Město TANVALD
Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 11.12.2019
usnesení č. 338/23/2019
Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit:
1)
rozpočet města Tanvald na rok 2020 takto:
celkové příjmy ve výši
145.285.890 Kč
financování ve výši
10.320.522 Kč
celkové zdroje ve výši
155.606.412 Kč
běžné výdaje běžného účtu
135.250.323 Kč
běžné výdaje fondů
1.429.450 Kč
kapitálové výdaje
18.926.639 Kč
rozpočtová rezerva
2.000.000 Kč
celkové výdaje ve výši
155.606.412 Kč
2)
závazné ukazatele rozpočtu v členění dle předloženého materiálu „Návrh rozpočtu města
Tanvald na rok 2020“.
usnesení č. 339/23/2019
Rada města schvaluje v souladu s ustanoveními § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu:
1) Mateřské školy Tanvald, U Školky 579, příspěvková organizace
2) Základní školy Tanvald, Sportovní 576, příspěvková organizace
3) Masarykovy základní školy a Obchodní akademie Tanvald, Školní 416, příspěvková organizace
4) Střediska volného času Tanvald, příspěvková organizace
5) Základní umělecké školy Tanvald, příspěvková organizace
podle předložených návrhů.
usnesení č. 340/23/2019
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci na akci „Centrum
sociálních služeb Tanvald – Kotva“ z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem
„MAS Rozvoj Tanvaldska – IROP –Sociální služby a komunitní centra“ s vazbou na výzvu ŘO IROP
č. 62 výzva IROP – SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA.
usnesení č. 341/23/2019
Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s realizací a financováním akce „Vyhlídka
nad Tanvaldem“ a současně souhlasit s podáním žádosti o poskytnutí dotace z Národního programu
podpory cestovního ruchu v regionech, podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury
cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro rok 2020.
usnesení č. 342/23/2019
Rada města schvaluje kupní smlouvu mezi městem Tanvald a paní T., týkající se převodu části
pozemkové parcely č. 375/126 (ostatní plocha) v katastrálním území Tanvald, označené podle
geometrického plánu č. 1639-33/2016 ze dne 15.03.2016 jako pozemková parcela č. 375/163 (ostatní
plocha) o výměře 18 m2, dle předloženého návrhu.
usnesení č. 343/23/2019
Rada města rozhodla:
1/ zrušit své usnesení č. 317/22/2019 ze dne 27.11.2019;
2/ vydat záměr na pronájem části pozemkové parcely č. 167/1 o výměře cca 52 m 2 a 167/10
o výměře cca 3 m2 vše v katastrálním území Tanvald za účelem vybudování dobíjecích stanic
společností ČEZ a.s., se sídlem Duhová 2/1444, Praha 4.

-1-

usnesení č. 344/23/2019
Rada města schvaluje plnou moc pro JUDr. Helenu Jantačovou k zastupování města Tanvald v řízení
o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásah do zemské kůry za účelem průmyslového
využívání tepelné energie zemské kůry s výjimkou tepelné energie vody vyvedené na povrch
v lokalitě Tanvald vedeného Ministerstvem životního prostředí ČR, dle předloženého návrhu.
usnesení č. 345/23/2019
Rada města doporučuje zastupitelstvu města zvýšit místní poplatek za vyhrazené parkovací místo
na částku 12.000 Kč za období 12 měsíců a vydat Obecně závaznou vyhlášku města Tanvald
č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
usnesení č. 346/23/2019
Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu a provozu víceúčelového areálu – autokempu Tanvaldská
kotlina uzavřenou mezi městem Tanvald a NORTH BIKE CLUB, spolek, se sídlem Pražská
608/109, 466 01 Jablonec nad Nisou,
zastoupeným panem Janem Němcem
dle předloženého návrhu.
usnesení č. 347/23/2019
Rada města souhlasí s umístěním optické sítě „ INSCZ FTTH Tanvald, Etapa 3“ společnosti TMobile Czech Republik, a.s. na pozemkových parcelách č. 1998, č. 2023, č. 1996, č. 1966/1,
č. 147/6, č. 147/8 a č. 147/3 vše katastrální zemí Tanvald ve vlastnictví města Tanvald dle předložené
situace.
usnesení č. 348/23/2019
Rada města doporučuje zastupitelstvu města v souladu s ustanovením § 35 a 84 odst. 2 písm. d)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 27
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
schválit zřizovací listinu Masarykovy základní školy Tanvald, příspěvková organizace
dle předloženého návrhu a schválit výmaz oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie a výmaz střední
školy Obchodní akademie IZO: 110 013 140 z rejstříku škol a školských zařízení, jejíž činnost
vykonávala Masarykova základní škola a Obchodní akademie Tanvald, Školní 416, příspěvková
organizace, s účinností od 01.09.2020.
usnesení č. 349/23/2019
Rada města souhlasí s vyřazením vozidel ve vlastnictví města Tanvald a s jejich prodejem
prostřednictvím elektronické aukce. Jedná se o:
1/ Traktor ZETOR 9540, RZ JN 22–02, rok pořízení 1999
2/ Traktor ZETOR 9641.11, RZ JN 22-75, rok pořízení 2002
3/ Mercedes Benz Unimog U 130, RZ 4L4 3939, rok pořízení 1997
usnesení č. 350/23/2019
Rada města bere na vědomí vyřazení a likvidaci movitého majetku města za období leden – listopad
2019 dle přílohy.
usnesení č. 351/23/2019
Rada města souhlasí s poskytnutím peněžitých darů fyzickým osobám, které nejsou členy
zastupitelstva, za výkon funkce člena Komise pro občanské záležitosti v roce 2019.
usnesení č. 352/23/2019
Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s vyřazením projektů vedených na účtu 042
nedokončené investice:
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1/ projektu „Výstavba hřiště na pozemcích parc. č. 4231 a parc. č. 4232 v katastrálním území
Smržovka“ u objektu č.p. 1309 (Komunitní centrum) v pořizovací ceně 10.520 Kč;
2/ projektu „Parkoviště ul. Horská okolo čp. 577-578, Tanvald“ v pořizovací ceně 61.500 Kč.
usnesení č. 353/23/2019
Rada města souhlasí s výměnou bytové jednotky č. 30, dvougarsoniéry s příslušenstvím, Vítězná 614,
Tanvald, část Šumburk nad Desnou, za bytovou jednotku č. 3, garsoniéru s příslušenstvím, Vítězná
614, Tanvald, část Šumburk nad Desnou.
usnesení č. 354/23/2019
Rada města rozhodla pronajmout bytovou jednotku č. 10, dvougarsoniéru s příslušenstvím, Vítězná
614, Tanvald, část Šumburk nad Desnou na dobu určitou do 31.12.2020.
usnesení č. 355/23/2019
Rada města doporučuje zastupitelstvu města nově stanovit v souladu s příslušnými právními
předpisy od 01.01.2020 výši měsíční odměny za výkon funkcí neuvolněným členům zastupitelstva
dle předloženého návrhu.
usnesení č. 356/23/2019
Rada města jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní umělecká škola Tanvald souhlasí
s přijímáním účelových finančních darů na Ples přátel umění města Tanvald.
usnesení č. 357/23/2019
Rada města schvaluje vyplacení odměny ředitelce Základní umělecké školy paní Mgr. Petře
Jedličkové Šimůnkové odměny ve výši ½ měsíčního platu stanoveného v platovém výměru ve
výplatním období za měsíc prosinec 2019.
usnesení č. 358/23/2019
Rada města schvaluje pracovní plán rady města na I. pololetí 2020 dle předloženého návrhu.
Upraveno podle podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Mgr. Antonín Bělonožník v.r.
místostarosta

MDDr. Daniela Šebestová v.r.
místostarostka
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