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Výpis usnesení ze zápisu 

ze zasedání Zastupitelstva města Tanvald 

konaného dne 19. 12. 2022 

 
I. 

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti rady města v období od 23.11.2022 

do 07.12.2022. 

 

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. 

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje: 

1) rozpočet města Tanvald na rok 2023 se schodkem 17.350.758 Kč takto:  

celkové příjmy ve výši   167.588.732 Kč  

financování ve výši     17.350.758 Kč 

celkové zdroje ve výši    184.939.490 Kč 

běžné výdaje běžného účtu  152.001.472 Kč 

rozpočtová rezerva       2.000.000 Kč 

běžné výdaje fondů       1.717.000 Kč 

kapitálové výdaje     29.221.018 Kč 

celkové výdaje ve výši   184.939.490 Kč 

2) závazné ukazatele rozpočtu v členění dle předloženého a zveřejněného materiálu „Návrh rozpočtu města 

Tanvald na rok 2023“. 

 

V. 

 

K majetkoprávním záležitostem zastupitelstvo města: 

 

1/ rozhodlo na základě vydaného a zveřejněného záměru prodat pozemkovou parcelu č. 240/1 (trvalý travní 

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

bydlení za kupní cenu ve výši 913.950 Kč; 

 

2/rozhodlo vykoupit: 

a/ pozemkovou parcelu č. 412/2 lesní pozemek, v katastrálním území Tanvald o výměře 21962 m2     za kupní 

cenu 347.586 Kč; 

b/ pozemkovou parcelu č. 413/2 trvalý travní porost, v katastrálním území Tanvald o výměře 464 m2 za kupní 

cenu 2.414 Kč; 

 

3/ rozhodlo pozemkovou parcelu č. 2751 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 644 m2 v katastrálním území 

Šumburk nad Desnou v současné době neprodávat; 
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4/ rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 95/2022:  

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                                   + 401.478 Kč 
 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 
 

pořízení lesních hospodářských osnov ORP Tanvald               401.478 Kč 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

1036 2324 23 401 478,00

1036 6119 23 10537 401 478,00  

5/ rozhodlo: 

a) schválit koupi nemovitých věcí, a to stavby č.p. 294 na pozemku stpč. 145/1, zemědělského stavení bez čp/če 

na pozemku stpč. 145/3 a zemědělského stavení bez čp/če na pozemku stpč. 1598, vše k.ú. Tanvald.  

b) schválit účast města Tanvald v dražbě týkající se nemovitých věcí, a to stavby č.p. 294 na pozemku stpč. 

145/1, zemědělského stavení bez čp/če na pozemku stpč. 145/3 a zemědělského stavení bez čp/če na pozemku 

stpč. 1598, vše k.ú. Tanvald, konané dne 22.02.2023 od 10:00 hodin v Plzni. 

c) svěřit pravomoc dle § 85 písm. n) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, radě města, a to v části 

rozhodnutí o maximální částce ve věci podání nabídky na koupi nemovitých věcí a souvisejících rozpočtových 

opatření (jistota, doplatek ceny), a to stavby č.p. 294 na pozemku stpč. 145/1, zemědělského stavení bez čp/če 

na pozemku stpč. 145/3 a zemědělského stavení bez čp/če na pozemku stpč. 1598, vše k.ú. Tanvald. 

d) uložit starostovi a místostarostovi, aby ve spolupráci s vedoucím ekonomického odboru zajistili registraci 

města k dražbě vč. složení dražební jistoty 900.000 Kč a pověřit je účastí ve výše uvedené dražbě konané dne 

22.02.2023 od 10:00 hodin v Plzni. 

VI. 

 

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

v druhé polovině roku 2022 včetně řešení mimořádných situací a koordinaci činností pověřeného úřadu, které 

vykonávali ve prospěch města v době v době energetické krize a trvajícího humanitárního problému spojeného 

s válečným konfliktem na Ukrajině, které vykonávali 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, mimořádné odměny starostovi ve výši jedné jeho měsíční odměny a 

místostarostovi ve výši jedné poloviny jeho měsíční odměny. 

VII. 

 

Zastupitelstvo města deleguje v souladu s § 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  

ve znění pozdějších předpisů, na valné hromady obchodních společností s majetkovou účastí města následující 

zástupce: 

1. na valné hromady Severočeské vodárenské společnosti a.s. konané v roce 2023  

pana Mgr. Vladimíra Vyhnálka, jako náhradníka pana Ing. Jana Palmeho; 

2. na valné hromady Teplárenství Tanvald s.r.o. konané v roce 2023 pana Ing. Jana Palmeho, 

jako náhradníka pana Mgr. Vladimíra Vyhnálka; 

3. na valné hromady Nemocnice Tanvald s.r.o. konané v roce 2023 pana Mgr. Vladimíra Vyhnálka, jako 

náhradníka pana Ing. Jana Palmeho. 

 

VIII. 

 

Zastupitelstvo města pro rok 2023 souhlasí se vznikem pracovně právního vztahu mezi městem Tanvald a 

členem zastupitelstva města panem RNDr. Jaroslavem Týlem na pracovní činnost „Odborné posuzování stavu 

městské zeleně dle zadání pracovníků odboru rozvoje a KV MěÚ Tanvald“, mezi městem Tanvald a členem 

zastupitelstva města panem Miroslavem Medlíkem na pracovní činnost „Provoz TIK a promítání v kině JAS Járy 
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Cimrmana“ a mezi městem Tanvald a členkou zastupitelstva města paní Mgr. Janou Tůmovou na pracovní 

činnost „Správa facebooku a dalších sociálních sítí města Tanvald“. 

Zápis 

 

ze zasedání Zastupitelstva města Tanvald  
konaného dne 19. 12. 2022 od 16.00 hodin  

v zasedací místnosti Městského úřadu Tanvald 
 

Přítomno:   19 členů zastupitelstva města (viz prezenční listina) 
 

Ověřovatelé zápisu: paní Miroslava Erbenová a paní Bc. Irena Krykorková 
 

Zapisovatelka: JUDr. Blanka Přiklopilová 
 

   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/ Návrh rozpočtu města na rok 2023 

6/ Majetkoprávní záležitosti  

        6.1. Prodej pozemkové parcely č. 240/1 v kú. Tanvald 

        6.2. Výkup pozemkové parcely č. 412/2 a pozemkové parcely č. 413/2 v kú. Tanvald    

        6.3. Žádost o prodej pozemkové parcely č. 2751 v kú. Šumburk nad Desnou 

        6.4. Rozpočtové opatření –  lesní hospodářské osnovy ORP Tanvald 

        6.5. Nabytí nemovitých věcí v dražbě 

7/ Schválení mimořádných odměn uvolněným členům zastupitelstva města dle § 76 zák. č. 128/2000 Sb.,  

o obcích 

8/ Delegování zástupců města na valné hromady obchodních společností s majetkovou účastí města konané  

v roce 2023 

 9/ Souhlas se vznikem pracovně právního vztahu se členem zastupitelstva města 

10/ Náměty, připomínky, diskuze 

11/ 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 17 členů zastupitelstva města, omluveni jsou pp. Kottan a Princ, 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 –  navrhl doplnit program o bod 6.5. Nabytí nemovitých věcí v dražbě 

schváleno všemi hlasy přítomných 

 

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

 

Bez připomínek.  

 

Starosta nechal hlasovat o schválení navrženého a doplněného programu. 

schváleno všemi hlasy přítomných 

       
                        

Starosta -  navrhl členy návrhové komise:  pana Lukáše Černého 

                                                                     paní  MUDr. Radku Ducháčkovou 

 

                                                                                                                  schváleno všemi hlasy přítomných 

 

- určil zapisovatelku –  paní JUDr. Blanku Přiklopilovou 

 

- navrhl ověřovatele –  paní Miroslavu Erbenovou a paní Bc. Irenu Krykorkovou 

 

schváleno všemi hlasy přítomných 
      

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

ověřovateli zápisu paní MUDr. Radkou Ducháčkovou a panem Lukášem Černým podepsán bez připomínek  

a je tudíž schválený.   

 

 
ad 2/ Informace o činnosti rady města 
 

Do zasedací místnosti přišla Mgr. Tůmová – počet zastupitelů 18. 

 

Starosta – konstatoval, že zastupitelé zápisy a usnesení z jednání rady města za období od 23.11.2022 

do 07. 12. 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. 

Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Bez námětů a připomínek. 

 

Starosta navrhl usnesení: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o činnosti rady města v období od 23. 11. 2022  

do 07. 12. 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 zasedání dne 

14.12.2022. Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města ze dne 23.11.2022  

a kontrolu provozu a financování městského koupaliště. Obě kontroly proběhly bez připomínek. 

 

Starosta otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Bez připomínek. 
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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 zasedání dne 

14. 12. 2022. Finanční výbor projednal rozpočtová opatření schválená radou a vzal je na vědomí. Dále 

projednal návrh rozpočtu města na rok 2023, majetkoprávní záležitosti a rozpočtové opatření předložené 

zastupitelstvu města na dnešní zasedání. Uvedl, že široká diskuze proběhla u prodeje a výkupu pozemků, 

překvapivě kratší byla diskuze u mimořádných odměn pro uvolněné členy zastupitelstva města. 

Konstatoval, že finanční výbor doporučuje vše schválit. 

 

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 

 

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 
 

4.3. TABYS s.r.o. Tanvald 
 

Starosta – předal slovo jednateli společnosti Ing. Zaplatílkovi. 

 

Ing. Zaplatílek, jednatel spol. TABYS s.r.o.  – přednesl zprávu o činnosti společnosti. Uvedl, že společnost 

bude v příštím roce zvyšovat nájemné, jedná se o navýšení o 13 – 15 Kč/m2. Informoval, že společnost již 

začala rozesílat nové nájemné smlouvy nájemníkům, kteří mají uzavřenou smlouvu na dobu určitou. Od ledna 

bude rozesílat nové nájemní smlouvy nájemníkům, kteří mají uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou.  

V lednovém Tanvaldském zpravodaji vyjde článek na toto téma. 

 

p. Viktora – otázal se, jaké bude nájemné za m2 po zvýšení. 

 

Ing. Zaplatílek, jednatel spol. TABYS s.r.o.  - vysvětlil, že výše nájemného se odvíjí od toho, zda je byt nebo 

budova před nebo po rekonstrukci, v centru města atd. 

 

p. Viktora – otázal se, zda společnost uvažuje o sjednocení nájemného. 

 

Ing. Zaplatílek, jednatel spol. TABYS s.r.o. -   znovu podrobně vysvětlil, jak se výše nájemného stanoví. 

 

p. Šimek – otázal se, zda bude výše nájemného sjednocená. 

 

Starosta - zopakoval zákonné možnosti pro zvyšování nájmů v obecních bytech. 

 

Ing. Zaplatílek, jednatel spol. TABYS s.r.o.  - shrnul, že v budovách, kde je většina bytů neopravených, 

zůstane nájemné stejné, v budovách, kde je většina bytů zrekonstruovaných, bude nájemné vyšší. 

 

Dále bez dotazů a připomínek. 
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Starosta navrhl usnesení: 

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

       3) TABYS s.r.o. 

 
                                                                                             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 – uvedl, že dnešního zasedání je přítomen jednatel společnosti pan Boch a předal mu slovo.  

 

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

i prodej tepla oproti stejnému období roku 2021, a to o 3800 GJ.  Na závěr informoval, že cena tepla bude  

od 01.01.2023 ve výši 539 Kč/GJ s DPH. 

 

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: 

2) Teplárenství Tanvald s.r.o. 

 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

schváleno všemi hlasy přítomných 

 

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. Aktuálně se nemocnice zabývá záležitostmi spojenými se 

schvalováním nových jednatelů, jednak za město Tanvald a jednak za spol. VAMED Mediterra a.s. Tato 

změna proběhne k 01.01.2023. Dále informoval o tom, že Liberecký kraj zrušil v tanvaldské nemocnici 

lékařskou pohotovostní službu pro dospělé od 01.01.2023. Dále konstatoval, že nemocnice navýšila mzdy 

o 15% s cílem stabilizovat personál. Na závěr konstatoval, že nemocnice i nadále hospodaří v černých 

číslech. 
 

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 

                                                                   

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 
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ad 5/ Návrh rozpočtu města na rok 2023 
 
Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 

 
Starosta požádal o úvodní slovo vedoucího ekonomického odboru pana Bc. Tollara. 

 
Bc. Tollar – vedoucí ekonomického odboru – vzhledem k tomu, že někteří zastupitelé města jsou noví 

podrobně vysvětlil členění rozpočtu a jeho sestavování. Poté podrobně seznámil členy zastupitelstva 

města s návrhem rozpočtu města na rok 2023.  Uvedl, že rozpočet města na rok 2023 je sestaven jako 

schodkový. Schodek činí cca 17,35 mil. Kč se zapojením částky cca 17,35 mil. Kč z přebytku 

hospodaření z minulých let. Celkové výdaje činí cca 185 mil. Kč a příjmy cca 167,6 mil. Kč. Konstatoval, 

že rozpočet města je sestaven realisticky a počítá i s investicemi, které postupně vyjmenoval. Město 

disponuje s volnými finančními prostředky ve výši cca 75 mil. Kč. Konstatoval, že město hospodaří jako 

v minulých letech velmi dobře. Uvedl, že město se snaží na financování investičních akcí co nejvíce 

využívat dotací.  

 

Starosta - poděkoval vedoucímu ekonomického odboru za celistvé představení návrhu rozpočtu města  

na rok 2023. Konstatoval, že návrh rozpočtu města na rok 2023 je sestaven jako schodkový,  

kdy kapitálové výdaje činí cca 29 mil. Kč a zahrnují tedy investice, které tu jmenoval Bc. Tollar. 

V případě, že by město nechtělo investovat, pak by rozpočet mohl být bez kapitálových výdajů a tedy 

vyrovnaný, ale v tom nevidí žádný rozvoj města a žádnou perspektivu. Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Bez připomínek.  

 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje: 

1) rozpočet města Tanvald na rok 2023 se schodkem 17.350.758 Kč takto:  

celkové příjmy ve výši   167.588.732 Kč  

financování ve výši     17.350.758 Kč 

celkové zdroje ve výši    184.939.490 Kč 

běžné výdaje běžného účtu  152.001.472 Kč 

rozpočtová rezerva       2.000.000 Kč 

běžné výdaje fondů       1.717.000 Kč 

kapitálové výdaje     29.221.018 Kč 

celkové výdaje ve výši   184.939.490 Kč 

2) závazné ukazatele rozpočtu v členění dle předloženého a zveřejněného materiálu „Návrh 

rozpočtu města Tanvald na rok 2023“ 

 

Bez připomínek.  
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.              

                                                                                       Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. IV 

 

 
ad 6/ Majetkoprávní záležitosti 

 

6.1.  Prodej pozemkové parcely č. 240/1 v kú. Tanvald 

 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 
 

Místostarosta – uvedl, že zastupitelstvo měst dne 14.09.2022 vydalo usnesením č. IV/3 záměr na prodej 

pozemkové parcely č. 240/1 (trvalý travní porost) o výměře 3.342 m2 v katastrálním území Tanvald panu Z. 

za účelem stavby rodinného domu pro trvalé bydlení. Tržní hodnota předmětného pozemku byla stanovena 

znaleckým posudkem a činí 910.950 Kč.  Náklady na vyhotovení znaleckého posudku jsou ve výši 2.000 Kč, 

náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy činí 1.000 Kč. Navrhl prodat předmětný pozemek panu Z. za 

kupní cenu ve výši 913.950 Kč. Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 
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p. Viktora - navrhl pozemek neprodávat, protože není jisté, zda kupec zde postaví dům, situaci je možné řešit 

formou zřízení práva stavby nebo ručení kupce jinou nemovitostí, obě možnosti již banky akceptují. 

 

Mgr. Prašivka - uvedl, že podmínky pro zřízení práva stavby je třeba řádně připravit pro případné další 

prodeje. 

 

Dále bez připomínek. 

 

Místostarosta přednesl protinávrh usnesení pana Viktory: 

Zastupitelstvo města rozhodlo pozemkovou parcelu č. 240/1 (trvalý travní porost) o výměře 3342 m2  

v katastrálním území Tanvald neprodávat. 

 

Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

Jméno člena ZM PROTI  ZDRŽEL 

Mgr. Bělonožník Antonín                 X 

MUDr. Buchar Jiří   nepřítomen          nepřítomen     

Bukvic Karel         X  

Černý Lukáš         X  

MUDr. Ducháčková Radka         X        

Erbenová Miroslava         X    

Kottan Michal omluven     omluven 

Bc. Krykorková Irena           X 

Medlík Miroslav          X  

Ing. Palme Jan          X  

Mgr. Prašivka Jan          X  

Princ Tomáš omluven      omluven 

Průcha Josef          X           

Bc. Synovcová Zdeňka          X          

MDDr. Šebestová Daniela   

Šimek Daniel          X        

Mgr. Tůmová Jana          X  

RNDr. Týl Jaroslav          X          

Viktora Karel          

Mgr. Vyhnálek Vladimír          X              

Mgr. Zítko Tomáš          X  

 

PRO   2 

PROTI 14 

ZDRŽELI SE 2  

 

Tento návrh nebyl přijat. 

 

Místostarosta přednesl původní návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo na základě vydaného a zveřejněného záměru prodat pozemkovou 

parcelu č. 240/1 (trvalý travní porost) o výměře 3342 m2 v katastrálním území Tanvald panu Z. za 

účelem stavby rodinného domu pro trvalé bydlení za kupní cenu ve výši 913.950 Kč. 
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Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

 

Jméno člena ZM PROTI  ZDRŽEL 

Mgr. Bělonožník Antonín                  

MUDr. Buchar Jiří   nepřítomen          nepřítomen     

Bukvic Karel           

Černý Lukáš           

MUDr. Ducháčková Radka                 

Erbenová Miroslava             

Kottan Michal omluven     omluven 

Bc. Krykorková Irena            

Medlík Miroslav            

Ing. Palme Jan            

Mgr. Prašivka Jan            

Princ Tomáš omluven      omluven 

Průcha Josef                     

Bc. Synovcová Zdeňka                    

MDDr. Šebestová Daniela           X 

Šimek Daniel                 

Mgr. Tůmová Jana           

RNDr. Týl Jaroslav                   

Viktora Karel           X  

Mgr. Vyhnálek Vladimír                        

Mgr. Zítko Tomáš            

 

PRO   16 

PROTI 1 

ZDRŽEL SE 1  

                                                                                                                 Bylo přijato usnesení č. V/1 

 

 

6.2. Výkup pozemkové parcely č. 412/2 a pozemkové parcely č. 413/2 v kú. Tanvald   

 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 
 

Místostarosta – uvedl, že město obdrželo nabídku k odkupu pozemkové parcely č. 412/2 - lesní pozemek,  

o výměře 21962 m2  a pozemkové parcely č. 413/2 – trvalý travní porost, o výměře 464 m2 . Pozemky jsou 

zapsány v podílovém spoluvlastnictví.  

K návrhu byl předložen znalecký posudek vypracovaný znalcem Ing. Vlastislavem Fejklem, znalcem 

v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady lesních porostů a pozemků. Ocenění pozemků vystihuje cenu 

jednak za pozemky, ale také za ocenitelné porosty, které se na pozemcích nacházejí. V popisu znalec uvádí, 

že lesní pozemek č. 412/2 je pozemek protáhlého tvaru, který je vklíněn do komplexů lesů v majetku města 

Tanvald. Na tento lesní pozemek navazuje menší pozemek, evidovaný v katastru nemovitostí jako 

zemědělská půda-trvalý travní porost (parcelní číslo 413/2). Tomuto účelu však již dlouhodobě neslouží, je 

totiž porostlý řídkým náletem osiky. Hranice pozemků jsou v terénu nezřetelné.  

Cena obvyklá, stanovená ve znaleckém posudku, za oba pozemky činí 350.000 Kč. 
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Cena zjištěná, stanovená ve znaleckém posudku, za oba pozemky činí 352.140 Kč.   

V doručeném návrhu nabízí všichni spoluvlastníci k odkupu oba pozemky v jejich celkové výměře tak, jak 

jsou evidovány v katastru nemovitostí a jak byly oceněny ve znaleckém posudku tj. 352.140 Kč.              

O stanovisko k navrhovanému odkupu lesního pozemku č. 412/2 byl požádán lesní hospodář, pan Pavel 

Pekař, který doporučuje předmětný pozemek koupit, neboť protíná ucelené plochy lesních pozemků  

ve vlastnictví města Tanvald. Odkupem bude zajištěna souvislost pozemkových ploch jako celku. 

Konstatoval, že rada města doporučila oba pozemky vykoupit. Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Bez připomínek.    
 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo vykoupit: 

a/ pozemkovou parcelu č. 412/2 lesní pozemek, v katastrálním území Tanvald o výměře 21962 m2      

za kupní cenu 347.586 Kč; 

b/ pozemkovou parcelu č. 413/2 trvalý travní porost, v katastrálním území Tanvald o výměře 464 m2 

za kupní cenu 2.414 Kč. 

 

Bez připomínek.  
Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.              

                                                                                      Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. V/2 

 

6.3. Žádost o prodej pozemkové parcely č. 2751 v kú. Šumburk nad Desnou 

 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 
 

Místostarosta – uvedl, že město Tanvald je vlastníkem pozemkové parcely číslo 2751 (ostatní plocha – jiná 

plocha), v katastrálním území Šumburk nad Desnou. Město Tanvald obdrželo dne 31.10.2022 žádost pana  

T. o prodej pozemku č. 2751 se záměrem vybudovat zde parkovací stání k objektu č.p. 354 Šumburk nad 

Desnou (rodinný dům) a vytvořit vhodnou plochu pro skladování a manipulaci s potřebným stavebním 

materiálem po dobu rekonstrukce objektu č.p. 354.  

Ve svém podání žadatel uvádí, že je v současné době většinovým spoluvlastníkem objektu č.p. 354,  

ve kterém se nachází 5 bytových jednotek, a v dohledné době bude vlastnit tento dům jako výlučný 

vlastník.  

Dále žadatel uvádí, že stavební pozemek, označený jako pozemková parcela číslo st. 377, jehož je objekt 

č.p. 354 součástí, představuje téměř celou zastavěnou plochu objektu (213 m2) a neskýtá žádný prostor pro 

parkování nájemníků domu, či případné skladování materiálu po dobu rekonstrukce. Žadatel hodlá objekt 

čp. 354 využívat nejen k uspokojování svých bytových potřeb, ale také k nájemnímu bydlení. Prvotně ale 

bude třeba na objektu provést generální rekonstrukci.    

Na pozemku č. 2751, o jehož prodej je žádáno, hodlá žadatel zbudovat zpevněnou plochu, která se tak 

stane vhodnou plochou pro skladování a manipulaci s potřebným stavebním materiálem po dobu 

rekonstrukce, a která bude následně sloužit k parkování nájemníků bytů v domě.       

Žádost byla projednána s vedoucím odboru rozvoje a komunálních věcí a bylo provedeno místní šetření, na 

kterém bylo zjištěno, že pozemek je z větší části zpevněn opěrnou zídkou, vystavěnou na hranici, jež dělí 

pozemek č. 2751 od pozemkové parcely č. 2592/1 (ostatní plocha – silnice), a to  zejména v části více 

vzdálené od objektu č.p. 354 a objektu č.p. 312. Zpevnění zídkou podél chodníku je zde opodstatněné s 

ohledem na svažitost terénu. Dále bylo zjištěno, že chodník, dělící pozemek č. 2751 od místní komunikace, 

je k nájezdu vozidel uzpůsoben pouze před objektem č.p. 354 (v místě vjezdu do garáže) a před objektem 

č.p. 312 (vchod do nebytového prostoru v přízemí), délka sníženého obrubníku je cca 2,5 m před budovou 

č.p. 312. Toto snížení pokračuje směrem k Tanvaldu v místech, kde chodník kopíruje pozemek parcelní 

číslo 661/2 (pozemek jiného vlastníka) a v nepatrné míře, v délce cca 3 m, je snížený obrubník i u chodníku 

vybudovaného podél Pozemku č. 2751, který je předmětem žádosti. 

Dále bylo konstatováno, že prodejem pozemku č. 2751 tomuto žadateli by došlo k znevýhodnění vlastníků 

ostatních objektů, zejména vlastníka pozemku parcelní číslo st. 398, jehož součástí je stavba Šumburk nad 

Desnou č.p. 312 (rodinný dům), neboť ani tento vlastník nemá zajištěna parkovací stání pro obyvatele 

domu, ani odstavné plochy.      



11 

 

Dle názoru vedoucího odboru rozvoje a komunálních věcí by se jako vhodnější řešení jevilo, umožnit 

žadateli, po dobu rekonstrukce objektu č.p. 354, pronájem části pozemku č. 2751, čímž bude žadateli 

poskytnut prostor pro vytvoření manipulační a odstavné plochy pro stavební materiál.    

Podle schváleného územního plánu je pozemek č. 2751 vymezen pro bydlení v rodinných domech – 

městské a příměstské, s hlavním účelem využití: - bydlení v rodinných domech a přímo související stavby, 

zařízení a činnosti, vybavenost a služby místního charakteru.  

Konstatoval, že rada města doporučila předmětný pozemek neprodávat a otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

p. Průcha - uvedl, že bude mít po ukončení diskuze připomínku k návrhu usnesení. 

 

p. T., žadatel o koupi pozemku -  uvedl, že je spoluvlastníkem domu Krkonošská 354, který se rozhodl 

zrekonstruovat. Pro nové obyvatele domu potřebuje vybudovat 5 parkovacích míst. Je ochoten jednat o 

dalších podmínkách – rozdělení pozemku, právo stavby, věcné břemeno, jedná se mu jen o místo pro 

vybudování 5 parkovacích míst. 

 

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

 

p. Viktora - souhlasí se stanoviskem rady města pozemek neprodávat, myslí si, že parkovací místa by zde 

mohlo vybudovat město a podílet se na rekultivaci tohoto území. 

 

Starosta -  souhlasil s názorem pana Viktory. 

 

p. Průcha - navrhl doplnit do usnesení slova „v současné době“ a hlasovat o protinávrhu usnesení. 

 

Dále bez připomínek. 

 

Místostarosta přednesl protinávrh usnesení p. Průchy: 

Zastupitelstvo města rozhodlo pozemkovou parcelu č. 2751 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře  

644 m2 v katastrálním území Šumburk nad Desnou v současné době neprodávat. 

 

Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

 

Jméno člena ZM PROTI  ZDRŽEL 

Mgr. Bělonožník Antonín                 X 

MUDr. Buchar Jiří                 X 

Bukvic Karel   

Černý Lukáš          

MUDr. Ducháčková Radka                

Erbenová Miroslava      

Kottan Michal omluven     omluven 

Bc. Krykorková Irena           X 

Medlík Miroslav   

Ing. Palme Jan   

Mgr. Prašivka Jan   

Princ Tomáš omluven      omluven 

Průcha Josef                   

Bc. Synovcová Zdeňka                  

MDDr. Šebestová Daniela   

Šimek Daniel                 
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Mgr. Tůmová Jana   

RNDr. Týl Jaroslav                 X 

Viktora Karel   

Mgr. Vyhnálek Vladimír                      

Mgr. Zítko Tomáš   

 

PRO   15 

PROTI 0 

ZDRŽELI SE 4             

                                                                                                                        Bylo přijato usnesení č. V/3 

 

6.4. Rozpočtové opatření – lesní hospodářské osnovy ORP Tanvald 

 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 
 

Místostarosta – uvedl, že odbor stavební úřad a životní prostředí zajišťuje činnosti v oblasti lesního 

hospodářského plánování v přenesené působnosti. Právní předpisy vyžadují tvorbu lesních hospodářských 

osnov („LHO“) v ORP Tanvald pro vlastníky lesních pozemků v celkové výměře  

do 50 ha, přičemž náklady na dodavatelské pořízení osnov hradí ze zákona stát. LHO jsou vypracovávány 

na dobu 10 let a mají charakter dlouhodobého nehmotného majetku. V současné době jsou v přípravě 

LHO na období 1. 1. 2023 – 31. 12. 2032, kdy osnovy zpracovává na základě uzavřené smlouvy o dílo 

firma EKOLES-PROJEKT s.r.o. V první etapě bude fakturována částka 387.684 Kč, kterou již město  

od MZe na úhradu faktury obdrželo. Ve druhé etapě je fakturována částka 13.794 Kč, částku na úhradu 

by mělo město obdržet do Vánoc.  Přijetí prostředků a pořízení investice upravuje níže uvedené 

rozpočtové opatření. 

 

Bez připomínek.    
 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo schválit rozpočtové opatření č. 95/2022:  

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                                   + 401.478 Kč 
 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 
 

pořízení lesních hospodářských osnov ORP Tanvald               401.478 Kč 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

1036 2324 23 401 478,00

1036 6119 23 10537 401 478,00  

Bez připomínek.  
Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.              

                                                                                      Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. V/4 

6.5. Nabytí nemovitých věcí v dražbě 

 

Předkladatel:  ekonomický odbor (viz příloha) 
 

Místostarosta – uvedl, že dne 16.12. 2022 obdrželo město Tanvald na vědomí dražební vyhlášku od 

soudního exekutora, JUDr. Jiřího Janečka, Ph.D., o konání dražby, jejíž předmětem jsou nemovité věci 

povinného, pana Miloslava Albrechta, ve spoluvlastnictví s Mgr. Evou Albrechtovou, a to stavby č.p. 294 

na pozemku parc. č.st. 145/1, zemědělského stavení bez čp/če na pozemku parc. č.st. 145/3 a zemědělského 

stavení bez čp/če na pozemku parc. č.st. 1598, vše k.ú. Tanvald. Uvedené nemovité věci tvoří jeden 

funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek, nejnižší podání je ve výši 

1.250.000 Kč, jistota ve výši 900.000 Kč. 

Dražební jednání se koná dne 22.02.2023 v 10 hodin v ulici V Bezovce č.p. 1896/6, 301 00 Plzeň. 
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Předmětem dražby nejsou pozemky, na kterých se dražené nemovitosti nacházejí. Tyto pozemky jsou ve 

vlastnictví Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 13000 Praha – Žižkov a budou předmětem 

dalšího úplatného popř. bezúplatného převodu vlastnictví na obec dle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním 

pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. 

Dražený soubor nemovitostí společně s pozemky, na kterých se nacházejí a které budou předmětem 

budoucího následného převodu do vlastnictví obce, tvoří v současnosti zanedbané území (tzv. brownfield) 

téměř ve středu města. Cílem je získat toto území pro budoucí rozvoj města. 

Zastupitelstvo města může svěřit pravomoc dle § 85 písm. n) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecním 

zřízení), v platném znění, radě města nebo starostovi, a to v části rozhodnutí o maximální částce ve věci 

podání nabídky na koupi nemovitých věcí, aby město nebylo znevýhodněno při dražbě zastupitelstvem 

předem schválenou a tím zveřejněnou maximální dražební cenou.  

 

Bez připomínek.    
 

Místostarosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo: 

aschválit koupi nemovitých věcí, a to stavby č.p. 294 na pozemku stpč. 145/1, zemědělského stavení 

bez čp/če na pozemku stpč. 145/3 a zemědělského stavení bez čp/če na pozemku stpč. 1598, vše k.ú. 

Tanvald.  

a) schválit účast města Tanvald v dražbě týkající se nemovitých věcí, a to stavby č.p. 294  

na pozemku stpč. 145/1, zemědělského stavení bez čp/če na pozemku stpč. 145/3 a 

zemědělského stavení bez čp/če na pozemku stpč. 1598, vše k.ú. Tanvald, konané dne 

22.02.2023 od 10:00 hodin v Plzni. 

b) svěřit pravomoc dle § 85 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, radě města, 

a to v části rozhodnutí o maximální částce ve věci podání nabídky na koupi nemovitých věcí a 

souvisejících rozpočtových opatření (jistota, doplatek ceny), a to stavby č.p. 294 na pozemku 

stpč. 145/1, zemědělského stavení bez čp/če na pozemku stpč. 145/3  

a zemědělského stavení bez čp/če na pozemku stpč. 1598, vše k.ú. Tanvald. 

c) uložit starostovi a místostarostovi, aby ve spolupráci s vedoucím ekonomického odboru zajistili 

registraci města k dražbě vč. složení dražební jistoty 900.000 Kč a pověřit je účastí ve výše 

uvedené dražbě konané dne 22.02.2023 od 10:00 hodin v Plzni. 

Bez připomínek.  
Místostarosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.              

                                                                                  Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. V/5 

 

   

     ad 7/ Schválení mimořádných odměn uvolněným členům zastupitelstva 
města dle § 76 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích 
 

Předkladatel: starosta (viz příloha) 

 

Starosta – 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 na rok 2021 počítá s možností poskytnutí takovýchto mimořádných odměn.  

Navrhl doporučit zastupitelstvu města schválit poskytnutí odměny ve výši jedné měsíční odměny starostovi 

a ve výši jedné poloviny měsíční odměny místostarostovi za to, že se podíleli na chodu města v druhé 

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

úřadu v době energetické krize a trvajícího humanitárního problému spojeného s válečným konfliktem  

na Ukrajině. Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 
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Mgr. Bělonožník -  uvedl, že si oba odměny zaslouží a bude hlasovat pro schválení, pouze podotkl, že 

v návrhu usnesení je poloviční odměna místostarostovi za dvouměsíční práci ve funkci. 

 

Starosta - konstatoval, že hlasovat se bude ke každému jmenovanému zvlášť. 

 

Dále bez připomínek.    
 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

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

v druhé polovině roku 2022 včetně řešení mimořádných situací a koordinaci činností pověřeného 

úřadu, které vykonávali ve prospěch města v době v době energetické krize a trvajícího 

humanitárního problému spojeného s válečným konfliktem na Ukrajině, které vykonávali  

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, mimořádné odměny starostovi ve výši jedné jeho měsíční odměny. 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

Jméno člena ZM PROTI  ZDRŽEL 

Mgr. Bělonožník Antonín                  

MUDr. Buchar Jiří                 X 

Bukvic Karel   

Černý Lukáš          

MUDr. Ducháčková Radka                

Erbenová Miroslava      

Kottan Michal omluven     omluven 

Bc. Krykorková Irena            

Medlík Miroslav   

Ing. Palme Jan   

Mgr. Prašivka Jan   

Princ Tomáš omluven      omluven 

Průcha Josef                   

Bc. Synovcová Zdeňka                  

MDDr. Šebestová Daniela   

Šimek Daniel                 

Mgr. Tůmová Jana   

RNDr. Týl Jaroslav                  

Viktora Karel   

Mgr. Vyhnálek Vladimír                      

Mgr. Zítko Tomáš   

 

PRO   18 

PROTI 0 

ZDRŽEL SE 1  

 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

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

v druhé polovině roku 2022 včetně řešení mimořádných situací a koordinaci činností pověřeného 

úřadu, které vykonávali ve prospěch města v době v době energetické krize a trvajícího 
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humanitárního problému spojeného s válečným konfliktem na Ukrajině, které vykonávali  

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, mimořádné odměny místostarostovi ve výši jedné poloviny jeho měsíční odměny. 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.   

 

Jméno člena ZM PROTI  ZDRŽEL 

Mgr. Bělonožník Antonín                  

MUDr. Buchar Jiří                 X 

Bukvic Karel   

Černý Lukáš          

MUDr. Ducháčková Radka                

Erbenová Miroslava      

Kottan Michal omluven     omluven 

Bc. Krykorková Irena            

Medlík Miroslav   

Ing. Palme Jan         X 

Mgr. Prašivka Jan   

Princ Tomáš omluven      omluven 

Průcha Josef                   

Bc. Synovcová Zdeňka                  

MDDr. Šebestová Daniela   

Šimek Daniel                 

Mgr. Tůmová Jana   

RNDr. Týl Jaroslav                  

Viktora Karel   

Mgr. Vyhnálek Vladimír                      

Mgr. Zítko Tomáš   

 

 

PRO   17 

PROTI 0 

ZDRŽELI SE 2  

                                                                                                                                 Bylo přijato usnesení č. VI 

 

 
ad 8/ Delegování zástupců města na valné hromady obchodních společností 

s majetkovou účastí města konané v roce 2023 
 

Předkladatel: místostarosta  (viz příloha) 

 

Starosta – uvedl, že město má majetkovou účast ve třech obchodních společnostech. Kromě nemocnice  

a teplárenství je rovněž akcionářem severočeských vodáren. Tato majetková účast umožňuje městu aktivně 

se zúčastnit zasedání nejvyšších orgánů těchto společností. 

V souladu s příslušným paragrafem zákona o obcích zastupitelstvo města deleguje své zástupce na valné 

hromady těchto organizací v nadcházejícím kalendářním roce. V minulosti bylo zvykem, že starosta se 
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zúčastnil valných hromad SVS, a.s. a Nemocnice Tanvald, s.r.o. a místostarosta valných hromad 

Teplárenství Tanvald, s.r.o.   
 

Bez připomínek.    
 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města deleguje v souladu s § 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  

ve znění pozdějších předpisů, na valné hromady obchodních společností s majetkovou účastí města 

následující zástupce: 

1. na valné hromady Severočeské vodárenské společnosti a.s. konané v roce 2023  

pana Mgr. Vladimíra Vyhnálka, jako náhradníka pana Ing. Jana Palmeho; 

2. na valné hromady Teplárenství Tanvald s.r.o. konané v roce 2023 pana Ing. Jana Palmeho, 

 jako náhradníka pana Mgr. Vladimíra Vyhnálka; 

3. na valné hromady Nemocnice Tanvald s.r.o. konané v roce 2023 pana Mgr. Vladimíra 

Vyhnálka, jako náhradníka pana Ing. Jana Palmeho. 

 

Bez připomínek.  
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.              

                                                                                    Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. VII 

 

 

ad 9/ Souhlas se vznikem pracovně právního vztahu se členem 

zastupitelstva města 
 

Předkladatel: místostarosta  (viz příloha) 

 

Starosta – uvedl, že dle § 84 odst. 2 písmn. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích je zastupitelstvu města 

vyhrazena pravomoc k vyslovení souhlasu se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městem a členem 

zastupitelstva města. 

Uvedl, že v roce 2023 chce města Tanvald uzavřít pracovněprávní vztah Dohodu o provedení práce 

s členem zastupitelstva města panem RNDr. Jaroslavem Týlem. Předmětem této dohody bude „Odborné 

posuzování stavu městské zeleně dle zadání pracovníků odboru rozvoje a KV MěÚ Tanvald“. 

Dále město plánuje v roce 2023 uzavřít Dohodu o provedení práce nebo Dohodu o pracovní činnosti  

se členem zastupitelstva města panem Miroslavem Medlíkem. Předmětem dohody bude „Provoz TIK  

a promítání v kině JAS Járy Cimrmana“. 

Navrhl vyslovit souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu pro rok 2023 mezi městem Tanvald a členy 

zastupitelstva města panem RNDr. Jaroslavem Týlem a panem Miroslavem Medlíkem. 

Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Mgr. Bělonožník – souhlasil s navrženým usnesením, ale domnívá se, že pracovně právní vztah by měla mít 

i Mgr. Tůmová, která se stará o sociální sítě města. 

 

Starosta -  uvedl, že dohoda s Mgr. Tůmovou na příští rok ještě nebyla projednána. 

 

Tajemník MěÚ - uvedl, že podle zákona o obcích zastupitelstvo vyslovuje souhlas se vznikem pracovně 

právního vztahu, pokud se jedná o zastupitele. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr s pány 

Medlíkem a RNDr. Týlem byly uzavřeny na dobu určitou do konce roku 2022 a pro rok 2023 musí být 

uzavřeny nové. Vysvětlil i pozici pánů Medlíka a Průchy v souvislosti s jejich pracovními poměry u města 

Tanvald. Pracovně právní vztah Mg. Tůmové se bude řešit i v souvislosti s činností infocentra. 

 

Místostarosta - poprosil o vyjádření paní Mgr. Tůmovou, zda do doby, než město najde někoho jiného,  

je ochotná činnost vykonávat. Pokud ano, navrhuje doplnit do návrhu usnesení i ji. 

 

Mgr. Tůmová - uvedla, že činnost bude vykonávat do doby, než za ni bude nalezena náhrada. 

 

Dále bez připomínek.    
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Ze zasedací místnosti odešel p. Šimek – počet zastupitelů 18. 
 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města pro rok 2023 souhlasí se vznikem pracovně právního vztahu mezi městem 

Tanvald a členem zastupitelstva města panem RNDr. Jaroslavem Týlem na pracovní činnost 

„Odborné posuzování stavu městské zeleně dle zadání pracovníků odboru rozvoje a KV MěÚ 

Tanvald“, mezi městem Tanvald a členem zastupitelstva města panem Miroslavem Medlíkem  

na pracovní činnost „Provoz TIK a promítání v kině JAS Járy Cimrmana“ a mezi městem Tanvald  

a členkou zastupitelstva města paní Mgr. Janou Tůmovou na pracovní činnost „Správa facebooku  

a dalších sociálních sítí města Tanvald“. 

 

Bez připomínek.  
Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.              

                                                                                  Všemi hlasy přítomných bylo přijato usnesení č. VIII 

 

Do zasedací místnosti se vrátil p. Šimek – počet zastupitelů 19. 

 

ad 10/ Náměty, připomínky, diskuze 
 
Starosta – poděkoval všem, kteří se podíleli na pořádání předvánočních akcí, pozval na Vánoční svařák, 

který bude ve čtvrtek 22. prosince. Informoval, že plán zasedání zastupitelstva města na I. pololetí 2023 

bude projednán radou města 28.12.2022, zastupitelé dostanou zápis. Informoval o zvýšení nájmů v bytech 

společnosti TABYS s.r.o. Na závěr popřál všem hezké prožití vánočních svátků a šťastný nový rok. 

 

Bc. Synovcová - informovala o průběhu Seniorských her, které se uskutečnily ve sportovní hale na Výšině  

v sobotu 10.prosince za účasti seniorů z Polska, všem se akce moc líbila, poděkovala organizátorům  

i účastníkům. 

 

p. Šimek - pochválil zasněžování pionýrské louky. 

 

Starosta - doplnil, že funguje i kluziště, bohužel záleží na počasí, a poděkoval všem, kteří se podílejí na 

jeho přípravě a úpravě. 

 

Dále bez připomínek a námětů. 

 

ad 11/ Závěr 
 

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

v 17.45 hodin ukončil.  

 

 

                                                                                                                                  Mgr. Vladimír Vyhnálek v.r. 

                                                                                                                                                 starosta  

 

                   

 

Ověřovatelé:        Miroslava Erbenová  v.r.                            Bc. Irena Krykorková v.r. 

 

 

 

V Tanvaldě dne 27.12.2022 


