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Město Tanvald 

 

Výpis usnesení 

ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Tanvald 

konaného dne 23. 11. 2022 

 

I. 

 
Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti rady města v období od 26. 10. 2022 

do 09. 11. 2022. 

 

II. 

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti kontrolního výboru a finančního výboru.  

 

 

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 nesnižovat kupní cenu týkající se prodeje pozemkové parcely č. 102/3 (trvalý travní porost), 

v katastrálním území Šumburk nad Desnou, o výměře 572 m2.  

 

V. 

 

Zastupitelstvo města souhlasí s navýšením finančních prostředků na realizaci projektové dokumentace 

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

č. 88/2022: 

 

DAŇOVÉ PŘÍJMY                 + 459.800 Kč 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

rekonstrukce objektu ZŠ ul. Údolí Kamenice 331, Tanvald             + 459.800 Kč 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

3613 6121 21 10519 459 800,00

1211 459 800,00  
 

 

VI. 

 

Zastupitelstvo města: 

1) schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Tanvald, Sportovní 576 zvýšení příspěvku  

na odpisy o 43.280 Kč na 273.811 Kč;  
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2) schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Tanvald, Sportovní 576 zvýšení účelového 

příspěvku na vybavení výdejen o 130.600 Kč na 415.370 Kč;  

3)  schvaluje rozpočtové opatření č. 87/2022:  

 

DAŇOVÉ PŘÍJMY                                                                                        +173.880 Kč 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE  

 

ODBOR EKONOMICKÝ  

 

Základní škola Tanvald, Sportovní 576                                                            + 173.880 Kč  

 

§ pol. ORJ ORG Kč

3113 5331 10 3520 43 280,00

3113 5331 10 3520 130 600,00

1211 173 880,00  
 

 

VII. 

 

Zastupitelstvo města rozhodlo v souvislosti s úsekovým měřením rychlosti schválit rozpočtové opatření  

č. 86/2022: 

 

DAŇOVÉ PŘÍJMY                                         + 871.805 Kč 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODDĚLENÍ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA        + 41.140 Kč  

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

pořízení software Scarabeus DMS          685.465 Kč 

technické zhodnocení software GORDIC GINIS         145.200 Kč 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

6171 6111 17 10535 685 465,00

6171 6111 17 10536 145 200,00

6171 5172 17 41 140,00

1211 871 805,00  
 

VIII. 

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí ukončení termínovaného vkladu ve výši 25 mil. Kč  

u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (IČ 64948242) s výnosem 496.547,95 Kč  

a schvaluje rozpočtové opatření č. 85/2022:  

 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let          - 25.000.000 Kč 

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy           25.000.000 Kč 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

8115 -25 000 000,00

8117 25 000 000,00  
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IX. 

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci Mgr. Vladimíra Josífka o vzdání se funkce jednatele 

společnosti Nemocnice Tanvald s.r.o. a navrhuje valné hromadě této společnosti, aby do uvolněné funkce 

jednatele zvolila zástupce společníka města Tanvald pana MUDr. Jiřího Buchara. 

 

Zápis 

 
ze zasedání Zastupitelstva města Tanvald  

konaného dne 23. 11. 2022 od 16.00 hodin  
v zasedací místnosti Městského úřadu Tanvald 

 

Přítomno:   20 členů zastupitelstva města (viz prezenční listina) 
 

Ověřovatelé zápisu: paní MUDr. Radka Ducháčková a pan 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     

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. Žádost o snížení kupní ceny za pozemkovou parcelu č. 102/3 v kú. Šumburk nad Desnou  

6/ Navýšení rozsahu projekčních prací „Rekonstrukce objektu ZŠ Údolí Kamenice č.p. 331, Tanvald“ 

   7/ Žádost Základní školy Tanvald o zvýšení příspěvku na odpisy a účelového příspěvku na vybavení výdejen 

 8/ Rozpočtové opatření – úsekové měření rychlosti radarem – pořízení nového SW 

 9/ Rozpočtové opatření - ukončení termínovaného vkladu 

10/ Návrh na obsazení funkce jednatele spol. Nemocnice Tanvald s.r.o. 

11/ Náměty, připomínky, diskuze 

12/ Závěr  

 

 
ad 1/ Zahájení 
 

Starosta - zahájil zasedání zastupitelstva města, přivítal členy zastupitelstva města a hosty.  

 

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

že přítomno je 18 členů zastupitelstva města, omluven je pan Mgr. Zítko, pozdější příchod nahlásila 

paní Mgr. Tůmová a pan MUDr. Buchar.  Uvedl, že zasedání je usnášeníschopné.  

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

dnešní  zasedání zastupitelstva bude  přenášeno on-line. Obrazový záznam pořizován nebude. 

Z dnešního jednání se pořizuje zvukový záznam pro vnitřní potřebu, pokud o něj budou mít zastupitelé 

města zájem,  

je k dispozici 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. 
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Starosta - otázal se, zda má někdo potřebu doplnit program. 

 

Do zasedací místnosti přišel MUDr. Buchar – počet zastupitelů 19. 

 

Bez námětů a připomínek. 

 

Starosta nechal hlasovat o schválení programu.   

Jméno člena ZM PROTI  ZDRŽEL 

Mgr. Bělonožník Antonín               

MUDr. Buchar Jiří                X 

Bukvic Karel   

Černý Lukáš          

MUDr. Ducháčková Radka                

Erbenová Miroslava      

Kottan Michal   

Bc. Krykorková Irena   

Medlík Miroslav   

Ing. Palme Jan   

Mgr. Prašivka Jan   

Princ Tomáš   

Průcha Josef                   

Bc. Synovcová Zdeňka                  

MDDr. Šebestová Daniela   

Šimek Daniel                 

Mgr. Tůmová Jana nepřítomna nepřítomna 

RNDr. Týl Jaroslav          

Viktora Karel   

Mgr. Vyhnálek Vladimír                      

Mgr. Zítko Tomáš    omluven            omluven   

 

PRO   18 

PROTI 0 

ZDRŽEL SE 1  

            

schváleno  

 
                        

Starosta -  navrhl členy návrhové komise:  pana Mgr. Antonína Bělonožníka 

                                                                     pana Karla Bukvice 

 

                                                                                                            schváleno všemi hlasy přítomných 

 

- určil zapisovatelku –  paní Evu Kráslovou 

 

- navrhl ověřovatele –  paní MUDr. Radku Ducháčkovou a pana Lukáše Černého 

 

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

byl ověřovatelkami zápisu panem Karlem Bukvicem a panem MUDr. Jiřím Bucharem podepsán bez 

připomínek a je tudíž schválený.   

 

ad 2/ Informace o činnosti rady města 
 

Starosta – konstatoval, že zastupitelé zápisy a usnesení z jednání rady města za období od 26.10.2022 

do 09. 11. 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. 

 

Dále bez námětů a připomínek. 

 

Starosta navrhl usnesení: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti rady města v období od 26. 10. 2022  

do 09. 11. 2022. 

Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. I 

 

ad 3/ Informace o činnosti výborů zastupitelstva města     
 

3.1. Kontrolní výbor  
 

Bc. Synovcová, předsedkyně kontrolního výboru – uvedla, že kontrolní výbor se sešel na svém prvním 

zasedání dne 21.11.2022, jeden člen výboru nebyl přítomen, hostem byl tajemník MěÚ pan Seidel. 

Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města ze dne 19.10.2022 a projednal 

administrativní záležitosti. 

 

Starosta – upozornil zástupce jednotlivých politických hnutí, aby apelovali na docházku svých členů  

na zasedání výborů zastupitelstva města. 

 

Dále bez připomínek. 

 

Starosta 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 na svém prvním 

zasedání dne 21. 11. 2022. Konstatoval, že výbor má novou tajemnici paní Alenu Janouškovou. 

Finanční výbor projednal rozpočtová opatření schválená radou a vzal je na vědomí. Rovněž projednal 

majetkoprávní záležitosti a rozpočtová opatření předložená zastupitelstvu města na dnešní zasedání, ve 

všech případech doporučuje jejich schválení. Finanční výbor projednal žádost o snížení kupní ceny za 

pozemkovou parcelu č. 102/3 v kú. Šumburk nad Desnou a doporučuje kupní cenu nesnižovat. Dodal, 

že se neztotožňuje s žadatelkou, která si nechala vypracovat ocenění předmětného pozemku na 

www.cenovamapa.cz  

 

Starosta otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Bez připomínek. 

 

Starosta navrhl usnesení: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti finančního výboru. 

                         schváleno všemi hlasy přítomných 

http://www.cenovamapa.cz/
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Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti kontrolního výboru a finančního 

výboru.  

 

   Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. II 

 

 

                                                                           ad 4/ Informace o činnosti společností s majetkovou účastí města 
                                                                                                                 

4.1. Nemocnice Tanvald s.r.o.  
 

Starosta – omluvil finanční ředitelku a jednatelku společnosti paní Kebrdlovou. Konstatoval, že město 

vlastní 34% podíl v této společnosti. Uvedl, že nemocnice se stále zabývá záležitostmi spojenými  

s nedostatkem personálu. V minulém týdnu se řešila v nemocnici havárie vody. 
 

Starosta otevřel diskuzi k tomuto bodu. 
 

Bez připomínek. 
 

Starosta navrhl usnesení: 

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

1) Nemocnice Tanvald s.r.o. 
 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

 

schváleno všemi hlasy přítomných 

 

4.2. Teplárenství Tanvald s.r.o. 
 

Starosta – konstatoval, že město má 76% podíl v této společnosti, 10% vlastní spol. TABYS s.r.o. a 14% 

vlastní Stavební bytové družstvo Špičák. 

 

Místostarosta – informoval, že dne 15.11.2022 proběhla valná hromada společnosti, kde hlasovací právo  

za město Tanvald měl Mgr. Bělonožník, jako bývalý místostarosta města, delegovaný zastupitelstvem 

města. On a starosta byli přítomni na valné hromadě jako hosté. Valná hromada projednala hospodaření 

společnosti za období I-X/2022, investiční záležitosti roku 2022, plánované investice na rok 2023 a cenu 

tepla od 01.01.2023. 

 

p. Boch, jednatel spol. Teplárenství Tanvald s.r.o. – informoval, že za období I-X/2022 byla výrazně 

nižší výroba i prodej tepla. Oproti stejnému období roku 2021 to bylo o 5000 GJ méně. Uvedl,  

že v druhé polovině roku se podařilo napojit na centrální výtopnu objekty č.p. 595 a 596 a č.p. 461 - 463 

na Šumburku nad Desnou. Na závěr informoval, že cena tepla bude od 01.01.2023 ve výši 539 Kč/GJ 

s DPH. 

 

Starosta – kvitoval připojení výše zmíněných objektů na centrální vytápění. 

 

p. Šimek – otázal se, zda se tímto počinem snížily nájemníkům náklady na vytápění. 

 

Starosta – uvedl, že tito nájemníci měli za dodavatele energie spol. Bohemia Energy, poté byli v režimu 

DPI. Uvedl, že náklady na vytápění mají díky připojení na centrální vytápění nižší. 

 

p. Boch, jednatel spol. Teplárenství Tanvald s.r.o. – doplnil, že plynové kotle v těchto objektech byly 

zastaralé a musely by se pořídit nové, toto by se v ceně za vytápění určitě odrazilo. 

 

Do zasedací místnosti přišla Mgr. Tůmová – počet zastupitelů 20. 

 

Starosta otevřel diskuzi k tomuto bodu. 
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Dále bez připomínek. 

 

Starosta navrhl usnesení: 

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

2) Teplárenství Tanvald s.r.o. 

 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

schváleno všemi hlasy přítomných 

                                                                        

4.3. TABYS s.r.o. Tanvald 
 

Starosta - omluvil nepřítomného jednatele spol. TABYS s.r.o. pana Ing. Zaplatílka, který je v Praze  

na jednání ohledně zateplení objektu č.p. 552, Palackého ul., Tanvald. 

 

Místostarosta – uvedl, že společnost provádí standartní činnosti. K napojení objektů č.p. 595 a 596, č.p. 

461 – 463 na Šumburku nad Desnou nejsou evidovány žádné stížnosti od nájemníků. 

Dále uvedl, že společnost připravuje navýšení nájemného a konstatoval, že nájemníci budou o této 

skutečnosti včas informováni. 

 

Starosta otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Dále bez připomínek. 

 

Starosta navrhl usnesení: 

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

       3) TABYS s.r.o. 

         

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

 

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. Žádost o snížení kupní ceny za pozemkovou parcelu č. 102/3 v kú. Šumburk nad Desnou 

 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 
 

Starosta – uvedl, že město je vlastníkem pozemkové parcely číslo 102/3 (trvalý travní porost), 

v katastrálním území Šumburk nad Desnou, o výměře 572 m2. 

Dne 07.07.2022  obdrželo město od paní L. (dále jen „žadatelka“) žádost o prodej části pozemkové 

parcely č. 102/3 o výměře cca 100 m2 v katastrálním území Šumburk nad Desnou za účelem zřízení 

přístupové cesty ke stavbě rodinného domu.  

Rada města přijala dne 03.08.2022 usnesení č. 227/15/2022, kterým vydala záměr na prodej pozemkové 

parcely č. 102/3 (trvalý travní porost) v katastrálním území Šumburk nad Desnou, v její celkové 

výměře, tj. 572 m2.  

Zastupitelstvo města usnesením č. IV/4 ze dne 14.09.2022 rozhodlo prodat žadatelce parcelu č. 102/3 

(trvalý travní porost), v katastrálním území Šumburk nad Desnou, v její celkové výměře,  

tedy 572 m2, za kupní cenu ve výši 1.147.600 Kč.  

Dne 07.10.2022 obdrželo město od žadatelky doplnění k žádosti o odkoupení pozemku parcelní č. 102/3 

v katastrálním území Šumburk nad Desnou. V doplnění žádá o stanovení nové ceny, z důvodu 

existence věcného břemene a nemožnosti využít pozemek jako samostatný stavební pozemek pro RD 
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(což je ovšem pouze názor žadatelky). Přílohou doplnění je Odhad tržní ceny nemovitosti, vypracovaný  

na stránkách www.cenovamapa.cz.  

Na základě podnětu ekonomického odboru, kdy byla žadatelka upozorněna na skutečnost, že by měla 

v doplnění uvést částku, za kterou navrhuje pozemkovou parcelu č.102/3 koupit, obdrželo město 

Tanvald dne 02.11.2022 od žadatelky další doplnění žádosti. V doplnění ze dne 02.11.2022 žadatelka 

uvádí, že potřebuje pouze přístupovou cestu ke spodnímu pozemku, ale pokud nebude jiná možnost, 

koupila by celý pozemek. V žádosti zároveň navrhuje odkupní cenu 382.000 Kč, tedy za 668,70 Kč/m2, 

kdy vychází z ocenění Cenových map, které srovnávají tržní cenu okolních pozemků z kupních cen na 

katastrálním úřadu. Dále v doplnění žadatelka uvádí, že vzhledem k tomu, že parcela není vhodná pro 

výstavbu samostatného rodinného domu a má věcné břemeno, považuje za odpovídající srovnání cen se 

zahradami, trvalými travními porosty apod. 

Podkladem pro určení ceny, ze které vycházelo zastupitelstvo města při svém rozhodování na zasedání 

konaném dne 14.09.2022, byl Znalecký posudek č. 2867/022/2022, vypracovaný znalcem v oboru 

Ekonomika, odvětví ceny a odhady, se zvláštní specializací nemovitosti. 

Ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v odstavec (2) zní: „Při úplatném převodu majetku se 

cena sjednává zpravidla ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou 

státem. Odchylka od ceny obvyklé musí být zdůvodněna, jde-li o cenu nižší než obvyklou“. Znalec pan 

Josef Verner jako znalec jmenovaný rozhodnutím krajského soudu v Ústí nad Labem (v oboru 

ekonomika, odvětví ceny a odhady, se zvláštní specializací nemovitosti), ve znaleckém posudku 

stanovil obvyklou cenu pozemku, parcelní číslo 102/3 – trvalý travní porost v obci Tanvald, k.ú. 

Šumburk nad Desnou, o výměře 572 m2.  Obvyklá cena stanovená ve znaleckém posudku znalcem činí 

1.144.000 Kč. 

Odhad tržní ceny nemovitosti, který předkládá žadatelka jako přílohu svého doplnění k žádosti, byl 

vypracován na stránkách www.cenovamapa.cz. Tržní hodnota vyjadřuje cenu, za kterou by nemovitost 

mohla být prodána v den ocenění na základě soukromého smluvního aktu mezi ochotným prodávajícím 

a nestranným kupujícím. Odhad tržní ceny nemovitosti, který předkládá žadatelka, není označen 

doložkou, kdo za pravdivost a aktuálnost údajů ručí a kdo odhad vyhotovil.    

Starosta konstatoval, že město se musí chovat jako řádný hospodář a v případě snížení ceny by se tato 

skutečnost musela řádně zdůvodnit. 

Starosta uvedl, že rada města doporučuje zastupitelstvu města kupní cenu týkající se prodeje pozemkové 

parcely č. 102/3 (trvalý travní porost) v katastrálním území Šumburk nad Desnou nesnižovat. 

 

Bez připomínek.    
 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo nesnižovat kupní cenu týkající se prodeje pozemkové parcely  

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

 

Bez připomínek.  
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.              

                                                                                Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. IV 

 

 

      ad 6/ Navýšení rozsahu projekčních prací „Rekonstrukce objektu ZŠ 
Údolí Kamenice č.p. 331, Tanvald“ 
 
Předkladatel: odbor rozvoje a KV (viz příloha) 

 

Starosta – uvedl, že zastupitelstvo města usnesením č. XV. ze dne 20. 04. 2022 schválilo vypracování 

projektové dokumentace na projekt „rekonstrukce objektu ZŠ Údolí Kamenice, č.p. 331, Tanvald“  

a rozhodlo uvolnit částku ve výši 1.100 tis. Kč na její vypracování. Nabídka na vypracování PD byla 

zpracována na základě zadání odboru rozvoje a KV, která vznikla i na základě požadavků vedení ZŠ 

Horní Tanvald. Rada města schválila vypracovanou studii a byly zahájeny projekční práce. Při realizaci 

těchto prací a schvalování jejich rozsahu, a na základě doporučení projektanta a zejména i požadavků 

zástupce investora a vedení školy, dochází k rozšíření projekčních prací oproti původnímu zadání. Jejich 

rozšíření je popsáno v cenové nabídce architekta. Tyto práce nebylo možno z pohledu investora při 

http://www.cenovamapa.cz/
http://www.cenovamapa.cz/
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zpracování zadání předpokládat do všech detailů a forma poptávkového řízení ani neumožňovala tyto 

práce ze strany zpracovatele nabídek předložit. Navýšení cen projektových prací je ve výši 380.000 Kč 

bez DPH, celkem s DPH 459.800 Kč. Pro úplnost uvádí odbor rozvoje a KV, že oslovil 4 firmy a 

obdržel 2 nabídky.  

 

Bez připomínek.    
 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města souhlasí s navýšením finančních prostředků na realizaci projektové 

dokumentace „Rekonstrukce objektu ZŠ Údolí Kamenice, č. 331 Tanvald“ a rozhodlo schválit 

rozpočtové opatření č. 88/2022: 

DAŇOVÉ PŘÍJMY                 + 459.800 Kč 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

rekonstrukce objektu ZŠ ul. Údolí Kamenice 331, Tanvald             + 459.800 Kč 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

3613 6121 21 10519 459 800,00

1211 459 800,00  
 

Bez připomínek.  
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.              

                                                                                 Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. V 

 

 
7/ Žádost Základní školy Tanvald o zvýšení příspěvku na odpisy a 

účelového příspěvku na vybavení výdejen 
 

Předkladatel: ekonomický odbor  (viz příloha) 

 

Starosta – uvedl, že ředitelka Základní školy Tanvald, Sportovní 576 žádá zřizovatele z důvodu změny 

odpisového plánu o zvýšení příspěvku na odpisy o 43.280 Kč a z důvodu vyšších skutečných 

pořizovacích nákladů o zvýšení účelového příspěvku na vybavení výdejen o 130.600 Kč.    

V této souvislosti starosta informoval o modernizaci jídelny na základní škole na Šumburku. 

 

Bez připomínek.    
 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města: 

4) schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Tanvald, Sportovní 576 zvýšení 

příspěvku  

na odpisy o 43.280 Kč na 273.811 Kč;  

5) schvaluje příspěvkové organizaci Základní škola Tanvald, Sportovní 576 zvýšení 

účelového příspěvku na vybavení výdejen o 130.600 Kč na 415.370 Kč;  

6)  schvaluje rozpočtové opatření č. 87/2022:  

 

DAŇOVÉ PŘÍJMY                                                                                        +173.880 Kč 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE  

 

ODBOR EKONOMICKÝ  
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Základní škola Tanvald, Sportovní 576                                                            + 173.880 Kč  

 

§ pol. ORJ ORG Kč

3113 5331 10 3520 43 280,00

3113 5331 10 3520 130 600,00

1211 173 880,00  
 

Bez připomínek.  
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.              

                                                                                Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. VI 

 

8/ Rozpočtové opatření – úsekové měření rychlosti radarem – pořízení 

nového SW 
 

Předkladatel: ekonomický odbor  (viz příloha) 

 

Starosta – uvedl, že na základě rozšíření počtu úsekových měřičů (2x Smržovka, Velké Hamry)  

je potřeba pro značný nárůst přestupků zakoupit nový specializovaný SW pro rychlé zpracování 

přestupků a vypravení výzev a napojení na navazující programy MěÚ (spisová služba, ekonomický SW 

GINIS) v celkové ceně 871.805 Kč s DPH. 

• SW pro zpracování radarových dat Scarabeus DMS od společnosti INIT technology s.r.o.  

ve výši 685.465 Kč s DPH 

• Vazba Spisová služba Geovap – Scarabeus DMS od společnosti Geovap, spol. s r.o.  

ve výši 41.140 Kč s DPH 

• Vazba GINIS ekonomika, GINIS – Scarabeus DMS od společnosti Gordic s.r.o.  

ve výši 145.200 Kč s DPH 

Uvedl, že k nákupu je třeba uvolnit finanční prostředky a schválit rozpočtové opatření. 

                

Bez připomínek.    
 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo v souvislosti s úsekovým měřením rychlosti schválit rozpočtové 

opatření č. 86/2022: 

DAŇOVÉ PŘÍJMY                                         + 871.805 Kč 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODDĚLENÍ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA        + 41.140 Kč  

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

pořízení software Scarabeus DMS          685.465 Kč 

technické zhodnocení software GORDIC GINIS         145.200 Kč 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

6171 6111 17 10535 685 465,00

6171 6111 17 10536 145 200,00

6171 5172 17 41 140,00

1211 871 805,00  
 

Bez připomínek.  
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.              

                                                                              Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. VII 
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9/ Rozpočtové opatření - ukončení termínovaného vkladu 
 
Předkladatel: ekonomický odbor  (viz příloha) 

 
Starosta – uvedl, že zastupitelstvo města usnesením č. X ze dne 06. 02. 2022 schválilo zřízení 

termínovaného vkladu ve výši 25 mil. Kč u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  

(IČ 64948242) na dobu 6 měsíců včetně rozpočtového opatření. Termínovaný vklad byl ukončen dne  

07. 09. 2022 s výnosem 496.547,95 Kč. Vrácení prostředků z vkladu na běžný účet je nutné rozpočtově 

upravit.  

 

Bez připomínek.    

 
Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí ukončení termínovaného vkladu ve výši 25 mil. Kč u 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (IČ 64948242) s výnosem 496.547,95 Kč a 

schvaluje rozpočtové opatření č. 85/2022:  

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let          - 25.000.000 Kč 

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy                        25.000.000 Kč 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

8115 -25 000 000,00

8117 25 000 000,00  

Bez připomínek.  
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.              

                                                                             Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. VIII 

 

 

ad 10/ Návrh na obsazení funkce jednatele spol. Nemocnice Tanvald 
s.r.o. 
 

Předkladatel: starosta  (viz příloha) 

 

Starosta – uvedl, že vedení města obdrželo oznámení pana Mgr. Vladimíra Josífka o odstoupení  

z funkce jednatele společnosti Nemocnice Tanvald s.r.o. Nového jednatele za město Tanvald bude volit 

valná hromada společnosti na návrh společníka města Tanvald. Připomněl, že město Tanvald vlastní 

v této společnosti menšinový podíl ve výši 34 %. Navrhl doporučit valné hromadě zvolit do funkce 

jednatele společnosti Nemocnice Tanvald s.r.o.  pana MUDr. Jiřího Buchara. Na valné hromadě se bude 

volit i druhý jednatel za Nemocnici Tanvald s.r.o. 

 

Bez připomínek.    
 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci Mgr. Vladimíra Josífka o vzdání se funkce 

jednatele společnosti Nemocnice Tanvald s.r.o. a navrhuje valné hromadě této společnosti, aby do 

uvolněné funkce jednatele zvolila zástupce společníka města Tanvald pana MUDr. Jiřího 

Buchara. 

Bez připomínek.  
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.              

                                                                               Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. IX 
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ad 11/ Náměty, připomínky, diskuze 
 
Starosta – uvedl, že obdržel podnět od manželů K. na projednání případného zákazu používání 

pyrotechniky na území města Tanvald. Svůj podnět odůvodňují s ohledem k chovu domácích zvířat i 

divoce žijící zvěře na hranici Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory. Žádají  

o projednání zákazu, případně jeho omezení na profesionálně provedený, a především plánovaný 

ohňostroj. 

Starosta se k podnětu vyjádřil v tom smyslu, že používání nadměrného množství pyrotechniky určitě 

vadí většině občanů, ale zákaz používání pyrotechniky se bude těžko kontrolovat a postihovat. Řešení 

formou vydání obecně závazné vyhlášky města se mu jeví nevhodné; 

- pozval na tradiční vánoční akci „Rozsvícení vánočního stromu“, která se uskuteční v sobotu  

26. listopadu od 16 hodin na centrálním parkovišti s doprovodným programem a dílničkami pro děti; 

- pozval také na vánoční koncerty Základní umělecké školy Tanvald, na akci Základní školy Tanvald, 

Sportovní „Zpívání na schodech“ a těsně před Vánocemi na akci „Vánoční svařák“ v areálu firmy 4soft, 

a.s. 

 

Mgr. Prašivka – pozval do Masarykovy základní školy Tanvald na akci“ Otevřená kavárna“, která  

se uskuteční dne 24.11.2022 mezi 14 a 18 hodinou; 

- další akcí školy bude dne 15.12.2022 adventně vánoční jarmark. 

 

MUDr. Buchar – vznesl podnět na možnost zavedení programu na rezervaci a zároveň i předprodej 

vstupenek do Městského kina Jas Járy Cimrmana. Předešlo by se frontám před začátkem představení.  

 

Tajemník MěÚ – zareagoval na podnět MUDr. Buchara. Uvedl, že změna programu na rezervaci 

vstupenek do kina se řešila ještě před covidovým obdobím. Uvedl, že spol. TICKETWARE s.r.o., která 

v kině zprovozňovala nový projektor má systém na předprodej i rezervaci vstupenek a bude s nimi o 

novém programu jednat. 

 

p. Kottan – pozval na akci „Procházka peklem“ dne 3.12.2022 do šumburského parku. 

 

Starosta – poděkoval organizátorům akcí za přípravu i provedení těchto akcí. 

 

ad 12/ Závěr 
 

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

v 16.55 hodin ukončil.  

 

 

                                                                                                                               Mgr. Vladimír Vyhnálek v.r. 

                                                                                                                                                 starosta  

 

                      

 

Ověřovatelé:   MUDr. Radka Ducháčková v.r.  a   Lukáš Černý  v.r. 

 

 

 

V Tanvaldě dne 28.11.2022 


