního úřadu s ohlášením stavby rodinného domu  

na pozemkových parcelách č. 663/1, č. 663/2 a č. 664/19 v katastrálním území Šumburk nad Desnou  

do 31.08.2022. 

 

Bez připomínek.  
Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.              

                                                                                    Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. VI/4 
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7.5. Rozpočtové opatření – zvýšení výdajů na personální náklady Střediska technických služeb MěÚ 

 

Předkladatel:  tajemník MěÚ (viz příloha) 
 

Místostarosta – uvedl, že z důvodu útlumu institutu veřejně prospěšných prací a v zájmu zajištění všech 

pomocných a úklidových prací ve městě je nezbytné zvýšit počet kmenových zaměstnanců střediska 

technických služeb od dubna, respektive května 2022 o 6 zaměstnanců. Uvedené zvýšení stavu zaměstnanců 

sebou přináší nutnost zvýšení výdajů na personální náklady Střediska technických služeb. K pokrytí 

zvýšených výdajů na personální náklady Střediska TS do konce roku 2022 je třeba provést navýšení rozpočtu 

v příslušné kapitole o 987.000 Kč. Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 
 
 

Bez připomínek.    
 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo zvýšit personální výdaje střediska technických služeb o 987.000 Kč  

a schválit rozpočtové opatření č. 36/2022: 

 

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                                                                            +987.000 Kč                                                        

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ                                                                        +987.000 Kč      

 

                                          

§ pol. ORJ ORG Kč

3634 2142 10 987 000,00

3639 5011 10 735 360,00

3639 5031 10 182 369,00

3639 5032 10 66 182,00

3639 5038 10 3 089,00                                                  
 

Bez připomínek.  
Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.              

                                                                                    Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. VI/5 

 

 

7.6. Rozpočtové opatření – zvýšení členského příspěvku Mikroregionu Tanvaldsko 

 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 
 

Starosta – uvedl, že ve schváleném rozpočtu na rok 2022 je obsažena částka ve výši 1.002.223 Kč jako 

členský příspěvek města Tanvald v dobrovolném svazku obcí Mikroregion Tanvaldsko. Valné shromáždění 

mikroregionu na svém zasedání dne 26. 5. 2022 schválilo rozpočtové opatření, podle kterého nová výše 

členského příspěvku města Tanvald  činí 3.230.245 Kč. Rozdíl oproti schválenému rozpočtu ve výši 

2.288.022 Kč je nutno dokrýt schválením rozpočtového opatření. Tato změna reflektuje zamýšlený nákup 

objektu budovy SEBA 06 do majetku Mikroregionu Tanvaldsko v hodnotě 8.000.000 Kč. 

Doplnil, že cílem mikroregionu je zpracovávat plastové odpady. Na výjezdním zasedání byl představen jeden 

ze způsobů, jak se dá zpracovávat plast, a to pyrolýzou. Po důkladném projednání vstoupil mikroregion do 

jednání o koupi objektu bývalého závodu SEBA 06 na Dolní Smržovce. Cena za celý objekt je 8 mil. Kč. 

Objekt má novou střechu za 5 mil. Kč, byl i vypracován statický posudek celé budovy. Kupní smlouva se 

bude schvalovat na mikroregionu. K podpisu kupní smlouvy by mělo dojít až po schválení navýšení 

členského příspěvku ve všech 12 obcích mikroregionu, kde o tom bude jednat každé zastupitelstvo té dané 

obce.  

Na závěr uvedl, že technologie, která se zde bude využívat, zaručuje zpracování všech plastů a vysvětlil 

postup zpracování plastů.  Společnost, která bude toto provozovat, bude založena mikroregionem. Vše bude 

podléhat správnímu řízení stavebního úřadu a životního prostředí. Pokud se bude předpokládat nějaké 

významnější riziko např. v souvislosti s životním prostředím, pak tento záměr mikroregion opustí. 

Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 
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Ing. Palme – líbí se mu záměr na zakoupení budovy bývalého závodu SEBA 06. Nesouhlasí ale s využitím 

objektu na zpracování PET pyrolytickým spalováním. Konstatoval, že  PET je dobře zpracovatelný plast  

a připadalo by mu smysluplnější tento materiál vytřídit a ne ho spalovat. V současné době se jedná o záměru 

vykupovat PET lahve, pokud k tomu dojde, pak rapidně poklesne množství tohoto odpadu.  Toto je nejlépe 

zpracovatelný plast. Konstatoval, že se zdrží hlasování. 

 

Starosta – konstatoval, že v tuto chvíli neschvalují účelový nákup budovy. Bodem jednání je navýšení 

členského příspěvku mikroregionu o 2.288.022 Kč.  

 

MUDr. Buchar – otázal se, zda v případě, že bude objekt využitý k jinému způsobu, bude stále v majetku 

mikroregionu, nebo bude muset být prodán za stejnou částku stávajícímu majiteli. 

 

Starosta – uvedl, že pokud bude objekt využívat mikroregion bude stále v jeho majetku, pokud by ho chtěl 

mikroregion prodat, pak jedině současnému majiteli. Uvedl, že je možné návrh kupní smlouvy projednat  

na pracovním zasedání se zastupiteli města. 
 

Dále bez připomínek.    
 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové opatření: 

 

DAŇOVÉ PŘÍJMY                                                                                                               + 555.022 Kč                                                                                                     

            

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                                         + 1.673.000 Kč 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ        

 

členský příspěvek Mikroregionu Tanvaldsko                                                                   + 2.228.022 Kč 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

3634 2142 10 1 673 000,00

1211 555 022,00

6409 5329 99 3109 2 228 022,00  
 

Bez připomínek.  
Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

Jméno člena ZM PROTI  ZDRŽEL 

Mgr. Bělonožník Antonín               

MUDr. Buchar Jiří                 

Černý Lukáš          

MUDr. Ducháčková Radka               X 

Erbenová Miroslava      

Josífek Jiří  omluven  omluven 

Kottan Michal  omluven            omluven        

Marčíková Lenka                   

Ing. Mikš Jaroslav        X 

Ing. Palme Jan        X 

Mgr. Prašivka Jan   

MUDr. Pražák Ondřej    omluven       omluven       
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Preislerová Hana   

Průcha Josef                 X  

Soldát Karel  omluven  omluven 

Bc. Synovcová Zdeňka                  

MDDr. Šebestová Daniela   

Šimek Daniel                X 

RNDr. Týl Jaroslav          

Mgr. Vyhnálek Vladimír                      

Mgr. Zítko Tomáš    omluven            omluven   

 

PRO   11 

PROTI 0 

ZDRŽELI SE 5  

            

                                                                                                                       Bylo přijato usnesení č. VI/6 

 

 

ad 8/ Obnova centrálních křížů na hřbitově v Horním Tanvaldu 

 
Předkladatel:  odbor rozvoje a KV (viz příloha) 
 

Starosta – uvedl, že rada města na své schůzi dne 11.04.2022 rozhodla, že projedná výše uvedenou akci až 

po předložení více cenových nabídek. V současné době jsou k dispozici 4 cenové nabídky na opravu 

centrálních křížů na hřbitově v Horním Tanvald, a to v cenové výši 600.765 Kč, 552.244 Kč, 475.000 Kč a 

260.755 Kč včetně DPH. Poslední uvedená nabídka je od firmy  Josef Matura, pohřební služba Tanvald. 

Uvedl, že v rozpočtu města je uvolněna na realizaci výše uvedeného projektu částka 250 tis. Kč.  Dotace dle 

smlouvy s Česko – Německým fondem budoucnosti je ve výši 100 tis. Kč.  

Odbor rozvoje a KV porovnal nabídku ve výši 475.000 Kč od pana Petra Beneše a Mg.A. Pavla Rolečka 

s nabídkou od firmy Josef Matura, pohřební služba Tanvald. Rozdíl bude především v přístupu provedení 

opravy. První nabídka vychází z letitých zkušeností v oboru restaurování (oba pánově jsou restaurátoři 

s licencí ministerstva kultury), kdy rozsah prací předpokládá větší rozsah rozebrání jednotlivých částí křížů 

včetně provedení nových odlitků korpusu Krista naopak druhá nabídka pojímá opravu řemeslným způsobem 

s doplněním chybějících částí a s opravou v menším rozsahu.   

Starosta konstatoval, že rada města rozhodla vybrat cenou nabídku od pana Petra Beneše a Mg.A. Pavla 

Rolečka ve výši 475.000 Kč a doporučila zastupitelstvu města provést příslušné rozpočtové opatření. 

Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Ing. Palme – uvedl, že nabídka od firmy Josef Matura, pohřební služba Tanvald  je významně nižší, a to  

o 200 tis. Kč. O panu Benešovi a Mg.A. Rolečkovi nemají zastupitelé města žádné informace, těžko se 

rozhoduje bez relevantních podkladů. Dodal, že ve smlouvě o dílo by se určitě měly promítnout záruční 

lhůty. 

 

Dále bez připomínek.    
 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 40/2022: 

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                                         + 100.000 Kč 

TRANSFERY                                                                                                             

peněžní dar z partnerské obce Wittichenau                                                                             6.000 Kč             
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BĚŽNÉ VÝDAJE 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ          + 224.500 Kč 

ROZPOČTOVÁ REZERVA                                                                     -   118.500 Kč  

                                               

§ pol. ORJ ORG Kč

3326 2321 21 12079 100 000,00

4152 12079 6 000,00

3326 5171 21 12079 224 500,00

6409 5901 -118 500,00  
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  omluven            omluven        

Marčíková Lenka                   

Ing. Mikš Jaroslav        X 

Ing. Palme Jan        X 

Mgr. Prašivka Jan   

MUDr. Pražák Ondřej    omluven       omluven       

Preislerová Hana   

Průcha Josef                   

Soldát Karel  omluven  omluven 

Bc. Synovcová Zdeňka                  

MDDr. Šebestová Daniela   

Šimek Daniel                X 

RNDr. Týl Jaroslav          

Mgr. Vyhnálek Vladimír                      

Mgr. Zítko Tomáš    omluven            omluven   

 

PRO 13 

PROTI 0 

ZDRŽELI SE 3                                                                                                 Bylo přijato usnesení č. VII 
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ad  9/ Schválení podání žádosti o dotaci do programu IROP 2021-2027  
na 3 odborné učebny v ZŠ Tanvald, Sportovní 576 

 
Předkladatel:  odbor rozvoje a KV (viz příloha) 

 

Starosta – uvedl, že Základní škola Tanvald má záměr realizovat projekt „ZŠ Sportovní Tanvald – 

modernizace odborných učeben“  

1. moderní multimediální učebnu pro výuku cizích jazyků a informatiky 

2. moderní učebnu polytechniky a robotiky 

3. moderní přírodovědnou laboratoř  

Součástí těchto učeben jsou i stavební úpravy, instalace a potřebné vybavení. Stručný popis tohoto projektu 

je v příloze. Záměr je ve schváleném strategickém rámci MAP (Místní akční plán) – seznam investičních 

priorit ZŠ (2021-2027). Výtah z tohoto plánu je přílohou. Vzhledem k rozsahu projektu je možná jeho 

realizace za účasti dotačních prostředků. Z tohoto důvodu navrhujeme schválit tento projekt a zároveň 

schválit podání žádosti o dotaci IROP 2021-2027. Vlastní dotační titul bude dle předběžných informací 

vypsán v období 07/2022. V tomto programu můžou uspět pouze ty projekty, které budou včas připraveny a 

podány jako první. Paní ředitelka základní školy tento projekt již připravuje delší dobu. Po posledním 

jednání, kterého jsme se zúčastnili s ohledem na dotaci, bylo doporučeno tuto podat zřizovatelem a 

vlastníkem objektu Městem Tanvald a tím zajistit i celou realizaci tohoto projektu včetně výběrových řízení 

apod. Samozřejmě takovýto projekt lze realizovat pouze za plné spolupráce vedení školy. Z připravovaného 

projektu je odhad maximálního realizačního objemu 12,9 mil. Kč vč. DPH. Podání žádosti o dotaci se 

předpokládá v 07/2022 a dle předpokládaného harmonogramu vlastní realizace by měla začít v 07/2023. V 

tomto meziobdobí by mělo dojít ke schvalování projektu, získání dotace, zajištění výběrových řízení, 

schválení smluv a další dotační management, který si vyžaduje takovýto projekt. Pro přípravu projektu a 

podání žádosti je nutné schválit finanční prostředky na vypracování projektové dokumentace včetně 

položkového soupisu prací a dodávek t.j. cca do 50.000 Kč vč DPH. Dále na dotační management, a to je 

vypracování studie proveditelnosti podání žádosti o dotaci, úpravu map a s tím spojené konzultace v částce 

cca 117.370 Kč vč. DPH. Další položkou pro přípravu projektu jsou výběrová řízení na zhotovitele stavební 

části projektu a výběrové řízení na dodávku vybavení odborných učeben dle zákona o veřejných zakázkách a 

v souladu s předpokládanými pravidly IROP ve výši 118.580 Kč vč. DPH. Další finanční prostředky na tento 

projekt by dle uvažovaného harmonogramu měly být uvolňovány až po rozhodnutí o získání dotace což 

předpokládá odbor rozvoje a KV v roce 2023. Dotace dle současných programů je ve výši 90 % ze 

způsobilých výdajů.   

Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Bez připomínek.    
 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo:  

1/ schválit podání žádosti o dotaci do programu IROP 2021-2027 na projekt „ZŠ Sportovní Tanvald 

modernizace odborných učeben“ – multimediální učebna, učebna polytechniky a robotiky, 

přírodovědná laboratoř“; 

2/ schválit vyčlenění vlastních finančních prostředků města na předfinancování a financování projektu 

(způsobilých i nezpůsobilých výdajů); 

3/ schválit vyčlenění vlastních finančních prostředků na spolufinancování projektu minimálně  

v předpokládané výši 10 % z celkových způsobilých výdajů v případě přiznání dotace;  

4/ schválit finanční prostředky na vypracování projektové dokumentace, dotační management 

projektu a realizaci výběrových řízení na stavební část projektu a na dodávku a vybavení odborných 

učeben v celkové výši 285.950 Kč vč. DPH a schválit rozpočtové opatření č. 37/2022: 

 

DAŇOVÉ PŘÍJMY                        + 285.950 Kč 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

ZŠ Sportovní Tanvald modernizace odborných učeben                         285.950 Kč 
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§ pol. ORJ ORG Kč

3113 6121 21 10526 285 950,00

1211 285 950,00  
 

Bez připomínek. 

Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.    

                                                                                    Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. VIII 

 

 

ad 10/ Objekt bývalé ZUŠ, Nemocniční č.p. 339 – rekonstrukce pro potřebu 

zřízení dětské skupiny 
 
Předkladatel: místostarostka, odbor rozvoje a KV (viz příloha) 

 
Místostarostka  – uvedla, že celý záměr vznikl na základě výzvy Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, 

která podporuje 100% rekonstrukce budov v souvislosti se zřízením dětských skupin. Uvedla, že v této výzvě 

je nutné projekt předfinancovat. Protože je jedná o rozsáhlou rekonstrukci objektu bývalé ZUŠ v Nemocniční 

ulici, který je prozatím bez využití, rozhodla se nejprve oslovit zastupitele města se záměrem na zřízení 

dětských skupin v objektu. V případě, že zastupitelé města projeví vůli s tímto záměrem, nechá vypracovat 

projektovou dokumentaci. Podání žádosti je kolové, kdy by bylo vhodné podat žádost do 30.9.2022.  

Pokud v tomto termínu nestihne žádost o dotaci podat, uvedla, že zřízení dětských skupin je podporováno  

i místní akční skupinou. Konstatovala, že dětské skupiny jsou zařízení, která navštěvují děti od 6 měsíců  

do 6 let. Jedná se menší skupiny v počtu 12 dětí. Ona navštěvuje s dcerou dětskou skupinu ve Smržovce, 

která zde již funguje několik let. Pro pracující rodiny na Tanvaldsku by to byla dobrá služba. 

 

Bc. Synovcová – uvedla, že se pravidelně zúčastňuje jednání o komunitním plánování, nemá problém 

s dětskou skupinou, neví jen, jak je to s umístěním dětí s handicapem. Uvedla, že v případě, že budou 

v objektu po bývalé ZUŠ v Nemocniční ulici umístěny dětské skupiny v přízemí, co pak bude v druhém patře 

a v podkroví.  Upozornila na nevyhovující sociální zařízení a uvažovat by se mělo i o bezbariérovém 

přístupu až do podkrovního prostoru. 

Uvedla, že dlouhodobě se v mikroregionu projednává také možnost zřízení chráněných dílen.  

Uvažuje, zda půjde objekt využít komplexně celý, např. pro odlehčovací službu pro osoby s handicapem 

nebo již zmíněné chráněné dílny. Nechce toto dnes unáhlit, chtěla by to řešit komplexně. 

 

Ing. Palme – souhlasil s paní Bc. Synovcovou. Konstatoval, že je to dobrý záměr zřídit dětskou skupinu 

v Tanvaldě, ale neví, zda by se vůbec naplnila.  Chybí mu nějaký alespoň hrubý rozpočet. Pro dětskou 

skupinu asi nejsou tak přísné podmínky jako v MŠ. Pokud se bude upravovat celý objekt pro dvě dětské 

skupiny, k čemu bude zbývající prostor v objektu. Uvedl, že dětské skupiny by mohly být asi i v jiných 

prostorách, určitě je to řešitelné. Provoz dětských skupin tak, jak je uvedeno ve zprávě, by určitě Maják 

dokázal vyřešit. 

 

Ing. Mikš – uvedl, že zřídit dětské skupiny je dobrá věc. Ale objekt by potřeboval na rekonstrukci velkou 

investici. Doporučuje k provozování dětských skupin využít jiný objekt. Uvedl, že plánovaných investic má 

město mnoho, je otázkou, zda na ně bude město do budoucna mít dostatek finančních prostředků, jít cestou 

úvěrů nebude pro město jednoduché. 

 

Ing. Palme – doplnil, že opravit budovu bude obrovská investice, další otázkou je financování provozu. 

 

Místostarosta – konstatoval, že využitelnost objektu by řešila tzv. studie proveditelnosti.  

 

Místostarostka – uvedla, že řešila tuto záležitost s Ing. Preusslerovou, managerkou Mikroregionu 

Tanvaldsko. V horních patrech budovy by byly zbudovány alternativní výukové prostory, pak by se dotace 

získala ve 100%.  Musel by se nechat vypracovat dokonalý projekt. 

 

p. Šimek  - navrhuje s tímto záměrem v současné době počkat. 
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Bc. Synovcová – konstatovala, že bude hlasovat proti. Opět se zapomíná na ZTP. 

 

Místostarosta – konstatoval, že z diskuze nevzešel žádný návrh usnesení. Otázal se, zda je vůle zastupitelstva 

města přijmout následující usnesení: 

Zastupitelstvo města projednalo možnost zřízení dětské skupiny a s tím související rekonstrukci objektu 

bývalé ZUŠ v Nemocniční ulici.  

 

RNDr. Týl – uvedl, že není potřeba o tomto návrhu hlasovat. 

 

Místostarosta ukončil tento bod bez návrhu usnesení. 

 

Dále bez připomínek.    
 

 
ad 11/ Žádost Masarykovy základní školy Tanvald o zvýšení příspěvku na 

provoz 
 
Předkladatel:  ekonomický odbor  (viz příloha) 

 

Místostarosta – uvedl, že ředitelka Masarykovy základní školy Tanvald žádá z důvodu významného zvýšení 

počtu žáků i pedagogů na škole o zvýšení příspěvku na provoz za účelem přípravy prostor a pořízení 

potřebného vybavení. Požadavek navrhuje vedoucí ekonomického odboru pokrýt zapojením daňových 

sdílených příjmů, protože dosavadní trend výnosu sdílené části DPH slibuje oproti rozpočtu nárůst o cca  

10 mil. Kč. 

 

Bez připomínek.    
 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit příspěvkové organizaci Masarykova základní škola Tanvald 

zvýšení příspěvku na provoz o 1.100.000 Kč, z toho 345.000 Kč účelově na pořízení pomůcek pro 

zvýšení digitální gramotnosti a schválit rozpočtové opatření č. 38/2022: 

DAŇOVÉ PŘÍJMY         + 1.100.000 Kč 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ       

 

Masarykova základní škola Tanvald                                                                               

příspěvek na provoz                                                                                  + 755.000 Kč 

účelový příspěvek na pomůcky na digitální gramotnost                                345.000 Kč 

 

 

                                        

§ pol. ORJ ORG Kč

3113 5331 10 3510 755 000,00

3113 5331 10 3510 345 000,00

1211 1 100 000,00  
 

Bez připomínek. 

Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.    

                                                                               Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. IX 
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ad 12/ 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 předkládá znovu podnět na změnu Územního plánu Tanvald, který podal pan K. Návrh 

byl již dříve doplněn požadovanými stanovisky v souladu dle § 55a odst. 2 stavebního zákona, které byly 

doručeny dne 30.11.2020 a 07.12.2020. V podaném Návrhu se na stpč. 121 v k.ú. Šumburk nad Desnou 

navrhuje vymezení zastavitelné plochy ve funkci smíšené obytné-rekreační-SR, a to pro účely výstavby 

rodinného domu. 

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

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

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

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

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

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

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

jako vlastník nemovitosti dne 07.08.2020. 

Požadovaná změna a její důvody:  

Vymezení zastavitelné plochy na stpč. 121 v k.ú. Šumburk nad Desnou ve funkčním využití „smíšené 

obytné-rekreační-SR, a to pro účely stavby rodinného domu. 

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

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

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

evidován v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří - využití jako zbořeniště. Pořizovatel zjistil, že v 

současné době jsou na pozemku náletové dřeviny, které byly částečně vymýceny.  

Pořizovatel na úvod musí konstatovat, že Návrh na změnu funkčního využití stpč. 121 v k.ú. Šumburk nad 

Desnou byl již v minulosti negativně prověřován, a to v rámci procesu pořízení ÚP Tanvald, který byl 

následně vydán usnesením zastupitelstva města č. IV/3 ze dne 15.09.2010, s nabytím účinnosti dne 

01.10.2010. Pořizovatel proto musí bohužel konstatovat, že mu nejsou známy nové skutečnosti pro jiné než 

opakovaně negativní posouzení předmětného Návrhu. 

Z hlediska samotného umístění je pozemek situován v rámci volné krajiny okrajové lokality/části Světlá 

v k.ú. Šumburk nad Desnou. Z hlediska charakteru a struktury zástavby zde převažuje rozptýlená struktura 

zástavby rodinných/ rekreačních domů. Dle stanovené urbanistické koncepce v ÚP Tanvald je v rámci 

rozvoje okrajových částí zároveň žádoucí vymezovat plochy zejména po obvodu stávající zástavby, a kde 

podmínkami využití jsou sledovány zájmy ochrany území přecházejícího do volné krajiny, zejména v rámci 

CHKO Jizerské hory. Dotčená plocha přímo nenavazuje na stávající strukturu zástavby a zároveň se nachází 

ve III. zóně CHKO Jizerské hory, kde Správou CHKO Jizerské hory bylo na základě vyžádaného aktuálního 

Vyjádření konstatováno následující: 

Pozemek stpč. 121 v k.ú. Šumburk nad Desnou je k zástavbě nevhodný. Jedná se sice o zbořeniště (stavební 

parcelu), ale zarostlou vzrostlými stromy. Nejpodstatnější je, že není dopravně vůbec přístupná a vyžadovala 

by vybudování nové komunikace, která by byla velkým zásahem do území. Parcela má jen 542 m2, což je pro 

umístění domu málo.  

Z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny leží ve třetí zóně CHKO JH, pro posuzování záměrů je podstatný 

Plán péče o CHKO JH 2011 - 2020 s cíli a zásadami  

- pro novou zástavbu přednostně využívat IV. zónu a zastavěné plochy ve III. zóně,  

- doplňovat vhodné proluky nebo vhodně navázat na stávající zástavbu (efektivně využívat plochy 

navržené v ÚPD jako zastavitelné; požadovat vyhodnocení nově navržených zastavitelných ploch)  

Pozemku jev mapování biotopů zařazen do většího segmentu s mozaikou biotopů horské ovsíkové 

louky, vlhké pcháčové louky, pobřežní vegetace toků.  

Ve Zprávě o uplatňování ÚP Tanvald se uvádí, že zastavitelné plochy pro bydlení jsou využity ze 6,5 %, není 

proto důvod vymezovat další zastavitelnou plochu, navíc ve třetí zóně CHKO JH a bez příjezdu. 

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

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

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

je dále z hlediska využití výrazně limitován napojením na veřejně přístupnou komunikaci, kde je sice 
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pozemek dle katastru nemovitostí přístupný z ostatní komunikace na ppč. 2622/2, avšak dle skutečné stavu 

v terénu zde žádná komunikace není. Zároveň by tato komunikace ani nesplňovala požadavky na nejmenší 

šířku veřejných prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek rodinného domu 

(t.j. šířka 8 m, při jednosměrném provozu 6,5 m) dle § 22 Vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. 

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

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

zastavitelných ploch ve funkci bydlení je nutné konstatovat, že využití těchto ploch je cca 8 %, a proto je 

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

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

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

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

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

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

k předmětnému Návrhu negativní stanovisko. 

Pořizovatel po opětovném posouzení předkládá tento návrh znovu zastupitelstvu města k rozhodnutí, neboť 

zastupitelstvo města na svém zasedání konaném dne 17.02.2021 a 15.09.2021 žádné usnesení nepřijalo. 

Místostarosta uvedl, že od posledního projednávání nebyly přijaty žádné nové skutečnosti, stanoviska 

dotčených orgánů jsou jasná. 

Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

MUDr. Buchar – uvedl, že minimálně již dvakrát se k této záležitosti na zasedání zastupitelstva města 

vyjadřoval, stále zastává názor, že by se mělo žadateli vyhovět a umožnit mu stavět v Tanvaldě. 

S odůvodněním nevyhovět, protože je využití zastavitelných ploch pouze cca 8%, se neztotožňuje. Neví, 

proč stále není provedena revize územního plánu. Navrhl návrhu pana K. na změnu Územního plánu Tanvald  

pro  plochu na stpč. 121 v k. ú. Šumburk nad Desnou vyhovět a změnu Územního plánu Tanvald pořídit. 

 

Ing. Palme – provedl výpočet, kdy se při současných 8% využití zastavěných ploch se  dočkáme 50% využití 

možná za 75 let.  Uvedl, že nepotřebujeme nové zastavitelné plochy, jen bychom je měli vyměnit za ty,  které 

být využity mohou. Důvody okomentoval. Chce vyjádřit vůli a žadateli o změnu územního plánu vyhovět.  

Již je to stavební pozemek zapsaný i na katastru nemovitostí. 

 

p. Průcha – konstatoval, že v tomto případě bude hlasovat pro změnu územního plánu. 

 

p. Kříž – na fotodokumentaci ukázal pozemek, konstatoval, že žádné vzrostlé stromy na předmětném 

pozemku nejsou, byly to pouze nálety, pozemek je holý. Nerozumí tomu, proč je pozemek označen v mapce 

územního plánu jako nezastavitelný a ohraničen je jako zastavitelný. Nechápe, proč by měl mít přístupovou 

cestu širokou 8 m, při jednostranném provozu 6,5 m. Ukázal na fotodokumentaci jinou přístupovou cestu 

v Tanvaldě, která určitě není 8 m široká. Uvedl, že vzdálenost krajské komunikace k domu je 38 m. Okolní 

pozemky jsou v majetku jeho rodičů. Je s nimi domluven, že by případně svým budoucím pozemkem 

navazoval na krajskou komunikaci. Dále se odkázal na vyhlášku, která takto striktně o přístupové 

komunikace nehovoří, dle vyhlášky stačí komunikace o šíři 2,5 m a končící 50 m od domu. Neví, jak má 

stavět, protože dle jeho výpočtů prakticky v Tanvaldě pozemky ke stavby nejsou. 

 

Starosta – uvedl, že pro něj je směrodatné stanovisko Agentury pro ochranu přírody a krajiny.  

 

Místostarosta  – konstatoval, že je tu protinávrh vyhovět. Konstatoval, že vyjádření Agentury pro ochranu 

přírody a krajiny je pořád stejné, nesouhlasné. 

 

Ing. Palme – otázal se, zda máme toto stanovisko k dispozici. Uvedl, že pan K. o něj žádal, ale oni mu žádné 

jiné nedali. Cituje ze zprávy „Z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny leží ve třetí zóně CHKO JH, pro 

posuzování záměrů je podstatný Plán péče o CHKO JH 2011 - 2020 s cíli a zásadami“. 

Uvedl, že by to mělo být určitě aktualizováno. Nedává protinávrh, bude pro vyhovění žadateli. 

 

Místostarosta -  uvedl, že žádné nové stanovisko Agentury pro ochranu přírody a krajiny není, protože se 

nezměnilo.  
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Starosta - dodal, že po 4 letech by se měla provádět zpráva o uplatňování územního plánu. 

 

Místostarosta – pokud se nepodaří přijmout žádné usnesení, je možné že odbor SÚ a ŽP tuto záležitost 

znovu předloží. 

 

Dále bez připomínek.    
 

Místostarosta přednesl protinávrh usnesení MUDr. Buchara: 

Zastupitelstvo města rozhodlo Návrhu pana K. na změnu Územního plánu Tanvald 

pro   plochu na stpč. 121 v k. ú. Šumburk nad Desnou vyhovět a změnu Územního plánu Tanvald 

pořídit. 

              
Bez připomínek. 

Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.    

Jméno člena ZM PROTI  ZDRŽEL 

Mgr. Bělonožník Antonín        X       

MUDr. Buchar Jiří                 

Černý Lukáš                X 

MUDr. Ducháčková Radka                

Erbenová Miroslava      

Josífek Jiří  omluven  omluven 

Kottan Michal  omluven            omluven        

Marčíková Lenka                   

Ing. Mikš Jaroslav        

Ing. Palme Jan        

Mgr. Prašivka Jan   

MUDr. Pražák Ondřej    omluven       omluven       

Preislerová Hana       X  

Průcha Josef                   

Soldát Karel  omluven  omluven 

Bc. Synovcová Zdeňka                  

MDDr. Šebestová Daniela          X 

Šimek Daniel                 

RNDr. Týl Jaroslav                 X 

Mgr. Vyhnálek Vladimír         X             

Mgr. Zítko Tomáš    omluven            omluven   

 

PRO  10 

PROTI  3  

ZDRŽELI SE 3  

                                                                                                                              Tento návrh nebyl přijat. 
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Místostarosta přednesl původní návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo Návrhu pana K. na změnu Územního plánu Tanvald 

pro   plochu na stpč. 121 v k. ú. Šumburk nad Desnou nevyhovět a změnu Územního plánu Tanvald 

nepořizovat. 

 

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        X    

Josífek Jiří  omluven  omluven 

Kottan Michal  omluven            omluven        

Marčíková Lenka        X            

Ing. Mikš Jaroslav        X       

Ing. Palme Jan        X        

Mgr. Prašivka Jan         X 

MUDr. Pražák Ondřej    omluven       omluven       

Preislerová Hana   

Průcha Josef        X           

Soldát Karel  omluven  omluven 

Bc. Synovcová Zdeňka                 X 

MDDr. Šebestová Daniela   

Šimek Daniel         X        

RNDr. Týl Jaroslav          

Mgr. Vyhnálek Vladimír                      

Mgr. Zítko Tomáš    omluven            omluven   

 

PRO  5 

PROTI  8  

ZDRŽELI SE 3  

 

Tento návrh nebyl přijat. 

 

 

ad 12/ Schválení mimořádných odměn členům zastupitelstva města dle § 76 

zák. č. 128/2000 Sb., o obcích 
 
Předkladatel:  starosta (viz příloha) 

 

Místostarosta – uvedl, že v souladu § 76 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích přednesl návrh doporučení 

zastupitelstvu města poskytnout starostovi a místostarostovi mimořádnou odměnu ve výši jedné jejich 

měsíční odměny. Konstatoval, že rada města doporučila mimořádnou odměnu starostovi a místostarostovi 

poskytnout. 

Konstatoval, že se bude hlasovat o každém usnesení zvlášť. Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 
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Bez připomínek.    

 
Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout v souladu s § 76 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích platném v znění 

starostovi mimořádnou odměnu ve výši jedné jeho měsíční odměny za osobní přínos při splnění významného 

úkolu, za činnost a aktivity v první polovině roku 2022, včetně řešení mimořádných situací a koordinaci 

činností úřadu s rozšířenou působností v době řešení následků humanitární krize na Ukrajině, které 

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

ale i ve dnech pracovního volna a klidu. 

 

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                 X 

Erbenová Miroslava      

Josífek Jiří  omluven  omluven 

Kottan Michal  omluven            omluven        

Marčíková Lenka                 X   

Ing. Mikš Jaroslav         X 

Ing. Palme Jan         X 

Mgr. Prašivka Jan   

MUDr. Pražák Ondřej    omluven       omluven       

Preislerová Hana   

Průcha Josef                   

Soldát Karel  omluven  omluven 

Bc. Synovcová Zdeňka                  

MDDr. Šebestová Daniela   

Šimek Daniel                X 

RNDr. Týl Jaroslav          

Mgr. Vyhnálek Vladimír                      

Mgr. Zítko Tomáš    omluven            omluven   

 

PRO  10 

PROTI  0 

ZDRŽELI SE 6  

Tento návrh nebyl přijat. 

 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout v souladu s § 76 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích platném  

v znění místostarostovi mimořádnou odměnu ve výši jedné jeho měsíční odměny za osobní přínos při 

splnění významného úkolu, za činnost a aktivity v první polovině roku 2022, včetně řešení 

mimořádných situací a koordinaci činností úřadu s rozšířenou působností v době řešení následků 
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humanitární krize na Ukrajině, které vykonával ve prospěch města v době mimo úřední hodiny,  

ve svém osobním volnu nejen v pracovní dny, ale i ve dnech pracovního volna a klidu. 

 

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               X 

Erbenová Miroslava      

Josífek Jiří  omluven  omluven 

Kottan Michal  omluven            omluven        

Marčíková Lenka                X   

Ing. Mikš Jaroslav        X 

Ing. Palme Jan        X 

Mgr. Prašivka Jan   

MUDr. Pražák Ondřej    omluven       omluven       

Preislerová Hana   

Průcha Josef                   

Soldát Karel  omluven  omluven 

Bc. Synovcová Zdeňka                  

MDDr. Šebestová Daniela   

Šimek Daniel                 

RNDr. Týl Jaroslav          

Mgr. Vyhnálek Vladimír                      

Mgr. Zítko Tomáš    omluven            omluven   

 

PRO  11 

PROTI  0 

ZDRŽELI SE 5   

 

Bez připomínek. 

Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.    

                                                                                                                                  Bylo přijato usnesení č. X 

 
ad 13/ Náměty, připomínky, diskuze 

 
Starosta – uvedl, že zastupitelstvo města na svém zasedání 9.3.2022 uvolnilo 3 mil. Kč v souvislosti 

s humanitární krizí na Ukrajině. Prostředky, které nebudou vyčerpány, zůstávají v rozpočtu. Vzhledem 

k tomu, že od 1.9. 2022 bude povinnost umístit ukrajinské děti do škol, je možné, že se bude muset řešit 

financování dopravy z okrajových částí Tanvaldska, např. již nyní vozí Kořenov denně 20 dětí do Desné do 

základní školy; 

- informoval o nově měřených úsecích na komunikacích ve Smržovce a ve Velký Hamrech; 

- pozval na druhý ročník turistické akce Tanvaldské vrcholky, která se uskuteční v sobotu 11.6.2022  

se startem v městském infocentru, kdy je připraveno 5 tras různých délek od 5 do 50 km. 
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- pozval na další ročník akce Spanilá jízda cyklostezkou Járy Cimrmana, která se uskuteční v neděli 

12.6.2022, kromě cyklojízdy bude od dopoledne připraven u kostela na Šumburku doprovodný kulturní 

program. Stále volné vstupenky jsou na sobotní představení Švestka v městské kině JAS Járy Cimrmana. 

 

Místostarostka - pozvala na akci Noc kostelů, která se uskuteční v pátek 10.6.2022 od 19 hodin v kostele  

sv. Františka z Assisi na Šumburku a v kostele sv. Petra Pavla na Horním Tanvaldě od 17 hodin. Zároveň  

se v pátek v kostele sv. Františka z Assisi na Šumburku uskuteční poslední koncert Tanvaldského hudebního 

jara od 21.30 hodin. 

 

Dále bez dotazů a připomínek. 

 

ad 14/ Závěr 
 

Místostarosta poděkoval zastupitelům za účast při dnešním jednání, popřál hezkou dovolenou, a zasedání 

zastupitelstva města v 18.20 hodin ukončil.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  Mgr. Vladimír Vyhnálek v.r. 

                                                                                                                                                 starosta  

 

               

 

        

 

Ověřovatelé: Bc. Zdena Synovcová v.r.                              MDDr. Daniela Šebestová  v.r.  

 

 

V Tanvaldě dne 13.06.2022 


