MĚSTO VELKÉ HAMRY

ZÁPIS
z 12. zasedání Zastupitelstva města Velké Hamry (dále jen ZM), které se konalo dne
23. června 2020 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velkých Hamrech.
Přítomno 14 členů ZM
Omluven: Vladimír Prousek
Zasedání ZM je usnášeníschopné.
Přítomen 1 občan města
Host: p. Roman Procházka, jednatel společnosti Morazo s.r.o.

Pořad jednání:
1. Zahájení
Zasedání zahájil starosta Ing. Jaroslav Najman, který přivítal přítomné a seznámil je s programem
jednání.
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Zahájení, schválení programu jednání
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města
Závěrečný účet města za rok 2019, výsledek přezkoumání hospodaření města, přijetí
nápravných opatření, dodatečné rozpočtové opatření roku 2019; závěrečný účet DSO
Mikroregion Tanvaldska
Zpráva o hospodaření města za I.-V. měsíc roku 2020
I. rozpočtové opatření rozpočtu města na rok 2020; schválení uzavření smlouvy o
kontokorentním úvěru; I. a II. rozpočtové opatření DSO Mikroregion Tanvaldska
Programový rozvoj obce na roky 2020 - 2027
Informace k projektům realizovaným v rámci KPSVL
• Ukončené projekty
• Společné vzdělávání ve Velkých Hamrech a jeho pokračování
• Komunitní a sociální práce ve Velkých Hamrech 2020-2022
• Prevence kriminality
• Terénní práce
Nemovitosti
• Řešení koupě budovy vlakového nádraží a prodeje zastávky Velké Hamry město
• Žádost o prodej pozemku p.č. 256 v k.ú. Velké Hamry
• Žádost o prodej pozemku p.č. 437/1 v k.ú. Bohdalovice
• Darování pozemků p.č. 711/2 a 648 v k.ú. Velké Hamry
• Žádost o koupi pozemku p.č. 1959 k.ú. Velké Hamry
• Žádost o koupi bytu v čp. 585
• Kupní smlouva na prodej stavby kanalizace „Velké Hamry p.p.č. 125 –
kanalizace pod školou“
• Smlouvy o budoucích darovacích smlouvách na darování technického
zhodnocení kabin a oválu na stadionu
Organizační záležitosti a různé
• Stanovení úkolů kontrolnímu výboru v roce 2020
• Nabídka na prodej pohledávky ve výši 6.718.160,85 Kč
Závěr

Pan starosta představil hosta dnešního jednání pana Romana Procházku ze společnosti Morazo s.r.o.

Pan Šefr navrhl doplnit do programu vyjádření k dopisu, který zastupitelům zaslal p. Štrojsa. Paní
Těhníková navrhla doplnit do programu projednání anonymního dopisu týkajícího se školy. Pan
starosta navrhl tyto záležitosti zařadit do bodu programu Organizační záležitosti a různé.
Pan starosta navrhl, aby rozprava a hlasování probíhalo ke každému bodu zvlášť.
Návrh usnesení (A1/12/20):
Zastupitelstvo města schválilo doplněný program jednání. Rozprava a hlasování budou
probíhat ke každému bodu zvlášť.
Výsledek hlasování: Pro 14, Proti 0, Zdržel se 0
Za ověřovatele zápisu byly navrženy: Alena Pekelská, Monika Žajdlíková
Zapisovatelkou byla navržena:
Martina Vacková
Návrh usnesení (A2/12/20):
Zastupitelstvo města určilo ověřovateli zápisu paní Alenu Pekelskou a paní Moniku
Žajdlíkovou a zapisovatelkou určilo paní Martinu Vackovou.
Výsledek hlasování: Pro 14, Proti 0, Zdržel se 0

2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města
Zprávu o kontrole plnění usnesení zastupitelstva předložila Ing. Martina Vacková
Ve zprávě, která byla zaslána zastupitelům, jdou uvedena jednotlivá nevyřízená usnesení
zastupitelstva od roku 2014. Dále je ve zprávě zaznamenáno, která usnesení byla od minulého
zasedání zastupitelstva splněna.
Tato zpráva byla předložena pouze jako informace

3. Závěrečný účet města za rok 2019, výsledek přezkoumání hospodaření
města, přijetí nápravných opatření, dodatečné rozpočtové opatření roku
2019; závěrečný účet DSO Mikroregion Tanvaldska
Se třetím bodem programu seznámil zastupitele předseda finančního výboru pan David Patrman.
Pan Patrman seznámil zastupitele s celkovými příjmy a výdaji rozpočtu 2019. Hospodaření skončilo
s přebytkem ve výši 1.481.171,53 Kč. Zůstatek na účtech k 31.12.2019 byl ve výši 6.971.196,92
Kč. Zastupitelé byli seznámeni s výsledkem hospodaření peněžních fondů města, s hospodařením
příspěvkových organizací, s výsledkem hospodaření vedlejší hospodářské činnosti a s vyúčtováním
finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům. Městu se v roce 2019 podařilo získat
transfery ve výši 22.823.599,53 Kč. Dále byli zastupitelé seznámeni se zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření za rok 2019. Paní Vacková vysvětlila, co znamenají jednotlivé zjištěné
chyby a nedostatky a jaká opatření by měla být zastupitelstvem přijata. Závažná rizika, která by
mohla mít negativní dopad na hospodářskou činnost obce, nebyla zjištěna. Paní Žajdlíková vyjádřila
názor, že by bylo vhodné místo nákladného školení současné účetní, přijmout účetní již řádně
vyškolenou.
Pan starosta doplnil, že v souvislosti se závěrečným účtem bylo třeba projednat dodatečné
rozpočtové opatření roku 2019. Jedná se o rozpočtové opatření na krytí výdajů dotace na sčítání
lidu, domů a bytů, obdržené v roce 2019. Na základě metodiky krajského úřadu byl do výdajů
rozpočtu doplněn paragraf 6149 položka 5021 ve výši 9.800,- Kč. Rozpočtové výdaje se tímto

navýšily na částku 86.917.372,07 Kč. Celkové příjmy zůstávají beze změny, neboť příjem dotace
již rozpočtován byl, pouze se zvyšuje financování na straně příjmů o 9.800,- Kč.
Se závěrečným účtem města souvisí i závěrečný účet Mikroregionu Tanvaldsko. Upravený rozpočet
byl ve výši: příjmy 4.858.647,93 Kč, výdaje 5.291.761,49 Kč, financování 433.113,56 Kč.
Skutečnost hospodaření byla ve výši: příjmy 6.540.835,32, výdaje 5.569.948,10 Kč a financování
- 970.887,22 Kč. Výsledek hospodaření byl za rok 2019 přebytkový.
Usnesení (A3/12/20):
Zastupitelstvo města schválilo dodatečné rozpočtové opatření roku 2019. Jedná se o krytí
výdajů dotace na sčítání lidu, domů a bytů, která byla obdržena v roce 2019. Na straně výdajů
je doplněn paragraf 6149, položka 5021 ve výši 9.800,- Kč. Rozpočtové výdaje roku 2019 se
tímto navyšují na celkovou částku 86.917.372,07 Kč, celkové příjmy zůstávají beze změny,
financování se navyšuje o 9.800,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 14, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení (A4/12/20):
Zastupitelstvo města projednalo závěrečný účet města za rok 2019 společně se zprávou o
přezkoumání hospodaření za toto období dle zákona č. 420/2004 Sb., závěrečný účet schvaluje
„s výhradou“ a přijímá opatření k zajištění chyb a nedostatků uvedených ve zprávě:
K zabezpečení ustanovení §10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., zajistit účtování
nákladů akruálním způsobem, nezasahovat do počátečních stavů účtů a uvádět požadované
údaje a informace do přílohy inventurního soupisu. (okamžité plnění zajistí pí Večerníková,
kontrolu bude provádět finanční výbor zastupitelstva při svých pravidelných setkáních).
K zabezpečení řádného vedení účetnictví a k zajištění neopakování chyb a nedostatků, které
mají i nemají závažnost nedostatků uvedených v §10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.,
projde účetní města komplexním školením nejpozději do 31.12.2020. (zajistí pí Vacková, pí
Večerníková)
Výsledek hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdržel se 2 (p. Žajdlíková, p. Štrojsa)
Usnesení (A5/12/20):
Zastupitelstvo města schválilo účetní závěrku Města Velké Hamry k 31.12.2019.
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdržel se 1 (p. Štrojsa)
Usnesení (A6/12/20):
Zastupitelstvo města schválilo výsledek hospodaření vedlejší hospodářské činnosti ve výši
21.337,13 Kč a jeho použití na částečné pokrytí ztráty hospodářské činnosti minulých let.
Výsledek hlasování: Pro 14, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení (A7/12/20):
Zastupitelstvo města schválilo závěrečný účet DSO Mikroregion Tanvaldska za rok 2019.
Výsledek hlasování: Pro 14, Proti 0, Zdržel se 0

4. Zpráva o hospodaření za I.-V. měsíc roku 2020
Se čtvrtým bodem programu seznámil zastupitele pan David Patrman.
Zastupitelé byli seznámeni s plněním příjmů a výdajů rozpočtu za I.-V. měsíc roku 2020.
Informoval zastupitele o propadu daňových příjmů z důvodu nouzového stavu. Podrobněji byli
zastupitelé seznámeni s jednotlivými kapitálovými výdaji vynaloženými za sledované období.
Tato zpráva byla předložena jako informace pro zastupitele

5. I. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020; schválení uzavření smlouvy
o kontokorentním úvěru; I. a II. rozpočtové opatření DSO Mikroregion
Tanvaldska
S návrhem I. rozpočtového opatření rozpočtu roku 2020 seznámil zastupitele p. David Patrman.
Uvedl výši změn, celkové příjmy a výdaje rozpočtu roku 2020. Upozornil především na snížení
daňových příjmů a navýšení transferů, dofinancování rozpočtu proběhne z úspor roku 2019.
Pan starosta doplnil, že k úpravě rozpočtu se vztahují i přijaté dotace. Jedná se o dotaci
z Ministerstva vnitra ČR v rámci programu prevence kriminality na asistenty prevence kriminality
ve výši 584.400,00 Kč, dále o dotaci z Úřadu vlády ČR na terénní práci v roce 2020 ve výši
300.000,- Kč, přijetí dotace z Libereckého kraje na zajištění výdajů jednotek SDH ve výši 60.000,Kč, přijetí dotace z Libereckého kraje pro pečovatelskou službu ve výši 464.000,- Kč.
Dále pan starosta uvedl, že se v rámci rozpočtového opatření města jedná o I. rozpočtové opatření
rozpočtu 2020 Základní školy a Mateřské školy. Celková částka na provoz školy se ponižuje o
550.000,- Kč. Příspěvek od zřizovatele pro rok 2020 je tedy ve výši 5.356.530,- Kč.
Mikroregion Tanvaldska schválil dvě rozpočtová opatření roku 2020. I. rozpočtové opatření
počítá se zvýšením výdajů o 262,- Kč na právní služby. Na straně příjmů je řešeno zvýšením
financování o stejnou částku. II. rozpočtové opatření navyšuje příjmy o 987.451,60 Kč (dotace
z MPSV na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a dotace SMO na Meziobecní spolupráci),
navyšuje výdaje o 1.036.672,60 Kč (mzdové náklady na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
a na meziobecní spolupráci a doplnění hotovosti do pokladny pro hospodářskou činnost).
Financování se navyšuje o 49.221,00 Kč.
V rámci I. rozpočtového opatření bylo projednáno i rozpočtové opatření fondů města. Návrh
opatření zastupitelé obdrželi v podkladech do zastupitelstva.
Fond rekonstrukcí a oprav po I. rozpočtovém opatření počítá s příjmy ve výši 727.597,35 Kč a
výdaji 700.000,- Kč. Konečný zůstatek fondu bude ve výši 27.597,35 Kč. Zde dochází pouze
k úpravě počátečního zůstatku dle skutečného stavu.
Sociální fond po I. rozpočtovém opatření počítá s příjmy ve výši 545.780,40 Kč a výdaji
497.000,00 Kč. Konečný zůstatek fondu bude ve výši 48.780,40 Kč. Zde dochází pouze k úpravě
počátečního zůstatku dle skutečného stavu.
Krizový fond po I. rozpočtovém opatření počítá s příjmy ve výši 130.000,- Kč a výdaji ve výši
35.664,38 Kč. Konečný zůstatek fondu bude ve výši 94.335,62 Kč. Zde dochází k čerpání fondu na
nákup látek na roušky, rukavice, dezinfekce v rámci nouzového stavu.
Na závěr tohoto bodu byl projednán návrh na uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru s ČS
a.s. na rok 2020 a 2021 ve výši 3 mil. Kč. Důvodem uzavření této smlouvy je to, že město není
schopno dostatečně dobře odhadnout, jak se budou vyvíjet daňové příjmy kvůli nouzovému stavu a
onemocnění COVID19 v souvislosti s výrazným poklesem ekonomiky. Predikce poklesu daňových
příjmů je pro Velké Hamry cca 5 – 6 mil. Kč. Počátkem roku 2020 navíc město profinancovalo dost

investičních nákladů (5.447.277,- Kč – 2. splátka kina, kabiny na stadionu, první část demolice
ubytovny, cesty na hřbitově na Hamrskách) a vzhledem k uzavřeným smlouvám se ještě další
investice budou muset profinancovat (9.443.055,46 Kč – oprava střechy na pavilonu tělocvičny
ve škole, dodělání atria ve škole, dokončení demolice ubytovny, rekonstrukce bytů,
rekonstrukce VO). Kontokorentní úvěr by tak sloužil jako pojistka proti platební neschopnosti.
Podmínky úvěru jsou: úroková sazba 1M pribor + 1% p.a. (platí se pouze z vyčerpané částky úvěru;
v současné době to je díky poklesu úrokových sazeb 1,3 % p.a.), vedení úvěrového účtu 200,Kč/měsíc, bez zajištění, bez poplatku za zpracování a posouzení, závazková odměna z nečerpané
částky úvěru je 0,1% p.a. tj. 3 tis. Kč, pokud by se za celý rok úvěr vůbec nečerpal.
Pan Šefr uvedl, že o kontokorentu se v radě mluvilo ještě před nouzovým stavem. Dále se pan Šefr
dotázal, co zastavilo průběh demolice internátu. Slyšel informace, že firma s demolicí končí, že jí
město neplatí.
Pan starosta uvedl, že Velké Hamry nejsou jedinou obcí, která přijímá kontokorentní úvěr jako
pojistku v této situaci.
Pan starosta dále vysvětlil situaci týkající se demolice čp. 562. Firma ve veřejné zakázce nabídla
velmi nízkou cenu, hodnotící komise požádala o její vysvětlení a firma dostatečné vysvětlení
dodala. Zisk firmy ze zakázky byl kalkulován ve výši cca 4%. Na průběh realizace demolice dohlíží
stavební dozor města pan Ing. Dlouhý. Začátkem března firma zastavila stavbu z důvodu, že
naplnila jednu položku týkající se likvidace suti a předložila návrh změnového listu, který
představoval vícepráce ve výši cca 600 tis. Kč. Komunikace s firmou vázla. Několikrát byli vyzváni
k osobnímu jednání. Proplacení faktury, kde se vyskytovala tato položka, bylo pozastaveno do
doby, než byla projednána tato nesrovnalost. Bylo zjištěno, že dodavatel nedodržel dostatečně
technologický postup, kdy stavba měla být demolována postupným rozebíráním a odvezená suť tak
obsahovala i materiál, který měl být likvidován zvlášť. Především kameny. Nesoulad v množství
suti byl řešen i se zpracovatelem projektové dokumentace demolice. Chyba je buď na straně
zpracovatele projektové dokumentace a nebo na straně dodavatelské firmy. Nakonec došlo
k dohodě, že vzhledem ke špatnému stavu zdi, která stojí za původním objektem, část suti zůstane
na místě a bude sloužit k zajištění zdi. Zpracovatel projektové dokumentace doprojektovává, jakým
způsobem suť uložit, aby plnila efekt zajištění zdi. Město dodavatelské firmě veškeré faktury za
provedené práce uhradilo v řádné době splatnosti. Stavba byla dále přerušena kvůli nedostatečným
personálním kapacitám firmy z důvodu vyhlášeného nouzového stavu. Nyní stavba dále pokračuje,
byl schválen termín prodloužení plnění do 31.7.2020. Cena díla zůstává ve vysoutěžené výši.
Paní Žajdlíková vyjádřila názor, že veškeré možné nesoulady by se měly řešit předem a
stavbyvedoucí by měl vše řádně kontrolovat. Navíc vyjádřila nespokojenost s tím, že některý
zaměstnanec obce vynáší ven dezinformace (zde jde o informace, které se v souvislosti s demolicí
dozvěděl p. Šefr).
Pan starosta k tomu uvedl, že město chybu neudělalo. Nechalo si zpracovat řádnou projektovou
dokumentaci a řádně vysoutěžilo dodavatelskou firmu. Pokud se prokáže chyba projektu, tuto
chybu zaplatí projektant ze svého pojištění. Pokud je chyba na straně dodavatele, žádné vícepráce
mu nemohou být proplaceny. V současné době projektant přepočítává celý položkový rozpočet, aby
odhalil vzniklý problém.
Pan Pala uvedl, že by se s firmou o vícepracích vůbec nebavil, pokud nesplnili požadavky
projektové dokumentace. Pan Hloušek upozornil, že by to pak řešil soud a celé by se to mohlo
táhnout i několik let.
Pan Šefr uvedl, že nikdo neví, z jakého důvodu je p. Nauč placeným hasičem JSDHO. Paní
Vacková uvedla, že panu Naučovi byl s účinností od 1.1.2020 rozdělen úvazek na 0,6 investiční
referent a 0,4 velitel jednotky požární ochrany obce. Na úvazek 0,4 byla získána dotace ve výši
60.000,- Kč na rok 2020. Tím se šetří peníze města, neboť plat se panu Naučovi o výši dotace
nezvyšoval.

Usnesení (A8/12/20):
Zastupitelstvo města schválilo přijetí dotace z Ministerstva vnitra ČR v rámci programu
prevence kriminality ve výši 584.400,- Kč na projekt Asistent prevence kriminality 2020.
Výsledek hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdržel se 2 (p. Šefr, p. Štrojsa)
Usnesení (A9/12/20):
Zastupitelstvo města schválilo přijetí dotace z Úřadu vlády ČR ve výši 300.000,- Kč na projekt
Podpora terénní práce v roce 2020.
Výsledek hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdržel se 2 (p. Šefr, p. Štrojsa)
Usnesení (A10/12/20):
Zastupitelstvo města schválilo přijetí dotace z Libereckého kraje ve výši 60.000,- Kč na
zajištění výdajů jednotek SDH.
Výsledek hlasování: Pro 11, Proti 0, Zdržel se 3 (p. Žajdlíková, p. Šefr, p. Štrojsa)
Usnesení (A11/12/20):
Zastupitelstvo města schválilo přijetí dotace z Libereckého kraje ve výši 464.000,- Kč na
Pečovatelskou službu v roce 2020.
Výsledek hlasování: Pro 14, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení (A12/12/20):
Zastupitelstvo města schválilo I. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020 Základní školy a
Mateřské školy Velké Hamry, příspěvkové organizace.
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdržel se 1 (p. Šefr)
Usnesení (A13/12/20):
Zastupitelstvo města schválilo I. a II. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020 DSO
Mikroregion Tanvaldska.
Výsledek hlasování: Pro 14, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení (A14/12/20):
Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o kontokorentním úvěru ve výši 3 mil. Kč
s Českou spořitelnou a.s. na rok 2020 a 2021.
Výsledek hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdržel se 5 (p. Žajdlíková, p. Pekelská, p. Sedláčková, p. Šefr,
p. Štrojsa)
Usnesení (A15/12/20):
Zastupitelstvo města schválilo I. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020, které oproti
schválenému rozpočtu vykazuje navýšení příjmů o 3.004.042,13 Kč, navýšení výdajů o
7.622.151,46 Kč. Financování se zvyšuje o 4.618.109,33 Kč. Celkové příjmy rozpočtu po I.
rozpočtovém opatření rozpočtu jsou tedy ve výši 61.413.668,13 Kč, celkové výdaje rozpočtu po
I. rozpočtovém opatření rozpočtu jsou ve výši 66.031.777,46 Kč, financování je ve výši
4.618.109,33 Kč. Změna rozpočtu je schválena dle tříd rozpočtové skladby.
Výsledek hlasování: Pro 12, Proti 0, Zdržel se 2 (p. Žajdlíková, p. Štrojsa)

6. Programový rozvoj obce na roky 2020 – 2026
S tímto bodem seznámil zastupitele p. starosta.
Program rozvoje města byl vytvořen v rámci Mikroregionu Tanvaldsko. Tento dokument je velmi
nutný pro dokládání záměrů obce při podávání žádostí o státní dotace. Zpracovatel ho vytvořil více
obecně a nezaměřoval se na konkrétní opatření.
Projednání obsahu programu rozvoje města proběhlo na pracovním setkání zastupitelstva. Veškeré
připomínky byly zapracované. Je to „živý“ dokument, který lze kdykoliv doplňovat.
Pan Šefr upozornil na chybu na str. 26, kde se uvádí, že město má 4 hasičské organizace. Dále
upozornil na slabou stránku obce, která spočívá v soukromých zanedbaných budovách. Zcela se
ztotožňuje s tím, že především podél hlavní komunikace je mnoho zanedbaných objektů. Navrhuje,
aby se se soukromými majiteli začalo jednat, aby stav nemovitostí zlepšili.
Paní Vacková uvedla, že chybu opraví.
Pan starosta uvedl, že se město snaží s majiteli zanedbaných objektů komunikovat. Například
majitel čp. 256 (vedle hasičárny) se v Hamrech fyzicky ještě nikdy neobjevil, ač byl vícekrát
kontaktován. V současné době se řeší budoucnost domu čp. 592 (Mezivodí). K jednání se bude
vyzývat nová majitelka čp. 564 (1/4 panského domu), aby byl zjiětěn její záměr. V současné době
byla oslovena Agentura pro sociální začleňování, aby v rámci výzkumu zjistila stav a možnosti
řešení takovýchto objektů.
Paní Žajdlíková upozornila, že je nutné, co nejdříve řešit parkování u pekárny a zbourat čp. 254.
Neměly by se financovat zbytečnosti, ale opravdu nutné věci.
Pan starosta uvedl, že zastupitelé mohou přijít s návrhem nutných věcí především investic, které by
se měly řešit.
Usnesení (A16/12/20):
Zastupitelstvo města schválilo Program rozvoje města Velké Hamry na roky 2020 - 2026.
Výsledek hlasování: Pro14, Proti 0, Zdržel se 0

7. Informace k projektům realizovaným v rámci KPSVL
Se sedmým bodem seznámila zastupitele paní tajemnice.
Zastupitelé byli informováni o projektech podpořených z dotace MPSV a EU v rámci OPZ, které
byly ukončeny k 31.12.2019. Jedná se o projekt Asistent prevence kriminality 2017-2019, Sociální
a komunitní práce a Pilotní ověření implementace sociálního bydlení. Zastupitelům byl
připomenut obsah jednotlivých projektů.
Dále paní tajemnice poskytla informaci o běžících projektech. Jedná se o projekt Společné
vzdělávání ve Velkých Hamrech, který je financován z OP VVV a projekt Komunitní a sociální
práce 2020-2022, který navazuje na ukončený projekt a je financován z OPZ. Paní tajemnice dále
uvedla, že na období od 1.8.2020 do 31.12.2022 je schválen návazný projekt na Společné
vzdělávání, který bude financován opět z dotace OP VVV.
Paní tajemnice vyzdvihla práci komunitních pracovnic i pedagogů při vzdělávání dětí v klubovně
v době nouzového stavu. Jednalo se o děti, které neměly doma možnost studia vzhledem
k nedostatečnému technickému vybavení rodin. Děti byly vzdělávány individuálně, aby byly
dodrženy všechny hygienické požadavky proti šíření nemoci COVID19.
Tato zpráva byla předložena jako informace zastupitelům.

8. Nemovitosti
S osmým bodem seznámil zastupitele pan Pelc a pan starosta.
• Prodej pozemků

a) Žádost p. M. S., Velké Hamry, o odprodej pozemku p.č. 256 v k.ú. Velké Hamry o

výměře 265 m2 za účelem parkování vozidel a postavení přístřešku. Rada města
nedoporučuje zastupitelstvu tento pozemek prodávat. Jedná se o manipulační plochu u
hlavní komunikace a je zde riziko umísťování odstavených a nefunkčních vozidel.

Usnesení (A17/12/20):
Zastupitelstvo města rozhodlo neprodávat pozemek p.č. 256 v k.ú. Velké Hamry
Výsledek hlasování: Pro14, Proti 0, Zdržel se 0

b) Žádost paní P. S. o prodej, věcné břemeno, nebo pronájem části pozemku p.č. 437/1 v k.ú.
Bohdalovice. Jedná se o pozemek kolem domu č.p. 592 (Mezivodí). Rada rozhodla
pozemek nepronajímat, ani na pozemku nezřizovat věcné břemeno. Zastupitelstvu
nedoporučuje část pozemku prodávat žadatelce. Důvodem je obava z nastěhování nových
nepřizpůsobivých občanů vzhledem ke stavu objektu. Žadatelka nedoložila žádné záruky,
že obava obce není na místě. Pan starosta uvedl, že majitelka čp. 592 má v současné době
povolen vstup na pozemek města jen za účelem úklidu v domě.
Usnesení (A18/12/20):
Zastupitelstvo města rozhodlo neprodávat část pozemku p.č. 437/1 v k.ú.
Bohdalovice.
Výsledek hlasování: Pro 14, Proti 0, Zdržel se 0

c) Žádost p. J. K., trvalý pobyt Velké Hamry, o koupi pozemku p.č. 1959 v k.ú. Velké
Hamry. Na daný pozemek je podána žádost o uzavření nájemní smlouvy současným
uživatelem pozemku, proto rada města nedoporučuje zastupitelstvu prodej pozemku.
Usnesení (A19/12/20):
Zastupitelstvo města rozhodlo neprodávat pozemek p.č. 1959 v k.ú. Velké Hamry.
Výsledek hlasování: Pro 14, Proti 0, Zdržel se 0
• Nabytí pozemků
Nabídka pana M. H., trvalý pobyt Velké Hamry na darování pozemků p.č. 711/2 – ostatní
plocha, ostatní komunikace, o výměře 69 m2 a p.č. 648 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 277 m2, v k.ú. Velké Hamry. Vzhledem k tomu, že se jedná o
pozemky pod chodníkem od pomníku svárovské stavky po dům Naučových a část
dlážděné plochy u pomníku, rada doporučuje ZM uvedený dar přijmout. Bude sepsána
darovací smlouva.
Usnesení (A20/12/20):
Zastupitelstvo města rozhodlo o bezúplatném nabytí pozemků p.č. 711/2 a 648 v k.ú.
Velké Hamry od pana M. H., bytem Velké Hamry. Zastupitelstvo města schválilo
uzavření darovací smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdržel se 1 (p. Štrojsa)

• Prodej bytu
Žádost pana K. o koupi bytu v čp. 585 Velké Hamry, který užívá. Rada prodej bytu
nedoporučuje. Pan starosta uvedl, že pan K. prodal svůj dům, který je pod družstevňáky a
nyní tam bydlí romská rodina. Je to nicméně rodina slušná. Děti pana K. do Hamrů
nechtějí a byt by tak v budoucnu prodali. Paní Pekelská si myslí, že v případě prodeje
panu K., by žádný problém nenastal. Město podle slov pana Najmana v minulosti také
prodalo čp. 592 (Mezivodí) jistě s dobrým úmyslem a výsledek řešíme stále. Pana K.
nikdo nehodlá z bytu vystěhovat, i když zůstane nájemníkem.
Pan Šefr vyjádřil názor, že by bylo byt vhodné prodat, pan K. je starousedlíkem Velkých
Hamrů.
Usnesení (A21/12/20):
Zastupitelstvo města rozhodlo neprodávat byt v č.p. 585 Velké Hamry.
Výsledek hlasování: Pro 10, Proti 1 (p. Pekelská), Zdržel se 3 (p. Žajdlíková, p. Šefr, p.
Štrojsa)
• Kanalizace
Pan starosta uvedl, že po delším jednání o budoucnosti kanalizace pod školou došlo se
Severočeskou vodárenskou společností a.s. k dohodě a město by za symbolickou částku
1.000,- Kč mělo prodat tuto kanalizaci SVS. Je to jedna z posledních kanalizací, u které
nebyl řešen přechod do majetku SVS.
Usnesení (A22/12/20):
Zastupitelstvo města rozhodlo prodat stavbu kanalizace „Velké Hamry p.p.č. 125 –
kanalizace pod školou“ společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s. za cenu
1.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdržel se 1 (p. Štrojsa)
• Řešení převodu budovy nádraží a zastávky Velké Hamry město
Pan starosta seznámil zastupitele s postupem jednání týkající se nabytí budovy vlakového
nádraží a prodeje zastávky Velké Hamry město. Již dlouhou dobu město jedná se SŽDC
(Správa železniční a dopravní cesty) o vyřešení vlastnických vztahů. V současné době byly
provedeny znalecké posudky na hodnotu budovy nádraží a vlakové zastávky Velké Hamry
město. Hodnota budovy nádraží je stanovena na 1.180.000,- Kč a hodnota Velké Hamry
město je stanovena na 947.800,- Kč.
Nyní probíhá jednání, aby došlo buď ke směně obou nemovitostí bez jakéhokoli doplatku a
nebo k uzavření dvou smluv o bezúplatném převodu. V srpnu by mělo dojít k rozhodnutí
správní rady a poté bude věc muset projednat Vláda ČR.
Pan Šefr se obává, že budova nádraží pak bude ještě dlouho chátrat. K tomu pan starosta
uvedl, že městu přislíbila pomoc v otázce získání financí na opravu u v otázce smysluplného
využití Hospodářská komora Jablonec.
Bylo předloženo jako informace pro zastupitele.
• Smlouvy o budoucích darovacích smlouvách
Pan starosta uvedl, že byly dokončeny investiční práce na stadionu. Je tak hotový nejen
ovál, ale i kabiny. Vzhledem k tomu, že TJ Velké Hamry získala na rekonstrukce dotaci
z MŠMT, je podmínkou poskytovatele dotace, aby majetek – zde technické zhodnocení zůstal po dobu 10ti let v majetku TJ Velké Hamry. Město Velké Hamry na rekonstrukce také

přispělo nemalou částkou a navíc je veškerý majetek, do kterého se investovalo, města. Aby
se předešlo budoucím sporům, rada navrhuje uzavřít budoucí smlouvy o darování
technických zhodnocení kabin i oválu městu a to po uplynutí zmíněných 10ti let.
Usnesení (A23/12/20):
Zastupitelstvo města rozhodlo o uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě
s Tělovýchovnou jednotou Velké Hamry z.s. na darování provedené rekonstrukce
atletické dráhy na stadionu v celkové finanční částce 11.870.395,00 Kč. Zastupitelstvo
schválilo znění Smlouvy o budoucí darovací smlouvě.
Výsledek hlasování: Pro 14, Proti 0, Zdržel se 0
Usnesení (A24/12/20):
Zastupitelstvo města rozhodlo o uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě
s Tělovýchovnou jednotou Velké Hamry z.s. na darování provedené rekonstrukce a
přístavby objektu č.p. 550 Velké Hamry v celkové finanční částce 4.222.201,01 Kč.
Zastupitelstvo schválilo znění Smlouvy o budoucí darovací smlouvě.
Výsledek hlasování: Pro14, Proti 0, Zdržel se 0

9. Organizační záležitosti a různé
• Stanovení úkolů kontrolnímu výboru
Pan starosta uvedl, že pro rok 2020 zatím zastupitelstvo nestanovilo kontrolnímu výboru
žádné úkoly. Navrhl, aby sám kontrolní výbor navrhl oblasti, které by chtěl kontrolovat a na
příštím jednání zastupitelstva tyto návrhy projedná zastupitelstvo. Samozřejmě může i každý
zastupitel dát návrh na kontrolu. Alespoň jedna kontrola musí být nicméně v tomto roce
vykonána.
• Dodatek k veřejnoprávní smlouvě s Městem Tanvald o umístění a provozování
úsekového měření rychlosti
Pan starosta uvedl, že s Městem Tanvald byl uzavřen dodatek k veřejnoprávní smlouvě,
jehož podstatou je, že Město Tanvald zřídí a bude provozovat úsekové měřiče ve Velkých
Hamrech na I/10. Velké Hamry zajistí pouze instalaci konstrukci pro upevnění měřičů. Nyní
se jedná s PČR o konkrétním umístění. Návrh města je měřit celý úsek hlavní silnice I/10,
který probíhá městem a zachytit tak především tranzit.
• Projekt „Strategie rozvoje CR v Mikroregionu Tanvaldsko“
Pan starosta uvedl, že Mikroregion Tanvaldsko zahajuje projekt strategie rozvoje cestovního
ruchu a v rámci toho bude zřizovat pracovní skupinu. Město Velké Hamry by mělo stanovit
zástupce do této pracovní skupiny. Pan starosta se dotázal zastupitelů, kdo by o účast
v pracovní skupině měl zájem. Nikdo ze zastupitelů zájem neměl. Pan starosta navrhl, aby si
to zastupitelé rozmysleli a případně dali do týdne vědět.
• Anonymní oznámení o situaci v základní škole
Pan starosta uvedl, že se pokusí situaci prověřit a dohodnout jednání na půdě školy. Celá
záležitost popsaná v dopise je problematická, protože adresát je neznámý a těžko lze
zaujmout objektivní postoj k informacím v něm uvedeným. Dále uvedl, že se k situaci může
vyjádřit p. Lejsek, jako jeden z učitelů školy a požádal zástupce školské rady p. Hlouška a
p. Patrmana o jejich názor. Situaci bude zřejmě řešit i školní inspekce.
Pan Hloušek uvedl, že se účastnil jednání školské rady, které proběhlo dnes před

zastupitelstvem. Učitelský sbor je z této situace podle pana Hlouška velmi rozpačitý. Není
jisté, kolik lidí za anonymem stojí. Uvedl, že paní ředitelka obdrží pozvání na radu města,
aby se k anonymu vyjádřila. Paní ředitelka prý zvažuje podání trestního oznámení.
Pan Patrman uvedl, že v této záležitosti diskutoval se čtyřmi učiteli včetně paní A. Š., která
je v anonymu zmiňována. Ta prý uvedla, že chtěla skončit s výchovným poradenstvím sama.
Paní Těhníková uvedla, že by se měla prověřit kvalifikace nového výchovného poradce a
také by se mělo vysvětlit jak je to s informací, že děti místo učitelů učí asistenti pedagoga,
kteří nemají kvalifikaci. Jedná se o výuku v páté třídě.
Na to reagoval pan Lejsek, že to určitě není možné, asistenti nemohou učit. Pouze v případě,
že studují VŠ, tak ano. Podle pana Lejska je vedení školy paní ředitelkou demokratické.
• Nabídky na prodej pohledávek vůči společnosti Golem Velké Hamry a.s.
Pan starosta uvedl, že město obdrželo nabídku firmy S WHG s.r.o. na odkup pohledávky ve
výši 6.718.160,85 Kč, kterou má vůči společnosti Golem Velké Hamry a.s. za dodání kotlů
na biomasu. Poslední informace po telefonu je, že se firmy sice nějak dohodly, ale dohody se
nenaplnily a že nabídku je možné dle vyjádření jednatele společnosti S WHG s.r.o. projednat
na zastupitelstvu. K tomu se vyhradil pan Štrojsa jako jednatel firmy Golem, že s firmou
S WHG s.r.o. má dohodu, kdy do 1.7.2020 nebude pohledávka postupována.
Pan starosta dále uvedl, že město obdrželo nabídku firmy Morazo s.r.o. na odkup
pohledávky ve výši 7.149.483,56 Kč, kterou má vůči společnosti Golem Velké Hamry a.s.
za dodání energetické biomasy. Vzhledem k tomu, že pan Procházka, jednatel společnosti
Morazo, požádal o vystoupení na zastupitelstvu, předal mu pan starosta slovo.
Pan Procházka uvedl, že firma Golem dluží jeho firmě za dodávku energetické biomasy již
od prosince 2019. V současné době je dluh 5.360 tis. Kč bez příslušenství. Protože
nedochází k úhradě faktur dle smlouvy, kterou s Golemem má, nabízí pohledávku k odkupu.
Pan Štrojsa, jako jednatel firmy Golem, uved, že firma Morazo dodala zboží, o které
nežádali a že si ho mohou klidně odvézt a že budou muset vysvětlit, proč chybělo tolik tun
materiálu. Dále pan Štrojsa uvedl, že již má dva jiné dodavatele, kteří mu budou materiál na
vytápění dodávat. Dále uvedl, že má na účtu 20 mil. Kč, které ale nejsou uvolněny ze strany
Innogy Energo. K dispozici budou do 14ti dnů po podpisu smluv s Innogy Energo. Pan
Štrojsa dále uvedl, že smlouva s Morazo je podvodná, jednostranná a že bude podána na
soud. Pan Štrojsa dále doplnil, že už není oprávněn o tom vůbec diskutovat, že vše již má na
starosti právník. Podle pana Štrojsy existují nahrávky, kdy pan Procházka vyhrožoval i
společnosti Innogy.
Pan Procházka uvedl, že pan Štrojsa začal smlouvu s firmou Morazo rozporovat až v době,
kdy firma Morazo začala požadovat za dodávky peníze. Uvedl, že si prověřil finanční situaci
firmy Golem a zjistil i díky informacím firmy Innogy, že Golem má velké dluhy. Na místě
doložil dvě úvěrové smlouvy Golemu s ČSOB na 8 mil. Kč a 5 mil. Kč, které jsou splatné
v roce 2036 a 2037.
Pan starosta dále uvedl, že rada nedoporučuje odkoupit pohledávky.
Usnesení (A25/12/20):
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřijmout nabídku společnosti S WHG s.r.o. na odkup
pohledávky vůči společnosti Golem Velké Hamry a.s.
Výsledek hlasování: Pro 11, Proti 0, Zdržel se 1 (p. Šefr), Nehlasovali 2 (p. Štrojsa, p.
Pekelská – nebyla v té době přítomna v zasedací místnosti)
Usnesení (A26/12/20):
Zastupitelstvo města rozhodlo nepřijmout nabídku společnosti Morazo s.r.o. na odkup
pohledávky vůči společnosti Golem Velké Hamry a.s.
Výsledek hlasování: Pro 13, Proti 0, Zdržel se 1 (p. Šefr)

• Informace k plynofikaci obce
Pan starosta uvedl, že projekt plynofikace obce má prodlevy a to z důvodu nečinnosti
stavebního úřadu a také z toho důvodu, že firma Golem využila veškerých možností
stavebního řízení, aby tato řízení co nejvíce protáhla. Dále uvedl, že stavební povolení na
výstavbu plynových kotelen do objektů města, jsou všechny v plné moci a může se začít
stavět. Co se týká stavebních řízení na přivedení plynu, tak to je v současné době na
krajském úřadě na odvolání firmy Golem. Dle informací pana ředitele krajského úřadu by do
3.7.2020 mělo být odvolání vyřešeno.
Pan Hloušek doplnil, že ostatní plynové kotelny (Bytové družstvo a domov důchodců) jsou
v odvolacím řízení na krajském úřadě. Odvolání podala firma Golem.
Pan Štrojsa uvedl, že v řízení bylo doloženo 22 falešných energetických posudků a že město
podepsalo smlouvu, kde prodělá 15 mil. Kč.
Pan starosta se s panem Štrojsou neshodli na tom, jaký současný výkon má kotelna Golemu.
Podle informací pana starosty je celkový výkon 1 MW a podle pana Štrojsy jde o 3 MW.
• Diskuze s občany
Pan D. požádal o vysekání cesty Babinec. Pan starosta uvedl, že zajistí technické služby a že se řeší
nějaké částečné zpevnění cesty.
Pan Štrojsa se dotázal, proč bylo do čp. 433 umístěno tak nákladné tepelné čerpadlo.
Pan starosta uvedl, že to bylo optimální řešení po tom, co firma Golem odmítla čp. 433 připojit
k CZT. Pan Štrojsa uvedl, že dům nebyl připojen, protože město nedalo parametry.

Pan starosta Ing. Najman na závěr zasedání poděkoval všem přítomným za účast. Další
zasedání zastupitelstva se uskuteční pravděpodobně ve čtvrtek 24.9.2020 na MěÚ ve Velkých
Hamrech.
Jednání bylo ukončeno v 1930 hodin.

Zapsala: Ing. Martina Vacková
…………………………..........
Ing. Jaroslav Najman
starosta
Ověřovatelé zápisu:

Alena Pekelská

….......................................

Monika Žajdlíková

….......................................

MĚSTO VELKÉ HAMRY
USNESENÍ
z 12. zasedání Zastupitelstva města Velké Hamry konaného dne 23. 6. 2020
Z a s t u p i t e l s t v o se usneslo následovně:
A1/12/20 -

Schválilo upravený program jednání. Rozprava a hlasování budou probíhat ke
každému bodu zvlášť.

A2/12/20 -

Zastupitelstvo města určilo ověřovateli zápisu paní Alenu Pekelskou a paní Moniku
Žajdlíkovou a zapisovatelkou určilo paní Martinu Vackovou.

A3/12/20 -

Zastupitelstvo města schválilo dodatečné rozpočtové opatření roku 2019. Jedná se o
krytí výdajů dotace na sčítání lidu, domů a bytů, která byla obdržena v roce 2019. Na
straně výdajů je doplněn paragraf 6149, položka 5021 ve výši 9.800,- Kč.
Rozpočtové výdaje roku 2019 se tímto navyšují na celkovou částku 86.917.372,07
Kč, celkové příjmy zůstávají beze změny, financování se navyšuje o 9.800,- Kč.

A4/12/20 -

Zastupitelstvo města projednalo závěrečný účet města za rok 2019 společně se
zprávou o přezkoumání hospodaření za toto období dle zákona č. 420/2004 Sb.,
závěrečný účet schvaluje „s výhradou“ a přijímá opatření k zajištění chyb a
nedostatků uvedených ve zprávě:
K zabezpečení ustanovení §10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., zajistit
účtování nákladů akruálním způsobem, nezasahovat do počátečních stavů účtů a
uvádět požadované údaje a informace do přílohy inventurního soupisu. (okamžité
plnění zajistí pí Večerníková, kontrolu bude provádět finanční výbor zastupitelstva
při svých pravidelných setkáních).
K zabezpečení řádného vedení účetnictví a k zajištění neopakování chyb a
nedostatků, které mají i nemají závažnost nedostatků uvedených v §10 odst. 3 písm.
c) zákona č. 420/2004 Sb., projde účetní města komplexním školením nejpozději do
31.12.2020. (zajistí pí Vacková, pí Večerníková)

A5/12/20 -

Zastupitelstvo města schválilo účetní závěrku Města Velké Hamry k 31.12.2019.

A6/12/20 -

Zastupitelstvo města schválilo výsledek hospodaření vedlejší hospodářské činnosti
ve výši 21.337,13 Kč a jeho použití na částečné pokrytí ztráty hospodářské činnosti
minulých let.

A7/12/20 -

Zastupitelstvo města schválilo závěrečný účet DSO Mikroregion Tanvaldska za rok
2019.

A8/12/20 -

Zastupitelstvo města schválilo přijetí dotace z Ministerstva vnitra ČR v rámci
programu prevence kriminality ve výši 584.400,- Kč na projekt Asistent prevence
kriminality 2020.

A9/12/20 -

Zastupitelstvo města schválilo přijetí dotace z Úřadu vlády ČR ve výši 300.000,- Kč
na projekt Podpora terénní práce v roce 2020.

A10/12/20 -

Zastupitelstvo města schválilo přijetí dotace z Libereckého kraje ve výši 60.000,- Kč
na zajištění výdajů jednotek SDH.

A11/12/20 -

Zastupitelstvo města schválilo přijetí dotace z Libereckého kraje ve výši 464.000,Kč na Pečovatelskou službu v roce 2020.

A12/12/20 -

Zastupitelstvo města schválilo I. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020 Základní
školy a Mateřské školy Velké Hamry, příspěvkové organizace.

A13/12/20 -

Zastupitelstvo města schválilo I. a II. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020 DSO
Mikroregion Tanvaldska.

A14/12/20 -

Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o kontokorentním úvěru ve výši
3 mil. Kč s Českou spořitelnou a.s. na rok 2020 a 2021.

A15/12/20 -

Zastupitelstvo města schválilo I. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2020, které
oproti schválenému rozpočtu vykazuje navýšení příjmů o 3.004.042,13 Kč, navýšení
výdajů o 7.622.151,46 Kč. Financování se zvyšuje o 4.618.109,33 Kč. Celkové
příjmy rozpočtu po I. rozpočtovém opatření rozpočtu jsou tedy ve výši 61.413.668,13
Kč, celkové výdaje rozpočtu po I. rozpočtovém opatření rozpočtu jsou ve výši
66.031.777,46 Kč, financování je ve výši 4.618.109,33 Kč. Změna rozpočtu je
schválena dle tříd rozpočtové skladby.

A16/12/20 -

Zastupitelstvo města schválilo Program rozvoje města Velké Hamry na roky 2020 2026.

A17/12/20 -

Zastupitelstvo města rozhodlo neprodávat pozemek p.č. 256 v k.ú. Velké Hamry.

A18/12/20 -

Zastupitelstvo města rozhodlo neprodávat část pozemku p.č. 437/1 v k.ú.
Bohdalovice.

A19/12/20 -

Zastupitelstvo města rozhodlo neprodávat pozemek p.č. 1959 v k.ú. Velké Hamry.

A20/12/20 -

Zastupitelstvo města rozhodlo o bezúplatném nabytí pozemků p.č. 711/2 a 648 v k.ú.
Velké Hamry od pana M. H., bytem Velké Hamry. Zastupitelstvo města schválilo
uzavření darovací smlouvy.

A21/12/20 -

Zastupitelstvo města rozhodlo neprodávat byt v č.p. 585 Velké Hamry.

A22/12/20 -

Zastupitelstvo města rozhodlo prodat stavbu kanalizace „Velké Hamry p.p.č. 125 –
kanalizace pod školou“ společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s. za cenu
1.000,- Kč.

A23/12/20 -

Zastupitelstvo města rozhodlo o uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě
s Tělovýchovnou jednotou Velké Hamry z.s. na darování provedené rekonstrukce
atletické dráhy na stadionu v celkové finanční částce 11.870.395,00 Kč.
Zastupitelstvo schválilo znění Smlouvy o budoucí darovací smlouvě.

A24/12/20 -

Zastupitelstvo města rozhodlo o uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě
s Tělovýchovnou jednotou Velké Hamry z.s. na darování provedené rekonstrukce a
přístavby objektu č.p. 550 Velké Hamry v celkové finanční částce 4.222.201,01 Kč.
Zastupitelstvo schválilo znění Smlouvy o budoucí darovací smlouvě.

A25/12/20 -

Zastupitelstvo města rozhodlo nepřijmout nabídku společnosti S WHG s.r.o. na
odkup pohledávky vůči společnosti Golem Velké Hamry a.s.

A26/12/20 -

Zastupitelstvo města rozhodlo nepřijmout nabídku společnosti Morazo s.r.o. na
odkup pohledávky vůči společnosti Golem Velké Hamry a.s.

Informace:
• Zpráva o kontrole plnění usnesení zastupitelstva města,
• Zpráva o hospodaření města za I.-V. měsíc roku 2020,
• Informace k projektům realizovaným v rámci KPSVL,
• Postup řešení koupě budovy vlakového nádraží a prodeje zastávky Velké Hamry město,
• Dodatek k veřejnoprávní smlouvě s Městem Tanvald – měřiče rychlosti,
• Anonymní dopis k situaci v základní škole,
• Postup plynofikace města,
• Projekt „Strategie rozvoje CR v Mikroregionu Tanvaldsko“.
MVDr. Klára Pospíšilová
místostarostka

Ing. Jaroslav Najman
starosta

