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 Město TANVALD 

 

 Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 

konané dne 08.09.2021 

 

usnesení č. 253/17/2021 
 

Rada města rozhodla doporučit zastupitelstvu města schválit přípravu projektu „Rekonstrukce oken  

v objektu ZŠ, Školní 416“ a schválit rozpočtové opatření: 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

Rekonstrukce oken v objektu ZŠ, Školní 416                       71.390 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                    + 71.390 Kč 

 

 
 

usnesení č. 254/17/2021 
 

Rada města schvaluje Smlouvu o pronájmu pozemků a o spolupráci při provozování Z-BOXŮ mezi 

městem Tanvald a firmou Zásilkovna s.r.o., se sídlem Lihovarnická 1060/12, Libeň, Praha 9 podle 

předloženého návrhu, týkající se pronájmu části pozemkové parcely č. 375/119 v katastrálním území 

Tanvald a části pozemkové parcely č. 34/4 v katastrálním území Šumburk nad Desnou za účelem 

umístění Z-BOXU (automatu na vydávání zásilek). 

 

usnesení č. 255/17/2021 
 

Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti č.j. OLP/2897/2021 mezi Libereckým krajem 

(Povinný) a Severočeskou vodárenskou společností a.s. (Oprávněný) a městem Tanvald (Investor), 

týkající se stavby „Tanvald, Vítězná ul. p.p.č. 2674/1 – vodovod a kanalizace pro 15 RD, k. ú. 

Šumburk nad Desnou, číslo stavby JN 035 051“  na části pozemkové parcely č. 2674/1 v katastrálním 

území Šumburk nad Desnou podle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 256/17/2021 
 

Rada města souhlasí se stavbou zemní kabelové přípojky stavby „JN-Šumburk nad Desnou – SV201, 

kNN, SS100“ na pozemkové parcele č. 2370/5 v kú. Šumburk nad Desnou v majetku města,  

dle požadavku společnost EMJ s.r.o., se sídlem Karolíny Světlé 1121, Frýdlant, zastupující spol. ČEZ 

Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. 

 

usnesení č. 257/17/2021 
 

Rada města schvaluje: 

1/ zřízení věcného břemene ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV – 

Podmokly, Děčín podle předloženého návrhu Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene  

a dohody o umístění stavby č. IV-12-4012972/VB/2,  týkající se stavby zařízení distribuční soustavy 

– podzemního kabelového vedení NN na části pozemkové parcely č. 2370/5 v katastrálním území 

Šumburk nad Desnou; 

2/ Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-

4012972/VB/2, městem Tanvald a ČEZ Distribucí, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - 

Podmokly, týkající se stavby zařízení distribuční soustavy – podzemního kabelového vedení NN   na 

části pozemkové  parcely č. 2370/5 v katastrálním území Šumburk nad Desnou podle předloženého 

návrhu. 

 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

3113 6121 21 10209 71 390,00

8115 71 390,00
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usnesení č. 258/17/2021 
 

Rada města schvaluje kupní smlouvu  mezi městem Tanvald a manželi F. a paní H. podle 

předloženého návrhu, týkající se prodeje veřejné části vodovodní a kanalizační přípojky za kupní 

cenu ve výši 1000 Kč pro nemovitost st.p.č. 282 v katastrálním území Šumburk nad Desnou, jejíž 

součástí je stavba: Šumburk nad Desnou č.p. 195, rodinný dům. 

 

usnesení č. 259/17/2021 
 

Rada města schvaluje kupní smlouvu  mezi městem Tanvald a manželi Z. podle předloženého 

návrhu, týkající se  prodeje veřejné části vodovodní a kanalizační přípojky za kupní cenu v celkové 

výši 2.000 Kč  pro nemovitost st.p.č. 652 v katastrálním území Šumburk nad Desnou, jejíž součástí 

je stavba: Šumburk nad Desnou č.p. 338, rodinný dům. 

 

usnesení č. 260/17/2021 
 

Rada města schvaluje Dodatek č. ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi spol. 

ASEKOL, a.s., se sídlem Československého exilu 2062/8, Praha 4 a městem Tanvald  

dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 261/17/2021 
 

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: 

a) schválit zápis školní jídelny, jejíž činnost bude vykonávat Základní škola Tanvald, 

Sportovní 576, příspěvková organizace, s kapacitou připravovaných 1200 jídel denně  

s maximálním výdejem 820 jídel na místě na adrese U stadionu 589, Tanvald, do rejstříku 

škol a školských zařízení s účinností od 01.01.2022; 

b) schválit zápis školní jídelny – výdejny, jejíž činnost bude vykonávat Základní škola 

Tanvald, Sportovní 576, příspěvková organizace, s kapacitou 220 jídel na adrese Školní 416, 

Tanvald, do rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 01.01.2022; 

c) schválit zápis školní jídelny – výdejny, jejíž činnost bude vykonávat Základní škola 

Tanvald, Sportovní 576, příspěvková organizace, s kapacitou 100 jídel na adrese Raisova 

333, Tanvald, do rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 01.01.2022; 

d) schválit úplné znění zřizovací listiny Základní školy Tanvald, Sportovní 576, příspěvková 

organizace, v rejstříku škol a školských zařízení dle předloženého návrhu s účinností  

od 01.01.2022. 

 

usnesení č. 262/17/2021 
 

Rada města vydává Statut soutěže HAF – Humor v amatérském filmu 2021 dle předloženého návrhu.   

 

usnesení č. 263/17/2021 
 

Rada města rozhodla: 

1/ dát souhlas příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Tanvald, v souladu se zákonem  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, s použitím 

prostředků rezervního fondu ve výši 57.990 Kč k posílení fondu investic; 

2/ schválit příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Tanvald použití prostředků fondu 

investic organizace v roce 2021 ve výši 57.990 Kč na pořízení digitálního piana. 

 

usnesení č. 264/17/2021 
 

Rada města schvaluje vybudování naučné stezky na Terezínku a uvolnění finančních prostředků  

na výrobu a instalaci 6 ks panelů s texty v hodnotě 82.000 Kč a rozhodla provést rozpočtové 

opatření č. 44/2021: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 
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ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ                                                              + 82.000 Kč 

 

ROZPOČTOVÁ REZERVA                                                                                           - 82.000 Kč 

 

 
 

usnesení č. 265/17/2021 
 

Rada města schvaluje bezúplatný převod 9 ks počítačů Masarykově základní škole Tanvald, 

příspěvková organizace, se sídlem Školní 416, Tanvald podle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 266/17/2021 
 

Rada města ruší své usnesení č. 141/10/2021 ze dne 19.05.2021, kterým vydala záměr 

na  prodej části pozemkové parcely č. 81/1 (zahrada) o výměře cca 40 m2 v katastrálním území 

Šumburk nad Desnou manželům P. za účelem stavby garáže. 

 

usnesení č. 267/17/2021 
 

Rada města ve věci realizace investiční akce PUMPTRACK TANVALD v souladu s Plánem 

rozvoje sportu města Tanvald 2021-2025 rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit: 

1)  podání žádosti o dotaci na projekt PUMPTRACK TANVALD.   Žádost o dotaci bude podána 

na základě Výzvy Libereckého kraje  – PODPORA SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURY 

V LIBERECKÉM KRAJI 2021; 

2)  vyčlenění vlastních finančních prostředků na předfinancování akce PUMPTRACK TANVALD; 

3)  vyčlenění vlastních finančních prostředků na zajištění vlastního podílu spolufinancování akce 

PUMPTRACK TANVALD v minimální výši 70 % celkových způsobilých výdajů. 

 

usnesení č. 268/17/2021 
 

Ve věci realizace investiční akce PUMPTRACK TANVALD v souladu s Plánem rozvoje sportu 

města Tanvald 2021-2025 a usnesením zastupitelstva města ze dne 17.02.2021  rada města 

doporučuje zastupitelstvu města schválit: 

1) podání žádosti o dotaci na projekt Pumptrack Tanvald.   Žádost o dotaci bude podána na základě 

Výzvy Národní sportovní agentury – SPECIFICKÁ VÝZVA 11/2021 (zacílená pro podporu 

organizovaného sportu místního charakteru), Regiony 2021, PROGRAM č.162 52, REGIONÁLNÍ 

SPORTOVNÍ́ INFRASTRUKTURA  2020-2024, č.j.: NSA-0007/2020/D/15; 

2) vyčlenění vlastních finančních prostředků na předfinancování akce PUMPTRACK TANVALD. 

3) vyčlenění vlastních finančních prostředků na zajištění vlastního podílu spolufinancování akce 

PUMPTRACK TANVALD v minimální výši 30 % celkových způsobilých výdajů. 

 

usnesení č. 269/17/2021 
 

Rada města v souladu s čl. VI, bod B 1) písm. b) zřizovací listiny souhlasí s přijetím věcného daru 

v celkové hodnotě 20.000 Kč od společnosti DATASYS, s.r.o., se sídlem Jeseniova 2829/20, Praha 

3, IČ 61249157, příspěvkovou organizací Masarykova základní škola Tanvald, Školní 416. 

 

usnesení č. 270/17/2021 

 

Rada města souhlasí s modernizací digitální projekce v Městském kině Jas Járy Cimrmana a 

doporučuje zastupitelstvu města uvolnit za tímto účelem finanční částku 2.362.767 Kč a schválit 

rozpočtové opatření: 
 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODDĚLENÍ KULTURNÍ KANCELÁŘ                               + 22.990 Kč 

§ pol. ORJ ORG Kč

6409 5901 -82 000,00

3742 5137 21 82 000,00



 - 4 - 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

pořízení 4K DCI projektoru Barco SP4K-12 s příslušenstvím pro městské kino         2.146.177 Kč 

pořízení DCI serveru Barco ICMP Alchemy 3x2TB pro městské kino             193.600 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let           + 2.362.767 Kč 

 

 
 

usnesení č. 271/17/2021 

 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 45/2021: 

 

PŘIJATÉ TRANSFERY  

 

na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR    237.000 Kč 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR SPRÁVNÍ 

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR                                            237.000 Kč 

 

 
 

usnesení č. 272/17/2021 
 

Rada města na základě doporučení odboru rozvoje a KV rozhodla doporučit zastupitelstvu města 

realizaci 1. etapy opravy místní komunikace v ulici Hartigova stezka ve výši 175.000 Kč a schválit 

rozpočtové opatření:  

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ                                   + 175.000 Kč 

                     

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                 + 175.000 Kč 

 

 
 

 

Upraveno podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

 

 

Mgr. Vladimír Vyhnálek v.r.                                                                    Mgr. Antonín Bělonožník v.r. 

      starosta                                                                                                     místostarosta 

§ pol. ORJ ORG Kč

3313 5137 16 22 990,00

3313 6122 16 10415 193 600,00

3313 6122 16 10416 2 146 177,00

8115 2 362 767,00

ÚZ § pol. ORJ ORG Kč

98071 4111 237 000,00

98071 6114 5901 19 237 000,00

§ pol. ORJ ORG Kč

2212 5171 21 175 000,00

8115 175 000,00


