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Město Tanvald 

 

Výpis usnesení 

ze zasedání Zastupitelstva města Tanvald 

konaného dne 14. 09. 2022 

 
I. 

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti rady města v období od 22. 06. 2022 

do 07. 09. 2022. 

                                                                                  

II. 

 

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

a výboru pro rozvoj cestovního ruchu. 

 

III. 

 

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

1) Nemocnice Tanvald s.r.o., 

2) Teplárenství Tanvald s.r.o., 

3) TABYS s.r.o. 

 

IV. 

 

K majetkoprávním záležitostem zastupitelstvo města: 

 

1/ rozhodlo na základě vydaného a zveřejněného záměru prodat část pozemkové parcely č. 147/3 (ostatní 

plocha – zeleň) v katastrálním území Tanvald, označenou podle geometrického plánu č. 1887-164/2022 jako 

pozemková parcela. č 147/10 (ostatní plocha – zeleň) o výměře 866 m2, paní K.   

za účelem stavby rodinného domu pro trvalé bydlení za kupní cenu ve výši 1.533.900 Kč; 

 

2/ rozhodlo pozemkovou parcelu č. 130/1 (ostatní plocha – zeleň) o výměře 1897 m2 v katastrálním území 

Tanvald neprodávat; 

 

3/ rozhodlo vydat záměr na prodej pozemkové parcely č. 240/1 (trvalý travní porost) o výměře  

3342 m2 v katastrálním území Tanvald panu Z. za účelem stavby rodinného domu pro trvalé bydlení; 

4/ rozhodlo na základě vydaného a zveřejněného záměru prodat pozemkovou parcelu č. 102/3 (trvalý travní 

porost) o výměře 572 m2 v katastrálním území Šumburk nad Desnou paní L. za účelem zajištění přístupové 

cesty k plánované stavbě rodinného domu na části pozemkové parcely č. 102/1  

v katastrálním území Šumburk nad Desnou za kupní cenu ve výši 1.147.600 Kč; 

 

5/ rozhodlo na základě vydaného a zveřejněného záměru prodat část pozemkové parcely č. 654/1 (ostatní 

plocha – manipulační plocha) o výměře  2 m2  a části pozemkové parcely č. 654/7 (ostatní plocha – 

manipulační plocha) o výměře 4 m2 vše v katastrálním území Šumburk nad Desnou, označené  podle 

geometrického plánu č. 1168-5116/2021 ze dne 30.03.2022 jako pozemková parcela č. 654/8  (ostatní plocha – 

jiná plocha) o výměře 6 m2,  Povodí Labe, státnímu podniku,  se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské 

Předměstí, Hradec Králové za účelem majetkoprávního vypořádání stavby  „Desná, Tanvald, oprava zdi LB, ř. 

km 1,935 – 1,965“ za kupní cenu ve výši 1.510 Kč + DPH v zákonné výši; 

 

6/ a) rozhodlo na základě vydaného a zveřejněného záměru prodat vodohospodářské stavby označené jako 

Tanvald, Vítězná ul., ppč. 2674/1 – vodovod a kanalizace 15 RD“ JN 032 051 (vodovod o celkové délce 
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915 m a kanalizace o celkové délce 437,9 m) Severočeské vodárenské společnosti, a.s., se sídlem 

Přítkovská 1689, Teplice za kupní cenu ve výši 5.481.390 Kč + DPH v zákonné výši (1.151.092 Kč); 

b) schvaluje kupní smlouvu mezi městem Tanvald a Severočeskou vodárenskou společností a.s.,  

se sídlem Přítkovská 1689, Teplice podle předloženého návrhu, týkající se převodu vodohospodářské 

stavby označené jako Tanvald, Vítězná ul., ppč. 2674/1 – vodovod a kanalizace 15 RD“ JN 032 051; 
 

c)  rozhodlo vložit do Severočeské vodárenské společnosti a.s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice částku 

4.834.178 Kč jako peněžitý příplatek mimo základní kapitál společnosti za účelem posílení kapitálových 

zdrojů společnosti; 
 

d) schvaluje Smlouvu o peněžitém příplatku mimo základní kapitál mezi městem Tanvald  

a Severočeskou vodárenskou společností a.s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice podle předloženého 

návrhu, v souvislosti s převodem vodohospodářské stavby označené jako Tanvald, Vítězná ul., ppč. 2674/1 

– vodovod a kanalizace 15 RD“ JN 032 051; 
 

e) souhlasí se započtením kupní ceny ve výši 5.481.390 Kč a peněžitého příplatku mimo základní kapitál 

ve výši 4.834.178 Kč; 
 

f) schvaluje Dohodu o započtení pohledávek mezi městem Tanvald a Severočeskou vodárenskou 

společností a.s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice podle předloženého návrhu, v souvislosti  

s převodem vodohospodářské stavby označené jako Tanvald, Vítězná ul., ppč. 2674/1 – vodovod  

a kanalizace 15 RD“ JN 032 051; 
 

g)  rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 73/2022: 

 

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY          

            + 6.632.482 Kč 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

příplatek mimo základní kapitál SVS a.s.               4.834.178 Kč 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ      

             + 1.151.092 Kč 

FINANCOVÁNÍ 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                 - 647.212 Kč 

  

 

§ pol. ORJ ORG Kč

3639 3112 9 6 632 482,00

8115 -647 212,00

2321 6202 10 10530 4 834 178,00

6399 5362 10 1 151 092,00  
 

7/ rozhodlo vykoupit: 

1a) část stavební parcely č. 586 v katastrálním území Tanvald, označenou podle geometrického plánu č. 

1852-297/2021 jako pozemková parcela č. 2035 (ostatní plocha – ostatní komunikace)  

o výměře 14 m2, 

1b) část pozemkové parcely č. 1556/1 (zahrada) v katastrálním území Tanvald, označenou podle 

geometrického plánu č. 1852-297/2021 jako pozemková parcela č. 1556/7 (ostatní plocha – ostatní 

komunikace) o výměře 43 m2, 

 

od manželů A. za kupní cenu v celkové výši 17.100 Kč; 
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2) část pozemkové parcely č. 1556/6 (zahrada) v katastrálním území Tanvald, označenou podle 

geometrického plánu č. 1852-297/2021 jako pozemková parcela č. 1556/8 (ostatní plocha – ostatní 

komunikace) o výměře 15 m2, od pana A. za kupní cenu ve výši 4.500 Kč. 

 

3) rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 74/2022 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

pořízení ppč. 2035 v k.ú. Tanvald               4.200 Kč 

pořízení ppč. 1556/7 v k.ú. Tanvald      12.900 Kč 

pořízení ppč. 1556/8 v k.ú. Tanvald        4.500 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                          + 21.600 Kč 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

3639 6130 10 10531 4 200,00

3639 6130 10 10532 12 900,00

3639 6130 10 10533 4 500,00

8115 21 600,00  
 

 

 

                                                                             V.  

 

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 68/2022 spočívající v dokrytí personálních 

výdajů v souvislosti s nařízením vlády č. 264/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády  

č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších 

předpisů.  

DAŇOVÉ PŘÍJMY             + 1.041.950 Kč 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

ODBOR EKONOMICKÝ + 1.041.950 Kč 
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§ pol. ORJ ORG Kč

6171 5011 10 544 590,00

6171 5031 10 135 058,00

6171 5032 10 49 013,00

6171 5038 10 2 287,00

3639 5011 10 170 130,00

3639 5031 10 42 192,00

3639 5032 10 15 312,00

3639 5038 10 715,00

3314 5011 10 16 830,00

3314 5031 10 4 174,00

3314 5032 10 1 515,00

3314 5038 10 71,00

2141 5011 10 15 600,00

2141 5031 10 3 869,00

2141 5032 10 1 404,00

2141 5038 10 65,00

3313 5011 10 9 780,00

3313 5031 10 2 425,00

3313 5032 10 880,00

3313 5038 10 41,00

4351 5011 10 18 840,00

4351 5031 10 4 672,00

4351 5032 10 1 696,00

4351 5038 10 791,00

1211 1 041 950,00  

                                                                                   VI. 

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit: 

1)  příspěvkové organizaci Mateřská škola Tanvald, U Školky 579 zvýšení příspěvku na odpisy  

o 8.484 Kč na 49.572 Kč; 

2)  příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Tanvald, Školní 351 zvýšení příspěvku na odpisy  

o 17.347 Kč na 58.435 Kč; 

3) rozpočtové opatření č. 67/2022: 
 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

ODBOR EKONOMICKÝ       

Mateřská škola Tanvald                                                                                + 8.484 Kč 

Základní umělecká škola Tanvald         + 17.347 Kč 

FINANCOVÁNÍ 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                 + 25.831 Kč 

§ pol. ORJ ORG Kč

3111 5331 10 8 484,00

3231 5331 10 17 347,00

8115 25 831,00  
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                                                                            VII. 

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 72/2022: 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

hřiště u ŠD u č.p. 589 - TZ městského stadionu                        - 200.000 Kč 

inv. příspěvek ZŠ Tanvald na vybudování hřiště u ŠD u č.p. 589                   200.000 Kč 

§ pol. ORJ ORG Kč

3113 6121 21 10518 -200 000,00

3113 6351 10 10529 200 000,00  

 

                                                                            VIII. 

Zastupitelstvo města rozhodlo uvolnit finanční prostředky ve výši 481.445 Kč  

na pořízení stínící techniky – žaluzie pro budovu Masarykovy základní školy, Školní 416, Tanvald  

a schválit rozpočtové opatření č. 75/2022:  

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

Rekonstrukce oken v objektu ZŠ, Školní 416                     + 481.445 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                      + 481.445 Kč 
 

§ pol. ORJ ORG Kč

3113 6121 21 10209 481 445,00

8115 481 445,00  

 

                                                                            IX. 

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit poskytnutí dotace ve výši 15.216 Kč Rodinnému centru Maják, z.s., U 

Školky 579, Tanvald na dofinancování projektu „Maják-přístav pro ohrožené rodiny 2022“ a schválit 

rozpočtové opatření č. 70/2022: 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ        

 

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

ohrožené rodiny 2022   + 

15.216 Kč 

nerozdělené dotace a dary    - 

15.216 Kč 

 
§ pol. ORJ ORG Kč

3429 5222 99 26533572 15 216,00

6409 5222 99 -15 216,00  
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                                                                                  X. 

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit poskytnutí peněžitého daru ve výši 30.000 Kč ČR-Hasičskému 

záchrannému sboru Libereckého kraje, územní odbor Jablonec nad Nisou a schválit rozpočtové opatření  

č. 69/2022: 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ        

 

dar HZS LK        

30.000 Kč 

nerozdělené dotace a dary      

- 30.000 Kč 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

5512 5319 99 70888744 30 000,00

6409 5222 99 -30 000,00  
                                                                   

                                                                                  XI. 

Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout peněžitý dar ve výši 80.000 Kč Oblastnímu spolku Českého 

červeného kříže v Jablonci nad Nisou, se sídlem Uhelná 991/5, Jablonec nad Nisou  

a schválit rozpočtové opatření č. 71/2022: 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

ODBOR EKONOMICKÝ        

dar Oblastní spolek ČČK Jablonec nad Nisou          + 80.000 Kč 

nerozdělené dotace a dary                                                                                                     -  80.000 Kč 

§ pol. ORJ ORG Kč

3900 5222 99 426083 80 000,00

6409 5222 99 -80 000,00  

 

                                                                                  XII. 

 

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

v průběhu roku 2022 včetně řešení mimořádných situací a koordinaci činností pověřeného úřadu 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, poskytnout v souladu s § 76 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích platném v znění, mimořádnou odměnu 

starostovi ve výši jedné jeho měsíční odměny. 
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Zápis 

 

ze zasedání Zastupitelstva města Tanvald  
konaného dne 14. 09. 2022 od 16.00 hodin  

v zasedací místnosti Městského úřadu Tanvald 
 

Přítomno:   17 členů zastupitelstva města (viz prezenční listina) 
 

Ověřovatelé zápisu: RNDr. Jaroslav Týl a Lukáš Černý   
 

Zapisovatelka: Eva Kráslová 
 

   Program:   
1/ Zahájení 

2/ Informace o činnosti rady města  

3/ Informace o činnosti výborů zastupitelstva města 

      3.1.Kontrolní výbor 

      3.2 Finanční výbor 

      3.3.Výbor pro rozvoj cestovního ruchu 

4/ Informace o činnosti společností s majetkovou účastí města 

      4.1. Nemocnice Tanvald s.r.o. 

      4.2. Teplárenství Tanvald s.r.o.  

      4.3. TABYS s.r.o. 

5/ Majetkoprávní záležitosti  

      5.1. Prodej části pozemkové parcely č. 147/3 v kú. Tanvald 

      5.2. Prodej pozemkové parcely č. 130/1 v kú. Tanvald 

      5.3. Prodej části pozemkové parcely č. 240/1 v kú. Tanvald 

      5.4. Prodej pozemkové parcely č. 102/3 v kú. Šumburk nad Desnou 

      5.5. Prodej části pozemkové parcely č. 654/1 a části pozemkové parcely č. 654/7 v kú. Šumburk n/D 

      5.6. Prodej stavby „Tanvald, Vítězná ul. ppč. 2674/1 – vodovod a kanalizace pro 15 RD“ 

      5.7. Výkup části stpč. 586, části ppč. 1556/1 a části ppč. 1556/6 vše v kú. Tanvald 

 6/ Rozpočtové opatření - navýšení personálních výdajů zaměstnanců města zařazených do MěÚ 

 7/ Žádosti Mateřské školy Tanvald a Základní umělecké školy Tanvald o zvýšení příspěvku na odpisy 

 8/ Rozpočtové opatření z důvodu změny investora – hřiště pro školní družinu ZŠ Tanvald, Sportovní 576 

 9/ Uvolnění finančních prostředků na stínící techniku Masarykovy základní školy Tanvald 

10/ Žádost o dofinancování projektu „Maják – přístav pro ohrožené rodiny 2022“  

11/ Žádost o finanční podporu ČR - Hasičského záchranného sboru LK 

12/ Poskytnutí peněžitého daru Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou  

13/ Schválení mimořádné odměny členu 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.  

 

- požádal přítomné, aby povstali a symbolickou minutou ticha uctili památku člena zastupitelstva města pana 

Jiřího Josífka, který 1. srpna 2022 zemřel. 
 

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

že přítomno je 14 členů zastupitelstva města, omluveni jsou paní místostarostka MDDr. Šebestová, paní 

Preislerová, pan Soldát a pan Soukup, pozdější příchod nahlásil pan MUDr. Buchar, Mgr. Prašivka a pan 

Šimek. 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 – uvedl, že na dnešní zasedání zastupitelstva města byl do programu zařazen bod 2/ Složení 

slibu člena Zastupitelstva města Tanvald. Konstatoval, že nový člen zastupitelstva města pan Lubomír Soukup 

se omluvil ze zdravotních důvodů. Navrhl bod 2/ vyjmout z programu a body následující přečíslovat sestupně. 

schváleno všemi hlasy přítomných 

 

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

 

Bez námětů a připomínek. 

 

Místostarosta - navrhl schválit takto upravený program. 

schváleno všemi hlasy přítomných 

 
                        

Místostarosta -  navrhl členy návrhové komise:  pana Ing. Jana Palmeho 

                                                                              pana MUDr. Ondřeje Pražáka 

 

                                                                                                                  schváleno všemi hlasy přítomných 

 

- určil zapisovatelku –  paní Evu Kráslovou 

 

- navrhl ověřovatele –  RNDr. Jaroslava Týla a  Lukáše Černého   

 

schváleno všemi hlasy přítomných 
      

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

ověřovatelkami zápisu paní Bc. Zdenou Synovcovou a  MDDr. Danielou Šebestovou 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 22.06.2022 

do 07. 09. 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. 

 

p. Černý – uvedl, že ho poprosila místostarostka města paní MDDr. Šebestová, která je z dnešního zasedání 

zastupitelstva města omluvena, aby přednesl její dovětek k jednání rady města ohledně schválení Smlouvy  

o náhradním plnění. Citoval „Na radě města byla předložena smlouva o tzv. náhradním plnění, kde se město 

Tanvald zavazuje objednat služby v hodnotě 150 tis. Kč. Když jsem se zeptala, o jaké služby se jedná, bylo mi 

odpovězeno, že jde o kalendáře. Toto jsem svým hlasem nepodpořila. Kalendáře už ale v tu chvíli byly 

vytištěny. O jejich výrobě nechali kolegové z rady hlasovat, i když už kalendáře byly ve skladu. Vzhledem k 

tomu, že za necelý měsíc jsou komunální volby, považuji za krajně nevhodné distribuovat kalendář teď a 

zneužívat jej takto nekorektně v předvolebním boji. Do konce roku je ještě spousta času, proč tedy kalendář 

pro občany rozdávat právě teď? Pokud je toto kampaň některých našich kolegů radních, považuji to za krajně 
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nevhodné. Kampaň si totiž má každá strana platit ze svých zdrojů, rozhodně ne ze zdrojů daňových 

poplatníků!“ 

 

- sám za sebe uvedl, že na schůzi rady města se neprojednávala samotná distribuce kalendářů, tj. jak a kdy se 

budou distribuovat. 

 

Místostarosta – uvedl, že distribuce kalendářů byla projednávána nejprve s Českou poštou, s.p. Vzhledem 

k vyšší ceně nebyla objednávka podána a distribuci zajišťuje zaměstnanec města zařazený do MěÚ služebním 

vozem. 

 

Dále bez námětů a připomínek. 

 

Místostarosta navrhl usnesení: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti rady města v období od 22. 06. 2022  

do 07. 09. 2022. 

Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. I 

 

ad 3/ Informace o činnosti výborů zastupitelstva města     
 

3.1. Kontrolní výbor  
 

Místostarosta navrhl projednat tento bod, až bude přítomen p. Šimek. 

 

Bez připomínek. 

 

3.2. Finanční výbor 
 

Místostarosta předal slovo Ing. Palmemu za nepřítomného předsedu finančního výboru Ing. Prašivku. 

 

Ing. Palme, člen finančního výboru – uvedl, že finanční výbor se sešel dne 12. 09. 2022. Finanční výbor 

projednal rozpočtová opatření schválená radou od posledního zasedání zastupitelstva města a vzal je  

na vědomí. Rovněž projednal majetkoprávní záležitosti a rozpočtová opatření předložená zastupitelstvu města 

na dnešní zasedání, ve všech případech se přiklonil k doporučení rady města. U bodu Schválení mimořádné 

odměny členu zastupitelstva města dle § 76 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích nedošlo ke shodě a kontrolní výbor 

nepřijal 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 –  poděkoval všem členům výboru pro rozvoj 

cestovního ruchu  za odvedenou práci v uplynulém volebním období. Konstatoval, že odvedli velký kus práce 

a připomněl některé zrealizované projekty jako např. Vyhlídku Špička, pumptrack, stezku u bývalé bobové 

dráhy na Malém Špičáku, naučnou stezku na Terezínku a podél Kamenice, dále rozvoj Kempu Tanvaldský 

Špičák a zprovoznění Instagramu a facebookových stránek města. Posledním projektem, který se dokončuje 

v současné době, je stoupací trail na Malém Špičáku. 

 

Místostarosta otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Bez připomínek. 
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Místostarosta navrhl usnesení: 

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

 

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti 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. Konstatoval, že společnost 

hospodaří i nadále v černých číslech. Uvedl, že se stále řeší personální záležitosti i nedostatek personálu. 

V neposlední řadě se nemocnice opět zabývá pacienty s Covidem. 
 

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 

 

4.2. Teplárenství Tanvald s.r.o. 
 

Místostarosta předal slovo jednateli Teplárenství Tanvald s.r.o. panu Bochovi.  

 

p. Boch, jednatel spol. Teplárenství Tanvald s.r.o. – informoval, že v současné době se dokončuje investiční 

akce připojení objektů „Kamélie“ a č.p. 461 a č.p. 463 v Mánesově ulici na centrální zdroj tepla. Akce bude 

dokončena do konce září. 

Uvedl, že společnost má velice výhodně nasmlouvané dodávky zemního plynu na období až do roku 2023. 

Konstatoval, že společnosti má připravený krizový scénář v případě problémů s dodávkou plynu. 

Dodal, že dodávku elektrické energie nemá společnost zafixovanou, ale tato nepatří mezi hlavní nákladovou 

položku. Dále uvedl, že prodej tepla byl za období od I – VIII/2022 nižší oproti stejnému období loňského 

roku.  

Místostarosta otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

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

 

Ing. Palme – otázal se, jakou cenu tepla budou mít nájemníci v nově připojených objektech na centrální zdroj 

tepla. Občané by tuto informaci měli rádi k dispozici např. na nástěnkách ve společných prostorách. 

 

p. Boch, jednatel spol. Teplárenství Tanvald s.r.o. – uvedl, že cena tepla je pro měsíce X- XII/2022 schválena 

ve výši 490 Kč/GJ bez DPH ve všech objektech vytápěných centrálním zdrojem tepla od společnosti 

Teplárenství Tanvald s.r.o.  

 

Dále bez připomínek. 
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Místostarosta navrhl usnesení: 

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

2) Teplárenství Tanvald s.r.o. 

 

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      

Kottan Michal   

Marčíková Lenka                   

Ing. Mikš Jaroslav   

Ing. Palme Jan   

Mgr. Prašivka Jan nepřítomen   nepřítomen 

MUDr. Pražák Ondřej            

Preislerová Hana omluvena  omluvena 

Průcha Josef                   

Soldát Karel  omluven  omluven 

Soukup Lubomír  omluven  omluven 

Bc. Synovcová Zdeňka                  

MDDr. Šebestová Daniela  omluvena   omluvena 

Šimek Daniel nepřítomen      nepřítomen 

RNDr. Týl Jaroslav          

Mgr. Vyhnálek Vladimír                      

Mgr. Zítko Tomáš   

 

bylo schváleno  

 

                                                                          

4.3. TABYS s.r.o. Tanvald 
 

Místostarosta předal slovo jednateli spol. TABYS s.r.o. panu Ing. Zaplatílkovi. 

 

Ing. Zaplatílek, jednatel spol. TABYS s.r.o. – uvedl, že spol. TABYS s.r.o. měla dodávku elektrické energie  

a plynu nasmlouvanou se spol. BOHEMIA ENERGY s.r.o. Vzhledem k vysokým zálohám na úhradu 

elektrické energie a plynu, které byly nastavené v následujícím období, se společnost rozhodla připojit objekty 

„Kamélie“ a č.p. 461 a č.p. 463 v Mánesově ulici na centrální zdroj tepla. Plynové kotle v těchto objektech již 

byly 25 let staré. Pro nájemníky těchto objektů bude cena za vytápění takto výhodnější. 

Konstatoval, že akci připojení objektů průběžně kontroluje. 

Uvedl, že společnost dále provádí práce na objektu č.p. 183, ul. Protifašistických bojovníků, Tanvald, část 

Šumburk nad Desnou. U objektů č.p. 461 a č.p. 463 v Mánesově ulici bude realizována rekonstrukce 

kanalizace. 

 

Místostarosta otevřel diskuzi k tomuto bodu. 
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p. Onderka, občan Tanvaldu – uvedl, že na připojení objektů „Kamélie“ a č.p. 461 a č.p. 463 v Mánesově ulici 

se finančně podílí spol. Teplárenství Tanvald s.r.o. a spol. TABYS z této akce vyšla dobře a bez finanční 

spoluúčasti. Uvedl, že jednatele společnosti při akci na připojení objektů nikdy neviděl. 

 

Ing. Zaplatílek, jednatel spol. TABYS s.r.o. – uvedl, že spol. Teplárenství Tanvald s.r.o. bude mít touto 

investicí ve výši cca 0,5 mil. Kč větší počet připojených objektů, čímž se společnosti navýší výroba, potažmo 

zisk.  

 

Místostarosta – připomněl, že tu hovoříme o společnostech s majetkovou účastí města, v případě spol. TABYS 

s.r.o. se 100% účastí města, v případě spol. Teplárenství Tanvald s.r.o.  se 76% účastí města. Obchodním 

cílem teplárenství je navyšování odběratelů a tím i vyšší tržby za prodej tepla. Dodal, že vedení města má 

myšlenku napojit na centrální zdroj tepla i areál Nemocnice Tanvald s.r.o., avšak dosud neúspěšně. 

 

Ing. Zaplatílek, jednatel spol. TABYS s.r.o. – uvedl, že nájemníci v objektech města a spol. TABYS s.r.o. mají 

ceny energií, především vytápění, za velmi dobrou cenu. Ostatní občané města, kteří vlastní rodinné domy, 

takto výhodnou cenu nemají. 

 

p. Onderka, vedoucí odboru rozvoje a KV – konstatoval, že společnost TABYS s.r.o. se na akci připojení 

objektů „Kamélie“ a č.p. 461 a č.p. 463 v Mánesově ulici na centrální zdroj tepla nepodílela ani finančně ani 

know-how. 

 

Dále 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                X 

Černý Lukáš          

MUDr. Ducháčková Radka              

Erbenová Miroslava      

Kottan Michal   

Marčíková Lenka                   

Ing. Mikš Jaroslav   

Ing. Palme Jan         X 

Mgr. Prašivka Jan nepřítomen   nepřítomen 

MUDr. Pražák Ondřej            

Preislerová Hana omluvena  omluvena 

Průcha Josef                   

Soldát Karel  omluven  omluven 

Soukup Lubomír  omluven  omluven 

Bc. Synovcová Zdeňka                  

MDDr. Šebestová Daniela  omluvena   omluvena 

Šimek Daniel nepřítomen      nepřítomen 

RNDr. Týl Jaroslav          
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Mgr. Vyhnálek Vladimír                      

Mgr. Zítko Tomáš   

 

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. Prodej části pozemkové parcely č. 147/3 v kú. Tanvald 

 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 
 

Místostarosta – uvedl, že rada města na své schůzi dne 04.05.2022 přijala usnesení č. 123/9/2022/2, kterým 

vydala záměr na prodej části č. 147/3 (ostatní plocha – zeleň) o výměře cca 1000 m2 v katastrálním území 

Tanvald paní K. za účelem stavby rodinného domu pro trvalé bydlení. 

Náklady za vyhotovení geometrického plánu činí 6.292 Kč. 

Náklady za vyhotovení znaleckého posudku činí 2.570 Kč. 

Odhad tržní hodnoty části pozemkové parcely č. 147/3 v katastrálním území Tanvald, označené podle 

geometrického plánu č. 1887-164/2022 jako pozemková parcela č. 147/10 (ostatní plocha – zeleň) o výměře 

866 m2,  činí dle znaleckého posudku č. 2862/017/2022 ze dne 25.07.2022  částku ve výši 1.524.000 Kč. 

Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

p. Kottan – otázal se, co bude se zbývající částí pozemku, která zůstane v majetku města, nebude na ni ani 

přístup. Uvedl, zda by nebylo lepší prodat celý pozemek. 

 

p. Onderka, vedoucí odboru rozvoje a KV – vysvětlil, že část pozemku, která zůstane v majetku města,  

je nezastavitelná z důvodu ochranného pásma lesa. 

 

Ing. Palme – uvedl, že v tomto případě se prodává pouze část pozemku. Je to podobný případ jako při prodeji 

pozemku v ul. Hartigova stezka, tam se ale prodává celý pozemek, a ne pouze jeho část.  
 

 

Dále bez připomínek.    
 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

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

parcely č. 147/3 (ostatní plocha – zeleň) v katastrálním území Tanvald, označenou podle geometrického 

plánu č. 1887-164/2022 jako pozemková parcela. č 147/10 (ostatní plocha – zeleň)  

o výměře 866 m2, paní K. za účelem stavby rodinného domu pro trvalé bydlení za kupní cenu ve výši 

1533.900 Kč. 

 

Bez připomínek.  
Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.              

                                                                                    Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. IV/1 

 

 

      5.2. Prodej pozemkové parcely č. 130/1 v kú. Tanvald 

 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 

 

Do zasedací místnosti přišel p. Šimek – počet zastupitelů 16. 
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Místostarosta – uvedl, že pan S.  je vlastníkem prodejny autodílů č.p. 598, ul. Krkonošská, Tanvald. V roce 

2020 požádal město Tanvald o prodej částí pozemkové parcely č. 130/1 (ostatní plocha – zeleň) v katastrálním 

území Tanvald za účelem využívání jako parkovací plochy (cca 130 m2) pro zákazníky a zaměstnance 

prodejny autodílů  a pro účely rozšíření  zázemí prodejny (cca 90 m2).  

Část pozemku, kterou chtěl využívat pro parkování zákazníků prodejny a zaměstnance prodejny, má 

v pronájmu od 01.01.2010 na základě nájemní smlouvy ze dne 22.12.2009 pan  K., vlastník stavební parcely  

č. 309 v katastrálním území Tanvald, jejíž součástí je stavba: Tanvald č.p. 86, rodinný dům za účelem 

parkování dvou osobních vozidel. 

V letošním roce obdržel ekonomický odbor od manželů K. žádost o prodej části pozemkové parcely č. 130/1 

(ostatní plocha – zeleň) o výměře cca 940 m2 za účelem rozšíření parkovacího stání a jeho možného oplocení  

a rozšíření výběhu pro domácí zvířata. Případně by koupili pozemek celý.  

Paní K. požádala Městský úřad Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí o územně plánovací informaci 

k ploše na ppč. 130/1 v katastrálním  území Tanvald. Dle této územně plánovací informace, která je přílohou 

této zprávy, nelze na části pozemku mezi objekty čp. 598  (prodejna autodílů) 

a čp. 86 ( rodinný dům ) vybudovat parkovací plochu. S ohledem na toto stanovisko nemá význam pozemek 

pronajímat nebo prodávat, jelikož ho nelze k žádným činnostem popisovaných v žádostech využívat. Proto 

doporučila rada města pozemek neprodávat. Konstatoval, že je nutné provést revizi Územního plánu Tanvald. 

Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 
 

MUDr. Buchar – otázal se, zda je přítomen pan S., protože se ho chtěl zeptat, zda by nechtěl koupit pouze 90 

m2 jako zázemí prodejny. 
 

Mezi přítomnými pan S. nebyl. 
 

Dále bez připomínek.    
 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo pozemkovou parcelu č. 130/1 (ostatní plocha – zeleň) o výměře 1897 m2 

v katastrálním území Tanvald neprodávat. 
 

Bez připomínek.  
Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.              

                                                                                    Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. IV/2 

 

      5.3. Prodej části pozemkové parcely č. 240/1 v kú. Tanvald 

 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 
 

Místostarosta – uvedl, že rada města na své schůzi dne 13. 07.2022 přijala usnesení č. 204/13/2022, kterým na 

základě obdržené žádosti vydala záměr na prodej pozemkové parcely č. 240/1 (trvalý travní porost)  

o výměře 3342 m2 v katastrálním území Tanvald panu Z. za účelem stavby rodinného domu pro trvalé bydlení. 

Podle schváleného Územního plánu Tanvald se část pozemku o výměře cca 1653 m2 nachází ve funkčním 

využití bydlení v rodinných domech – městské a příměstské – BI a část pozemku o výměře cca 1689 m2  

se nachází ve funkčním využití  plochy smíšené nezastavěného území – přírodní, zemědělská – NS. 

Dopisem ze dne  22. 08. 2022  požádal pan  Z. z důvodu rostoucích nákladů cen stavebních materiálů  jen o 

prodej části pozemkové parcely č. 240/1 (trvalý travní porost)  o výměře 400 m2. 

Dne 08.09.2022 obdržel ekonomický odbor od pana Z. sdělení, že odstupuje od své žádosti o prodej části 

pozemkové parcely č. 240/1 (trvalý travní porost) o výměře 400 m2 a znovu žádá město   

o prodej pozemkové parcely č. 240/1 (trvalý travní porost) o výměře 3342 m2 v katastrálním území Tanvald  

za účelem stavby rodinného domu pro  trvalé bydlení. 

Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 
 

Bez připomínek.    
 

 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo vydat záměr na prodej pozemkové parcely č. 240/1 (trvalý travní porost) 

o výměře 3342 m2 v katastrálním území Tanvald panu Z. za účelem stavby rodinného domu pro trvalé 

bydlení. 

 



15 

 

Bez připomínek.  
Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.              

                                                                                    Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. IV/3 

 

 

      5.4. Prodej pozemkové parcely č. 102/3 v kú. Šumburk nad Desnou 

 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 
 

Místostarosta – uvedl, že rada města na své schůzi dne 03.08.2022 přijala usnesení č. 227/15/2022, kterým 

vydala záměr na prodej pozemkové parcely č. 102/3 (trvalý travní porost) o výměře 572 m2 v katastrálním 

území Šumburk nad Desnou paní L. za účelem  zajištění přístupové cesty k plánované stavbě rodinného domu 

na části pozemkové parcely č. 102/1 v katastrálním území Šumburk nad Desnou. 

Konstatoval, že náklady za vyhotovení znaleckého posudku činí  2.570 Kč. Odhad tržní hodnoty pozemkové 

parcely č. 102/3 trvalý travní porost) o výměře 572 m2 v katastrálním území Šumburk nad Desnou  

dle znaleckého posudku č. 2867/022/2022 ze dne 05.09.2022 činí 1.144.000 Kč. 

Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

MUDr. Buchar – uvedl, že žadatelka chtěla koupit část pozemku, ale prodává se celý pozemek. 

 

paní L. – uvedla, že měla zájem koupit část pozemku za účelem zajištění přístupové cesty k plánované stavbě 

rodinného domu. Koupit ale prý musí celý pozemek. Dále uvedla, že znalec, který byl na obhlídce pozemku 

ohledně vypracování znaleckého posudku na ocenění předmětného pozemku, se vůči ní choval arogantně. 

Neví, z jakého důvodu stanovil cenu pozemku ve znaleckém posudku takto vysokou, zdůvodnil jí to tím, že 

cena je srovnatelná s cenou, za kterou se prodává vedlejší pozemek.  

 

Místostarosta – uvedl, že znalec při stanovení ceny ve znaleckém posudku vychází z cen okolních 

srovnatelných pozemků a právě jedním z nich byl pozemek, který prodává paní L. 
 

 

Dále bez připomínek.    

 
 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo na základě vydaného a zveřejněného záměru prodat pozemkovou parcelu 

č. 102/3 (trvalý travní porost) o výměře 572 m2 v katastrálním území Šumburk nad Desnou paní  L.  

za účelem zajištění přístupové cesty k plánované stavbě rodinného domu na části pozemkové parcely  

č. 102/1 v katastrálním území Šumburk nad Desnou za kupní cenu ve výši 1.147.600 Kč. 

 

Bez připomínek.  
Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.              

                                                                                    Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. IV/4 

 

5.5. Prodej části pozemkové parcely č. 654/1 a části pozemkové parcely č. 654/7 v kú. Šumburk n/D 

 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 
 

Místostarosta – uvedl, že rada města  na  své  schůzi dne 24.08.2022 přijala usnesení č. 239/16/2022, 
kterým vydala záměr na prodej části pozemkové parcely č. 654/1 (ostatní plocha – manipulační plocha)  

o výměře  2 m2  a části pozemkové parcely č. 654/7 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 4 m2 vše 

v katastrálním území Šumburk nad Desnou označených  podle geometrického plánu  

č. 1168-5116/2021 ze dne 30.03.2022 jako pozemková parcela č. 654/8  (ostatní plocha – jiná plocha)  

o výměře 6 m2  Povodí Labe, státnímu podniku  se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec 

Králové za účelem majetkoprávního vypořádání stavby  „Desná, Tanvald, oprava zdi LB, ř. km 1,935 – 

1,965“. 

Cena obvyklá části pozemkové parcely č. 654/1 (ostatní plocha – manipulační plocha)  

o výměře  2 m2  a části pozemkové parcely č. 654/7 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 4 m2 vše 

v katastrálním území Šumburk nad Desnou označených  podle geometrického plánu  
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č. 1168-5116/2021 ze dne 30.03.2022 jako pozemková parcela č. 654/8  (ostatní plocha – jiná plocha)  

o výměře 6 m2 dle znaleckého posudku č. 5078/157/2022 ze dne 4. 7. 2022 činí  1.510 Kč. 

 

Bez připomínek.    
 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

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

parcely č. 654/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře  2 m2  a část pozemkové parcely 

č. 654/7 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 4 m2 vše v katastrálním území Šumburk nad 

Desnou označené  podle geometrického plánu č. 1168-5116/2021 ze dne 30.03.2022 jako pozemková 

parcela č. 654/8  (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 6 m2  Povodí Labe, státnímu podniku, 

se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové za účelem majetkoprávního 

vypořádání stavby  „Desná, Tanvald, oprava zdi LB, ř. km 1,935 – 1,965“ za kupní cenu ve výši  

1.510 Kč + DPH v zákonné výši. 

 

Bez připomínek.  
Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.              

                                                                                    Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. IV/5 

 

 

      5.6. Prodej stavby „Tanvald, Vítězná ul. ppč. 2674/1 – vodovod a kanalizace pro 15 RD“ 

 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 

 

Do zasedací místnosti přišel Mgr. Prašivka – počet zastupitelů 17. 
 

Místostarosta – uvedl, že rada města na své schůzi dne 24. 08. 2022 přijala usnesení č. 238/16/2022, kterým: 

1/   vydala záměr na prodej vodohospodářské stavby označené jako Tanvald, Vítězná ul.,  

ppč. 2674/1 – vodovod a kanalizace 15 RD“ JN 032 051 (vodovod o celkové délce 915 m  

a kanalizace o celkové délce 437,9 m) Severočeské vodárenské společnosti, a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 

Teplice. 

2/ doporučuje zastupitelstvu schválit kupní smlouvu mezi městem Tanvald  

a Severočeskou vodárenskou společností a.s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice podle předloženého návrhu, 

týkající se převodu vodohospodářské stavby označené jako Tanvald, Vítězná ul., ppč. 2674/1 – vodovod a 

kanalizace 15 RD“ JN 032 051. 

3/ doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o peněžitém příplatku mimo základní kapitál mezi 

městem Tanvald a Severočeskou vodárenskou společností a.s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice podle 

předloženého návrhu, v souvislosti s převodem vodohospodářské stavby označené jako Tanvald, Vítězná ul., 

ppč. 2674/1 – vodovod a kanalizace 15 RD“ JN 032 051. 

4/   doporučuje zastupitelstvu města schválit Dohodu o započtení pohledávek mezi městem Tanvald  

a Severočeskou vodárenskou společností a.s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice podle předloženého návrhu, 

v souvislosti s převodem vodohospodářské stavby označené jako Tanvald, Vítězná ul., ppč. 2674/1 – vodovod 

a kanalizace 15 RD“ JN 032 051. 

 
 

Bez připomínek.    
 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo na základě vydaného a zveřejněného záměru prodat vodohospodářské 

stavby označené jako Tanvald, Vítězná ul., ppč. 2674/1 – vodovod a kanalizace 15 RD“ JN 032 051 

(vodovod o celkové délce 915 m a kanalizace o celkové délce 437,9 m) Severočeské vodárenské 

společnosti, a.s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice za kupní cenu ve výši 5.481.390 Kč + DPH 

v zákonné výši (1.151.092 Kč); 

b) schvaluje kupní smlouvu mezi městem Tanvald a Severočeskou vodárenskou společností a.s.,  

se sídlem Přítkovská 1689, Teplice podle předloženého návrhu, týkající se převodu vodohospodářské 

stavby označené jako Tanvald, Vítězná ul., ppč. 2674/1 – vodovod a kanalizace 15 RD“ JN 032 051; 
 



17 

 

c)  rozhodlo vložit do Severočeské vodárenské společnosti a.s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice 

částku 4.834.178 Kč jako peněžitý příplatek mimo základní kapitál společnosti za účelem posílení 

kapitálových zdrojů společnosti; 
 

d) schvaluje Smlouvu o peněžitém příplatku mimo základní kapitál mezi městem Tanvald  

a Severočeskou vodárenskou společností a.s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice podle předloženého 

návrhu, v souvislosti s převodem vodohospodářské stavby označené jako Tanvald, Vítězná ul., ppč. 

2674/1 – vodovod a kanalizace 15 RD“ JN 032 051; 
 

e) souhlasí se započtením kupní ceny ve výši 5.481.390 Kč a peněžitého příplatku mimo základní 

kapitál ve výši 4.834.178 Kč; 
 

f) schvaluje Dohodu o započtení pohledávek mezi městem Tanvald a Severočeskou vodárenskou 

společností a.s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice podle předloženého návrhu, v souvislosti  

s převodem vodohospodářské stavby označené jako Tanvald, Vítězná ul., ppč. 2674/1 – vodovod  

a kanalizace 15 RD“ JN 032 051; 
 

g)  rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 73/2022: 

 

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY          

            + 6.632.482 Kč 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

příplatek mimo základní kapitál SVS a.s.               4.834.178 Kč 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ      

             + 1.151.092 Kč 

FINANCOVÁNÍ 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                - 647.212 Kč 

  

 

§ pol. ORJ ORG Kč

3639 3112 9 6 632 482,00

8115 -647 212,00

2321 6202 10 10530 4 834 178,00

6399 5362 10 1 151 092,00  
 

 

Bez připomínek.  
Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.              

                                                                                    Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. IV/6 

 

      5.7. Výkup části stpč. 586, části ppč. 1556/1 a části ppč. 1556/6 vše v kú. Tanvald 

 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 
 

Místostarosta – uvedl, že na základě podnětu manželů A., vlastníků stavební parcely č. 586 a pozemkové 

parcely č. 1556/1 v katastrálním území Tanvald nechalo město Tanvald vytyčit stavbu místní komunikace 

vedenou v pasportu komunikací pod označením 31u  (pozemková parcela č. 1843/1 v katastrálním území 

Tanvald). 

Z důvodu uvedení faktického stavu do souladu se stavem právním předkládáme radě města 

 a následně zastupitelstvu k projednání výkup: 

1a) části stavební parcely č. 586 v katastrálním území Tanvald, označené podle geometrického plánu  

č. 1852-297/2021 jako pozemková parcela č. 2035 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 14 m2, 

1b)  části pozemkové parcely č. 1556/1 (zahrada) v katastrálním území Tanvald označené podle 

geometrického plánu č. 1852-297/2021 jako pozemková parcela č. 1556/7 (ostatní plocha – ostatní 

komunikace) o výměře 43 m2, 
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od manželů A. za tržní hodnotu v celkové výši 17.100 Kč stanovenou znaleckým posudkem č. 2863/018/2022 

ze dne 5. 8. 2022; 

2) části pozemkové parcely č. 1556/6 (zahrada) v katastrálním území Tanvald, označené podle geometrického 

plánu č. 1852-297/2021 jako pozemková parcela č. 1556/8 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 15 

m2, od pana A. za tržní hodnotu ve výši 4.500 Kč stanovenou znaleckým posudkem č. 2863/018/2022 ze dne 

5. 8. 2022.  
 

Část výše uvedené místní komunikace (31 m2) byla vybudována také na stavební parcele 

č. 328 v katastrálním území Tanvald ve spoluvlastnictví paní H. a pana H.  Souhlas s výkupem této části 

pozemku od nich město nezískalo. 
 

Bez připomínek.    
 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo vykoupit: 

1a) část stavební parcely č. 586 v katastrálním území Tanvald, označenou podle geometrického 

plánu č. 1852-297/2021 jako pozemková parcela č. 2035 (ostatní plocha – ostatní komunikace)  

o výměře 14 m2, 

1b)  část pozemkové parcely č. 1556/1 (zahrada) v katastrálním území Tanvald, označenou podle 

geometrického plánu č. 1852-297/2021 jako pozemková parcela č. 1556/7 (ostatní plocha – ostatní 

komunikace) o výměře 43 m2, 

 

od manželů A. za kupní cenu v celkové výši 17.100 Kč; 

 

2) část pozemkové parcely č. 1556/6 (zahrada) v katastrálním území Tanvald, označenou podle 

geometrického plánu č. 1852-297/2021 jako pozemková parcela č. 1556/8 (ostatní plocha – ostatní 

komunikace) o výměře 15 m2 od pana A. za kupní cenu ve výši 4.500 Kč. 

 

3) rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 74/2022 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

pořízení ppč. 2035 v k.ú. Tanvald              4.200 Kč 

pořízení ppč. 1556/7 v k.ú. Tanvald      12.900 Kč 

pořízení ppč. 1556/8 v k.ú. Tanvald        4.500 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                          + 21.600 Kč 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

3639 6130 10 10531 4 200,00

3639 6130 10 10532 12 900,00

3639 6130 10 10533 4 500,00

8115 21 600,00  
 

Bez připomínek.  
Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.              

                                                                                    Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. IV/7 

 

ad 3/ Informace o činnosti výborů zastupitelstva města     
 

3.1. Kontrolní výbor  
 

Místostarosta předal slovo nyní už přítomnému předsedovi kontrolního výboru p. Šimkovi. 

 

p. Šimek, předseda kontrolního výboru – uvedl, že kontrolní výbor na svém posledním zasedání zhodnotil svou 

činnost za uplynulé 4-leté volební období. 
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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 

 

 

ad 6/ Rozpočtové opatření - navýšení personálních výdajů zaměstnanců 

města zařazených do MěÚ 
 
Předkladatel: tajemník MěÚ  (viz příloha) 
 

Místostarosta – uvedl, že s ohledem na vládou schválené zvýšení platů od 1. září 2022 doporučila rada města 

provést níže uvedené rozpočtové opatření. Vláda k zvýšení platů v tarifní složce o 10 % vydala nařízení vlády 

č. 264/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců  

ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. U zaměstnanců zařazených do MěÚ Tanvald  

se v důsledku nového nařízení jedná o následující zvýšení personálních výdajů na uvedené období roku 2022: 

-vnitřní správa ............................................................................... .730.948 Kč 

-technické služby včetně zaměstnanců VPP ...................................228.349 Kč 

-sociální služby ..................................................................................25.999 Kč 

-knihovna ......................................................................................... .22.590 Kč 

-infocentrum .................................................................................... .20.938 Kč  

-kino ............................................................................................... ...13.126 Kč 

 celkem .........................................................................................1.041.950 Kč   
 

Na zvýšení personálních výdajů o celkem 1.041.950 Kč doporučuje ekonomický odbor použít prostředky  

ze zvýšených příjmů sdílených daní. 

Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 
Bez připomínek.    
 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 68/2022 spočívající v dokrytí personálních 

výdajů v souvislosti s nařízením vlády č. 264/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády  

č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších 

předpisů.  

DAŇOVÉ PŘÍJMY              + 1.041.950 Kč 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

ODBOR EKONOMICKÝ + 1.041.950 Kč 
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§ pol. ORJ ORG Kč

6171 5011 10 544 590,00

6171 5031 10 135 058,00

6171 5032 10 49 013,00

6171 5038 10 2 287,00

3639 5011 10 170 130,00

3639 5031 10 42 192,00

3639 5032 10 15 312,00

3639 5038 10 715,00

3314 5011 10 16 830,00

3314 5031 10 4 174,00

3314 5032 10 1 515,00

3314 5038 10 71,00

2141 5011 10 15 600,00

2141 5031 10 3 869,00

2141 5032 10 1 404,00

2141 5038 10 65,00

3313 5011 10 9 780,00

3313 5031 10 2 425,00

3313 5032 10 880,00

3313 5038 10 41,00

4351 5011 10 18 840,00

4351 5031 10 4 672,00

4351 5032 10 1 696,00

4351 5038 10 791,00

1211 1 041 950,00  

Bez připomínek.  
Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.              

                                                                                    Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. V 

 

 
ad 7/ Žádosti Mateřské školy Tanvald a Základní umělecké školy Tanvald  
o zvýšení příspěvku na odpisy 

 
Předkladatel: ekonomický odbor  (viz příloha) 
 

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

žádají z důvodu změny odpisového plánu zřizovatele o zvýšení příspěvku na odpisy. 
Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 
Bez připomínek.    
 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit: 

1)  příspěvkové organizaci Mateřská škola Tanvald, U Školky 579 zvýšení příspěvku na odpisy  

o 8.484 Kč na 49.572 Kč; 

2)  příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Tanvald, Školní 351 zvýšení příspěvku na odpisy  

o 17.347 Kč na 58.435 Kč; 

3) rozpočtové opatření č. 67/2022: 
 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

ODBOR EKONOMICKÝ       

Mateřská škola Tanvald                                                                                + 8.484 Kč 
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Základní umělecká škola Tanvald         + 17.347 Kč 

FINANCOVÁNÍ 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                + 25.831 Kč 

§ pol. ORJ ORG Kč

3111 5331 10 8 484,00

3231 5331 10 17 347,00

8115 25 831,00  

Bez připomínek.  
Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.              

                                                                                    Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. VI 

 

ad 8/ Rozpočtové opatření z důvodu změny investora – hřiště pro školní 
družinu ZŠ Tanvald, Sportovní 576 

 
Předkladatel: odbor rozvoje a KV (viz příloha) 
 

Místostarosta – uvedl, že ve schváleném rozpočtu na rok 2022 je v kapitálových výdajích obsaženo 200 tisíc 

Kč na technické zhodnocení městského stadionu v podobě vybudování hřiště pro potřeby školní družiny 

Základní školy Tanvald, Sportovní 579. Tímto způsobem byla investice zařazena do rozpočtu na základě 

ujištění, že na prováděné práce bude uzavřena smlouva, případně objednávka, která bude v souladu  

se zákonem zveřejněna a následně budou prováděné práce městu fakturovány. Ve skutečnosti je ovšem 

investice prováděna víceméně svépomocí bez řádně uzavřeného smluvního vztahu. Je nakupován  

na paragony potřebný materiál a práce je prováděna zaměstnanci Základní školy Tanvald v pracovní době  

i mimo ni. Za těchto okolností nelze pořídit investici přímo, ale prostřednictvím ZŠ Tanvald, která po 

proúčtování všech souvisejících nákladů předá hotové dílo do majetku města. Za tímto účelem je třeba převést 

prostředky v kapitálových výdajích z přímé investice na investiční příspěvek škole.  

Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Bez připomínek.    
 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 72/2022: 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

hřiště u ŠD u č.p. 589 - TZ městského stadionu                     - 200.000 Kč 

inv. příspěvek ZŠ Tanvald na vybudování hřiště u ŠD u č.p. 589                200.000 Kč 

§ pol. ORJ ORG Kč

3113 6121 21 10518 -200 000,00

3113 6351 10 10529 200 000,00  

Bez připomínek.  
Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.              

                                                                                    Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. VII 
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ad 9/ Uvolnění finančních prostředků na stínící techniku Masarykovy 
základní školy Tanvald 

 
Předkladatel: odbor rozvoje a KV (viz příloha) 

 

Místostarosta – uvedl, že odbor rozvoje a KV ve zprávě uvádí, že v projektu na výměnu oken v budově 

Masarykovy základní školy, Školní 416, Tanvald nebyla řešena stínící technika pro učebny a kabinety. Škola 

proto vznesla požadavek toto dořešit. Je potřeba zastínit okna na jižní, východní a západní straně. Celkem se 

jedná o 91 oken s horizontálními hliníkovými žaluziemi. 

Odbor rozvoje a KV poptal tři firmy k předložení cenové nabídky. 

Okna Tanvald s.r.o. ……………. ve výši 481.444, 48 Kč včetně DPH 

Jack West s.r.o. ………………… ve výši 563.014,20 Kč včetně DPH 

SAMAT spol. s r.o. …………….  ve výši 516.730,50 Kč včetně DPH 

Konstatoval, že rada města doporučila využít nabídky firmy Okna Tanvald s.r.o. 

Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 
Bez připomínek.    
 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo uvolnit finanční prostředky ve výši 481.445 Kč  

na pořízení stínící techniky – žaluzie pro budovu Masarykovy základní školy, Školní 416, Tanvald  

a schválit rozpočtové opatření č. 75/2022:  

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

Rekonstrukce oken v objektu ZŠ, Školní 416                     + 481.445 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                   + 481.445 Kč 
 

§ pol. ORJ ORG Kč

3113 6121 21 10209 481 445,00

8115 481 445,00  

Bez připomínek.  
Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.              

                                                                                    Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. VIII 

 

 
ad 10/ Žádost o dofinancování projektu „Maják – přístav pro ohrožené rodiny 

2022“  
 
Předkladatel:  místostarosta (viz příloha) 

 

Místostarosta – uvedl, že Rodinné centrum Maják, z.s. žádá o dofinancování projektu „Maják-přístav pro 

ohrožené rodiny 2022“.  Na realizaci tohoto projektu, který úspěšně probíhá, již město poskytlo částku 

35.000 Kč, která odpovídala podílu města na financování (80% MPSV, 15% LK a 5% město). V průběhu 

schvalování došlo k navýšení celkové hodnoty projektu díky poskytnutí vyšší dotace MPSV a nyní chybí 

na dofinancování částka 15.216 Kč (1,88% z celkové hodnoty projektu). Liberecký kraj nemá způsob, jak 

se na tomto dofinancování nyní podílet, a proto bylo požádáno město Tanvald. Konstatoval, že rada města 

doporučila žádosti vyhovět. Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 
Bez připomínek.    
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Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit poskytnutí dotace ve výši 15.216 Kč Rodinnému centru Maják, 

z.s., U Školky 579, Tanvald na dofinancování projektu „Maják-přístav pro ohrožené rodiny 2022“  

a schválit rozpočtové opatření č. 70/2022: 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ        

 

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

rodiny 2022                                                                                                       + 15.216 Kč 

nerozdělené dotace a dary                                                                                - 15.216 Kč 

 
§ pol. ORJ ORG Kč

3429 5222 99 26533572 15 216,00

6409 5222 99 -15 216,00  
 
Bez připomínek.  
Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.              

                                                                                    Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. IX 

 
ad 11/ Žádost o finanční podporu ČR - Hasičského záchranného sboru LK 
 

Předkladatel:  místostarosta (viz příloha) 

 

Místostarosta – uvedl, že Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje žádá o finanční podporu ve výši  

30.000 Kč na nákup technických přileb pro stanici Tanvald v návaznosti na zásah v Hřensku.    

Konstatoval, že rada města doporučila žádosti vyhovět. Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 
Bez připomínek.    
 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit poskytnutí peněžitého daru ve výši 30.000 Kč ČR-Hasičskému 

záchrannému sboru Libereckého kraje, územní odbor Jablonec nad Nisou a schválit rozpočtové 

opatření č. 69/2022: 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ        

 

dar HZS LK                                                                                                   30.000 Kč 

nerozdělené dotace a dary                                                                           - 30.000 Kč 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

5512 5319 99 70888744 30 000,00

6409 5222 99 -30 000,00  
 
Bez připomínek.  
Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.              

                                                                                    Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. X 
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ad 12/ Poskytnutí peněžitého daru Oblastnímu spolku Českého červeného 
kříže Jablonec nad Nisou  

 

Předkladatel: starosta (viz příloha) 
 

Místostarosta – uvedl, že město Tanvald dlouhodobě úspěšně spolupracuje s Oblastním spolkem Českého 

červeného kříže v Jablonci nad Nisou, se sídlem Uhelná 991/5, Jablonec nad Nisou. Významná byla 

především spolupráce v době pandemie Covidu 19, kdy členové spolku zajišťovali starším nebo méně 

pohyblivým občanům prostředky osobní ochrany, nákupy základních potravin nebo vyřízení některých 

osobních záležitostí. 

K zajištění užší spolupráce s městem a po jednání s jeho vedením, se vedení spolku rozhodlo zřídit  

v Tanvaldě Místní skupinu ČČK Tanvald. Ve vedení místní skupiny jsou členové s mnohaletými 

praktickými zkušenostmi poskytování první pomoci a zajišťování zdravotnických služeb. Členové místní 

skupiny i oblastního spolku budou na základě požadavku města zajišťovat nutný zdravotnický dozor při 

všech sportovních, kulturních a společenských akcích pořádaných v městě a okolí. Na základě požadavků 

škol budou připravovat, zajišťovat a řídit zdravotnickou přípravu, poskytovat a zajišťovat zdravotnickou 

pomoc při školních akcích. Doplnil, že v neposlední řadě se jedná i o psychologicko-humanitární podporu 

osobám a rodinám v nouzi. 

Protože ČČK je dobrovolnická organizace, požádalo vedení spolku o finanční podporu v činnosti. 

Vysvětlil, že se jedná především o provoz pracoviště, vybavení a chod skupiny a zkvalitnění vybavení pro 

zajišťování zdravotnického dozoru. 

Konstatoval, že rada města doporučila zastupitelstvu města poskytnout peněžitý dar ve výši 80.000 Kč.  

Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 
 

p. Černý – konstatoval, že při jednání rady města o této záležitosti se zdržel hlasování z důvodu, že nebyla 

předložena žádost této organizace s odůvodněním. 
 

p. Šimek – požádal přítomnou zástupkyni této organizace, aby vysvětlila důvod podání žádosti. 
 

paní Kožená, předsedkyně Místní skupiny Českého červeného kříže v Tanvaldě -  představila se přítomným a 

uvedla, že Místní skupina Českého červeného kříže v Tanvaldě bude pořádat pro děti kroužek první pomoci a 

potřebují vybavit klubovnu. Dále seznámila s činností a uvedla, že místní skupina zajišťuje zdravotnický dozor 

při akcích ve městě. V sobotu 10.září proběhla na městském stadionu akce zaměřená na prevenci respiračních 

onemocnění. Na závěr informovala, že místní skupina pořádala humanitární sbírku pro hasiče zasahující 

v Českém Švýcarsku. 
 

p. Černý – poděkoval paní Kožené za vysvětlení a uvedl, že Místní skupinu Českého červeného kříže 

v Tanvaldě rád využije při pořádání sportovních akcí. 
 

Dále bez připomínek.    
 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout peněžitý dar ve výši 80.000 Kč Oblastnímu spolku Českého 

červeného kříže v Jablonci nad Nisou, se sídlem Uhelná 991/5 Jablonec nad Nisou a schválit rozpočtové 

opatření č. 71/2022: 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

ODBOR EKONOMICKÝ        

dar Oblastní spolek ČČK Jablonec nad Nisou             + 80.000 Kč 

nerozdělené dotace a dary                                                                                                     -  80.000 Kč 

§ pol. ORJ ORG Kč

3900 5222 99 426083 80 000,00

6409 5222 99 -80 000,00  

Bez připomínek.  
Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.              

                                                                                    Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. XI 
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ad 13/ Schválení mimořádné odměny členu zastupitelstva města  
dle § 76 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích 
 

Předkladatel: místostarosta (viz příloha) 
 

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

zastupitelstva poskytnutí mimořádné odměny. Souhrnná výše mimořádných odměn poskytnutých  

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

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

za měsíc. Rozpočet města pro rok 2022 počítá s možností poskytnutí takovýchto mimořádných odměn.  

Místostarosta předkládá doporučení zastupitelstvu města schválit poskytnutí této odměny ve výši jedné  

měsíční odměny uvolněnému funkcionáři města (starostovi), který se podílel na chodu města v průběhu roku 

2022, která je spojena s řešením mimořádných situací a koordinací činností pověřeného úřadu  

v době řešení následků humanitární krize na Ukrajině.  

Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 
 

Mgr. Prašivka – uvedl, že finanční výbor projednával tuto záležitost na svém zasedání, ale tak jako většinou i 

v minulosti, nebyla mezi členy výboru shoda a nebylo přijato žádné usnesení.  

Navrhl poskytnout odměnu starostovi ve výši poloviny jeho měsíční odměny a svůj návrh odůvodnil. 

Principiálně mu vadí především pravidelnost a systematičnost. 

Dále bez připomínek.    
 

Místostarosta přednesl protinávrh usnesení Mgr. Prašivky: 

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

v průběhu roku 2022 včetně řešení mimořádných situací a koordinaci činností pověřeného úřadu 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, poskytnout v souladu s § 76 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích platném v znění, mimořádnou odměnu 

starostovi ve výši poloviny jeho měsíční odměny. 

Bez připomínek.  
Místostarosta nechal hlasovat o protinávrhu usnesení.   

Jméno člena ZM PROTI  ZDRŽEL 

Mgr. Bělonožník Antonín                X 

MUDr. Buchar Jiří                 

Černý Lukáš          

MUDr. Ducháčková Radka                X 

Erbenová Miroslava          X 

Kottan Michal         X 

Marčíková Lenka                   

Ing. Mikš Jaroslav         X 

Ing. Palme Jan         X 

Mgr. Prašivka Jan   

MUDr. Pražák Ondřej                X 

Preislerová Hana omluvena  omluvena 

Průcha Josef                X   

Soldát Karel  omluven  omluven 

Soukup Lubomír  omluven                omluven 

Bc. Synovcová Zdeňka                X   

MDDr. Šebestová Daniela  omluvena   omluvena 
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Šimek Daniel                  X 

RNDr. Týl Jaroslav                 X 

Mgr. Vyhnálek Vladimír                     X 

Mgr. Zítko Tomáš          X 

 

PRO 4 

PROTI 0 

ZDRŽELI SE 13            

                                                                                                                                   Tento návrh nebyl přijat. 

 
Místostarosta přednesl původní návrh usnesení: 

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

v průběhu roku 2022 včetně řešení mimořádných situací a koordinaci činností pověřeného úřadu 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, poskytnout v souladu s § 76 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích platném v znění, mimořádnou 

odměnu starostovi ve výši jedné jeho měsíční odměny. 

Bez připomínek.  
Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

Jméno člena ZM PROTI  ZDRŽEL 

Mgr. Bělonožník Antonín                 

MUDr. Buchar Jiří                 

Černý Lukáš                X 

MUDr. Ducháčková Radka                X 

Erbenová Miroslava           

Kottan Michal          

Marčíková Lenka                 X  

Ing. Mikš Jaroslav         X 

Ing. Palme Jan         X 

Mgr. Prašivka Jan         X 

MUDr. Pražák Ondřej                 

Preislerová Hana omluvena  omluvena 

Průcha Josef                   

Soldát Karel  omluven  omluven 

Soukup Lubomír  omluven                omluven 

Bc. Synovcová Zdeňka                   

MDDr. Šebestová Daniela  omluvena   omluvena 

Šimek Daniel                   

RNDr. Týl Jaroslav                  

Mgr. Vyhnálek Vladimír                      

Mgr. Zítko Tomáš           

 

PRO 11 

PROTI 0 

ZDRŽELI SE 6                                                                                                 Bylo přijato usnesení č. XII 



27 

 

ad 14/ Náměty, připomínky, diskuze 
 
p. Onderka, vedoucí odboru rozvoje a KV – uvedl, že zaměstnancem města zařazeným do městského úřadu je 

již 38 let, zároveň je i občan Tanvaldu. Konstatoval, že si vždy vážil práce úřadu i zastupitelů města. Uvedl, že 

dnes požádal o informaci, jak se jednatel spol. TABYS s.r.o. podílel na připojení objektů „Kamélie“ a č.p. 461 

a č.p. 463 v Mánesově ulici na centrální zdroj tepla a opovězeno mu nebylo.  Konstatoval, že žádá spol. 

TABYS s.r.o. již více jak rok o informaci, jak bude spravovat majetek města Tanvald, bohužel odpověď ještě 

nedostal. Na závěr konstatoval, že po volbách již občanem města Tanvald nebude. 

 

Starosta – poděkoval zastupitelům města za práci v uplynulém volebním období. 

Konstatoval, že město Tanvald hospodaří velice dobře, nemuselo si půjčovat finanční prostředky, na účtu má 

volné finanční prostředky ve výši cca 50-60 mil. Kč. Rozpočtované daňové příjmy budou dle predikce vyšší  

o cca 20 mil. Kč. Vyzdvihl úspěšnost města v dotačních výzvách. 

Dále uvedl, že všechny budovy v majetku města, včetně veřejného osvětlení, i všechna školská zařízení mají 

dodávku energií nasmlouvanou za velice výhodné ceny do konce roku 2023. Nově to bude i 52 bytů a 1 

nebytový prostor v „Kamélii“ a v č.p. 461 a č.p. 463 v Mánesově ulici.  

Informoval, že všem stávajícím zastupitelům města končí mandát prvním dnem voleb do zastupitelstva obce  

a ještě jednou jim poděkoval. 

 

Místostarosta – poděkoval zastupitelům města za spolupráci v uplynulém volebním období, všem kandidátům 

popřál úspěchy ve volbách a všem přítomným popřál úspěchy v pracovním i osobním životě. 

 

Dále bez dotazů a připomínek. 

 
ad 15/ Závěr 
 

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

v 17.43 hodin ukončil.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                            Mgr. Vladimír Vyhnálek v.r. 

                                                                                                                                                 starosta  

 

               

 

        

 

Ověřovatelé:         RNDr. Jaroslav Týl v.r.   a    Lukáš Černý  v.r. 

 

 

 

V Tanvaldě dne 19.09.2022 


