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 Město TANVALD 

 

 Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 

konané dne 10.02.2021 

 

usnesení č. 39/3/2021 
 

Rada města schvaluje Smlouvu příkazní mezi městem Tanvald a Ing. Luďkem Suchomelem, MBA  

na zajištění kompletního zpracování projektové žádosti pro získání dotace na projekt „Pumptrack 

Tanvald“ dle předloženého návrhu.  

 

usnesení č. 40/3/2021 
 

Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provedení stavby uzavřené dne 15.7.2020 mezi 

městem Tanvald a společností TERMIL s.r.o., se sídlem Maxe Švabinského 111/30, 466 05 

Jablonec nad Nisou na akci „Centrum sociálních služeb Tanvald – Kotva“ dle předloženého 

návrhu. 

 

usnesení č. 41/3/2021 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci z MMR – POV 2020 

– DT 117D8220E na projekt „Kompletní rekonstrukce objektu č.p. 301, ZUŠ, Tanvald“. 

 

usnesení č. 42/3/2021 
 

Rada města schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 17-99-G025-0 o zavedení a provádění systému 

řízení bezpečnosti dětského hřiště mezi městem Tanvald a společností Hřiště hrou s.r.o., se sídlem 

Sobotecká 810, Turnov dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 43/3/2021 
 

Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke  Smlouvě o dílo č. 081-19-2020 ze dne 27.8.2020 mezi 

městem Tanvald a společností 4soft, s.r.o., se sídlem Krkonošská 625, Tanvald na akci 

„Revitalizace hřiště u Masarykovy školy II“ dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 44/3/2021 
 

Rada města schvaluje Smlouvu o pronájmu infrastruktury č.49034/NS1/FTTH-000/2021 mezi 

městem Tanvald a společností T-Mobile Czech Republic a.s., IČ 64949681, se sídlem Tomíčkova 

2144/1, Praha 4 dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 45/3/2021 
 

Rada města schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o pronájmu nebytových prostor umístěných 

v objektu č.p. 579, ul. U Školky, Tanvald mezi městem Tanvald a Rodinným centrem MAJÁK, se 

sídlem U Školky 579, Tanvald dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 46/3/2021 
 

Rada města schvaluje Dodatek č. 5 ke Smlouvě o nájmu plakátovacích ploch ze dne 14.12.2005  

mezi městem Tanvald a společností RENGL, s.r.o., se sídlem Zákopnická 351/11, Liberec 14 podle 

předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 47/3/2021 
 

Rada města rozhodla pronajmout bytovou jednotku č. 209, garsoniéru s příslušenstvím, Vítězná 

593, Tanvald, část Šumburk nad Desnou. 
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usnesení č. 48/3/2021 
 

Rada města schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o spolupráci v oblasti poskytování sociálních 

služeb mezi městem Tanvald, městem Smržovka a příspěvkovou organizací Dům penzion pro 

důchodce, se sídlem Tyršova 1340, Smržovka dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 49/3/2021 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města v případě výkupu části pozemkové parcely č. 1932/2 

v katastrálním území Tanvald, označené podle geometrického plánu č.1588-1016/2014 ze dne 

04.12.2014 jako pozemková parcela č. 1932/12, včetně propustku a kůlen od Správy železnic, 

státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1 stanovit cenu akceptovatelnou městem 

Tanvald. 

 

usnesení č. 50/3/2021 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 4/2021 spočívající  

ve vrácení nedočerpaných prostředků účelových neinvestičních dotací na sociální práci a asistenty 

prevence kriminality: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ                                                                                          + 197.400,66 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let         + 197.400,66 Kč 

 

 
 

 
usnesení č. 51/3/2021 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 

1/ schválit poskytnutí dotace na činnost a provozní výdaje a dary organizacím z rozpočtu města 

Tanvald v roce 2021 takto: 

   

1) Tělovýchovná jednota Jiskra Tanvald, z.s. dotaci na nákup malotraktoru na údržbu trávníku         

v Městském sportovním areálu Tanvald ve výši 100.000 Kč. 

2) Tělocvičná jednota Sokol Český Šumburk, z.s. dotaci na opravu střešní krytiny sokolovny  

ve výši 100.000 Kč.  

3) Klub českých turistů Tanvald, z.s. dotaci na rekonstrukci sociálních zařízení v klubovně TOM  

ve výši 50.000 Kč.  

4) Tělovýchovná jednota  Tanvald, z.s.  požádal o dotaci  na činnost v roce 2021 ve výši 119.000 Kč. 

5) Spolek zdravotně postižených Tanvald, z.s. dotaci na činnost v roce 2021 ve výši  35.000 Kč. 

      6)  Gymnázium Tanvald, příspěvková organizace dotaci na provoz školního bazénu v budově       

gymnázia ve výši  595.000 Kč. 

     7)  Gymnázium Tanvald, příspěvková organizace dotaci  na krajem nepokryté  výdaje na provozní 

činnost budovy gymnázia v roce 2021 ve výši  70.000 Kč. 

   8) Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Tanvald dotaci na dobudování areálu a činnost   

ve výši 40.000 Kč.   

   9)  Tělovýchovná jednota  Jiskra Tanvald, z.s. dotaci  na činnost ve výši 119.000 Kč. 

  10) Oblastní charita Most, c.o. o dotaci na činnost v roce 2021 ve výši 21.000 Kč. 

  11) Občanské sdružení D.R.A.K. Liberec, z.s. dotaci na činnost organizace v roce 2021 ve výši 21.000 Kč. 

12) DH-FR racing Tanvald, z.s. dotaci na činnost v roce 2021 ve výši 21.000 Kč  

§ pol. ORJ ORG Kč

8115 197 400,66

6402 5364 10 14032 14 472,80

6402 5364 10 13015 182 927,86
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13) Rodinné centrum Maják Tanvald, z.s.  dotaci na činnost v roce 2021 (realizace projektu Maják  

pro rodinu 2021)  ve výši 59.500 Kč. 

14) Rodinné centrum Maják Tanvald,z.s. dotaci na činnost v roce 2021 (realizace projektu  Maják-

přístav pro ohrožené rodiny 2021) ve výši 73.200 Kč. 

15) SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů Tanvald Šumburk, pobočný spolek dotaci na činnost ve 

výši 21.000 Kč. 

16) Zachraňte tanvaldské kostely, z.s. dar ve výši 14.000 Kč 

17) Klub českých turistů Tanvald, z.s. dar ve výši 10.500 Kč 

18) Tenis Tanvald, z.s.  dar ve výši  14.000 Kč 

19) Školní sportovní klub ZŠ Tanvald, Sportovní 576, z.s dar ve výši 14.000 Kč 

20) Klub bojového umění karate Tanvald, z.s. dar ve výši 14.000 Kč 

21) Základní škola Tanvald, Údolí Kamenice 238, p,o, dar ve výši 17.500 Kč 

22) Tělocvičná jednota Sokol Český Šumburk dar ve výši 7.000 Kč 

23) SDH Horní Tanvald, z.s. dar ve výši 14.000 Kč 

24) Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ČR, o.s. Klub Jablonec n.N. dar ve výši 7.000 Kč 

25) Most k naději, z.s. dar ve výši 14.000 Kč 

 

2) schválit rozpočtové opatření: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ  

 

nerozdělené dotace a dotace neziskovým org. v oblasti sociálních služeb     - 244.700 Kč 

 

nerozdělené dotace          - 1.322.500 Kč 

 

dotace Tělovýchovná jednota Jiskra Tanvald, z.s.            100.000 Kč 

dotace Tělocvičná jednota Sokol Český Šumburk,z.s.            100.000 Kč 

dotace Klub českých turistů Tanvald, z.s.               50.000 Kč 

dotace Tělovýchovná jednota  Tanvald, z.s.             119.000 Kč 

dotace Spolek  zdravotně postižených Tanvald, z.s.              35.000 Kč 

dotace Gymnázium Tanvald, příspěvková organizace                       595.000 Kč 

dotace Gymnázium Tanvald, příspěvková organizace             70.000 Kč 

dotace Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Tanvald            40.000 Kč   

dotace Tělovýchovná jednota  Jiskra Tanvald, z.s.           119.000 Kč 

dotace Oblastní charita Most,c.o.               21.000 Kč 

dotace Občanské sdružení D.R.A.K. Liberec, z.s.             17.500 Kč  

dotace DH-FR racing Tanvald, z.s.               21.000 Kč  

dotace  Rodinné centrum Maják Tanvald, z.s. na realizaci projektu Maják     

pro rodinu 2021                 59.500 Kč 

dotace Rodinné centrum Maják Tanvald, z.s. na realizaci projektu  Maják-přístav  

pro ohrožené rodiny 2021               73.200 Kč 

dotace SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů Tanvald Šumburk, pobočný spolek         21.000 Kč 

dar Zachraňte tanvaldské kostely, z.s.               14.000 Kč 

dar Klub českých turistů Tanvald, z.s.              10.500 Kč 

dar Tenis Tanvald               14.000 Kč  

dar  Školní sportovní klub ZŠ Tanvald, Sportovní 576, z.s           14.000 Kč 

dar  Klub bojového umění karate Tanvald,z.s.             14.000 Kč 

dar Základní škola Tanvald,Údolí Kamenice 238, p,o,            17.500 Kč 

dar Tělocvičná jednota Sokol Český Šumburk ,z.s.              7.000 Kč 

dar  SDH Horní Tanvald, z.s.               14.000 Kč 

dar Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ČR, o.s. Klub Jablonec n.N.    7.000 Kč 

dar  Most k naději, z.s. dar                14.000 Kč 

 

3) schválit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města č. 1/2021- 15/2021  

dle předloženého návrhu. 
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usnesení č. 52/3/2021 

 

Rada  města  ve věci realizace investiční akce Pumptrack Tanvald doporučuje zastupitelstvu 

města: 

1/ schválit  podání žádosti o dotaci projektu Pumptrack Tanvald.   Žádost o dotaci bude podána  

na základě Výzvy 12/2020 Sportovní́ infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč̌.  zveřejněné Národní́ 

sportovní́ agenturou v rámci dotačního investičního programu č. 162 52 Regionální́ sportovní́ 

infrastruktura 2020–2024, č.j.: NSA- 0007/2020/D/1; 

2/ schválit vyčlenění vlastních finančních prostředků na předfinancování akce Pumptrack Tanvald; 

3/ schválit vyčlenění vlastních finančních prostředků na zajištění vlastního podílu spolufinancování 

akce Pumptrack Tanvald v minimální výši 30 % celkových způsobilých výdajů; 

4/ schválit Smlouvu o budoucí smlouvě o výpůjčce mezi městem Tanvald  

a spolkem NORTH BIKE CLUB, IČ 06438407, se sídlem Pražská 608/109, Jablonec nad Nisou 

dle předloženého návrhu. Výsledkem smlouvy o výpůjčce musí́ být realizace projektu, jehož cílem 

je vybudovat sportovní́ zařízení (Pumptrack Tanvald), které́ je způsobilé́ k provozování́ sportu, pro 

který́ je určeno, a které́ bude po dobu udržitelnosti k provozování́ sportu skutečně̌ využívané.  

 

usnesení č. 53/3/2021 

 

Rada města: 

1/bere na vědomí žádost paní Mgr. Ivany Stěhulové o uvolnění z funkce ředitelky Základní školy 

Tanvald, Sportovní 576, příspěvková organizace, ke dni 31.07.2021; 

2/ v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s § 3 vyhlášky MŠMT 

ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích vyhlašuje konkurz 

na obsazení pozice ředitele/ředitelky Základní školy Tanvald, Sportovní 576, příspěvková 

organizace dle předloženého návrhu. 

3/ v souladu s ustanovením § 1 odst. 1 a § 2 odst. 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o 

náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích jmenuje konkurzní komisi pro konkurzní 

řízení na obsazení pozice ředitele/ředitelky Základní školy Tanvald, Sportovní 576, příspěvková 

organizace (viz příloha) ve složení: 
 

Předseda: Mgr. Antonín Bělonožník 

Členové: RNDr. Jaroslav Týl 

  Mgr. Pavla Křepelková 

  Mgr. Věra Kudličková Dušková 

  Mgr. Libor Rygál  

        Mgr. Renata Rychetská 

   Mgr. Lenka Pechoutová 

   Mgr. Olga Borlová  

 

usnesení č. 54/3/2021 

 

Rada města: 

1/ schvaluje: 

a) prodloužení účinnosti, obsahu opatření a úkolů stanovených v Koncepci prevence kriminality  

na léta 2016 až 2020 do roku 2021; 

b) Dílčí projekt prevence kriminality „Tanvald – Asistenti prevence kriminality“, s celkovými 

náklady 1.041.824 Kč, Žádost o dotaci ze státního rozpočtu ve výši 877.200 Kč, spoluúčast 

města na realizaci projektu ve výši 164.824 Kč; 

2/ ukládá starostovi města zajistit včasné podání Žádosti na dotaci ze státního rozpočtu na MV ČR 

– odbor prevence kriminality. 

 

usnesení č. 55/3/2021 

 

Rada města bere na vědomí a schvaluje uzavření Dohody o přípravě podkladů pro zadání 

zpracování lesní hospodářské osnovy mezi městem Tanvald a Českou republikou - Ústavem pro 
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hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, organizační složkou státu, pobočkou v Jablonci nad 

Nisou, Jungmannova 10. 

 

 

 

 

 

Upraveno podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 
 

 

 

 

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

      starosta                                                                                                     místostarosta 

 

 

 

 

 

 


