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Město TANVALD 

 

 Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 

konané dne 23.10.2019  

usnesení č. 282/20/2019 
 

Rada města vydává záměr na prodej částí pozemkové parcely č. 237/1 (trvalý travní porost)  

o celkové výměře 2101 m2 v katastrálním území Tanvald následovně: 

a/ část o výměře cca 1000 m2 manželům S. 

b/ část o výměře cca 1101 m2 manželům D. 

 

usnesení č. 283/20/2019 
 

Rada města schvaluje: 

1/ zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě ve prospěch firmy Teleflexis s.r.o.,  

se sídlem Krkonošská 84, Tanvald podle předloženého návrhu Smlouvy o budoucí smlouvě  

o zřízení služebnosti inženýrské sítě a o právu provést stavbu pod označením OK Tanvald I. na části 

pozemkových parcel č. 375/103, č. 375/104, č. 375/16, č. 375/155, č. 409/3, č. 1926/2 vše  

v katastrálním území Tanvald; 

2/  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a o právu provést stavbu mezi 

městem Tanvald a firmou Teleflexis s.r.o., se sídlem Krkonošská 84, Tanvald podle předloženého 

návrhu, týkající se stavby pod označením OK Tanvald I. na části pozemkových parcel č. 375/103,  

č. 375/104, č. 375/16, č. 375/155, č. 409/3, č. 1926/2 vše v katastrálním území Tanvald. 

 

usnesení č. 284/20/2019 
 

Rada města souhlasí s návrhem úpravy parkování v ul. Protifašistických bojovníků, Tanvald, část 

Šumburk nad Desnou a s tím související úpravou provozu v této ulici od 01.05.2020.  

Rada města rozhodla uvolnit finanční prostředky na vypracování návrhu dopravního řešení a provést 

rozpočtové opatření č. 80/2019: 

 

VÝDAJE 

 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ        + 12.000 Kč 

 

ROZPOČTOVÁ REZERVA                                                                     - 12.000 Kč  

 

 
 

usnesení č. 285/20/2019 
 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 81/2019 spočívající v uvolnění prostředků  

na pokrytí energií a služeb v bytových domech č. p. 593 a č. p. 614 a zapojení příjmů z plateb  

za služby nájemníky: 

 

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                           + 177.177 Kč 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ                           + 177.177 Kč 

 
§ pol. ORJ ORG Kč 

 3612 2111  21  90614   105.160,00 

 3612 2111  21  90593    72.017,00 

 3612 5139 21 90593 70.507,00 

§ pol. ORJ ORG Kč

2229 5169 21 12 000,00

6409 5901 -12 000,00
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 3612 5152 21 90593 10.200,00 

3612 5171 21 90593 41.013,00 

 3612 5169 21 90593 45.000,00 

 3612 5139 21 90614 10.457,00 
  

usnesení č. 286/20/2019 
 

Rada města rozhodla pronajmout bytovou jednotku č. 26/304, garsoniéru s příslušenstvím, Vítězná 

593, Tanvald, část Šumburk nad Desnou na dobu určitou do 30.04.2020. 

 

usnesení č. 287/20/2019 

 

Rada města schvaluje Dohodu o spolupráci při tvorbě žádosti o poskytnutí dotace na rozvoj sociálních 

služeb mezi městem Tanvald a Oblastní charitou Most, se sídlem Petra Jilemnického 2457, Most  

dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 288/20/2019 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit příspěvkové organizaci Základní umělecká 

škola Tanvald navýšení příspěvku na provoz o 93.000 Kč a schválit rozpočtové opatření:  

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ 

 

Základní umělecká škola Tanvald                                                                    + 93.000 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let             + 93.000 Kč 

 

§ pol. ORJ ORG Kč 

  8115      93.000,00 

3231 5331    10      93.000,00 

 

usnesení č. 289/20/2019 

 

Rada  města   doporučuje   zastupitelstvu   města  schválit  poskytnutí  účelové  dotace  ve  výši  

10.000.000 Kč na zajištění provozu společnosti Nemocnice Tanvald s.r.o. a doporučuje schválit 

rozpočtové opatření: 

 
DAŇOVÉ PŘÍJMY               + 8.176.000 Kč 

 

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                                  + 1.824.000 Kč 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 
ODBOR EKONOMICKÝ 

 
účelová dotace Nemocnici Tanvald s.r.o. na zajištění provozu organizace     10.000.000 Kč 

 

usnesení č. 290/20/2019 

 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 83/2019, které spočívá v přijetí a odeslání 

nevyčerpaných dotačních prostředků Základní školy Tanvald, Sportovní 576 na základě podaného 

finančního vypořádání: 
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NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 

 

vratka dotace od ZŠ Tanvald, Sportovní 576                         273.873,60 Kč 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ 

 

vratka dotace od ZŠ Tanvald, Sportovní 576                         273.873,60 Kč 

 

 
 

usnesení č. 291/20/2019 

 

Rada města souhlasí s pokácením 4 ks lípy a 1 ks smrku nacházejících se na zahradě mateřské školy 

v Radniční ulici, na pozemkové parcele č. 265/24 v kú. Tanvald s tím, že dřevo bude použito  

pro potřeby města nebo prodáno dle platného ceníku. 

             

usnesení č. 292/20/2019 

 

Rada města souhlasí s pořádáním a provozováním trhů na centrálním parkovišti v roce 2020 paní D., 

a to vždy jedenkrát za měsíc, od dubna do prosince. 

 

usnesení č. 293/20/2019 

 

Rada města  projednala  bez  připomínek  návrh  ředitelky  Mateřské  školy  Tanvald, U Školky 579 

na přerušení provozu mateřské školy v závěru roku 2019, od 23.12.2019 do 03.01.2020. 

 

usnesení č. 294/20/2019 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní 

obslužnosti Libereckého kraje na období od roku 2020 do roku 2023 mezi městem Tanvald  

a Libereckým krajem dle předloženého návrhu. 
 

usnesení č. 295/20/2019 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku města Tanvald             

č. 1/2019, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Tanvald č. 2/2015, k trvalému 

označování psů identifikačními čipy a vedení evidence jejich chovatelů, ze dne 17. června 2015  

dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 296/20/2019 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku města Tanvald  

č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 297/20/2019 

 

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

Sportovní 78, 468 51 Smržovka na zajištění dotačního managementu a výběrového řízení  

na zhotovitele stavby pro projekt „Vyhlídka nad Tanvaldem“ dle předloženého návrhu.  

 

 

ÚZ § pol. ORJ ORG Kč

120100000 6402 2229 10 3520 41 081,04

120500000 6402 2229 10 3520 232 792,56

120100000 6402 5366 10 3520 41 081,04

120500000 6402 5366 10 3520 232 792,56
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usnesení č. 298/20/2019 

 

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

Sportovní 78, 468 51 Smržovka na zajištění dotačního managementu a výběrového řízení  

na zhotovitele stavby pro projekt „Stavební úpravy Základní sportovní školy Tanvald ve vazbě na 

bezbariérový přístup“ dle předloženého návrhu.  

 

usnesení č. 299/20/2019 

 

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

Sportovní 78, 468 51 Smržovka na zajištění dotačního managementu a výběrového řízení  

na zhotovitele stavby pro projekt „Rozvoj komunitního centra Kotva pro děti a mládež v Tanvaldu“ 

dle předloženého návrhu.  

 

usnesení č. 300/20/2019 

 

Rada města ukládá starostovi města projednat se společností SVS, a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 

Teplice žádost společenství vlastníků objektu ul. Vančurova č.p. 34 a 36, Tanvald, část Šumburk nad 

Desnou týkající se zabezpečení rekonstrukce vodovodního řadu pro výše uvedený objekt.  

   

usnesení č. 301/20/2019 

 

Rada města schvaluje: 

1/ vstup do projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR: „ Implementace politiky stárnutí na 

krajskou úroveň“; 

2/  uzavření spolupráce s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a následnou distribuci seniorské 

obálky dle předloženého návrhu; 

3/  tisk 1000 ks seniorských obálek v hodnotě 7.018 Kč. 

 

usnesení č. 302/20/2019 

 

Rada města rozhodla změnit své usnesení č. 277/18/2019 ze dne 09.10.2019 následovně: 

 

1/ Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o provozování autokempu ve víceúčelovém areálu – 

autokempu Tanvaldská kotlina mezi městem Tanvald a jediným žadatelem NORTH BIKE CLUB, 

spolek, se sídlem Pražská 608/109, Jablonec nad Nisou na přechodnou dobu od 01.11.2019 do 

31.12.2019. 

2/ Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o nájmu bufetu s terasou a sportbarem ve Víceúčelovém 

areálu – autokempu Tanvaldská kotlina mezi městem Tanvald a jediným žadatelem NORTH BIKE 

CLUB, spolek, se sídlem Pražská 608/109, Jablonec nad Nisou na přechodnou dobu od 01.11.2019 do 

31.12.2019. 

3/ Rada města rozhodla  pronajmout  Víceúčelový areál – autokemp  Tanvaldská  kotlina  jedinému 

žadateli NORTH BIKE CLUB, spolek, se sídlem Pražská 608/109, 466 01 Jablonec nad Nisou, 

zastoupenému panem Janem Němcem na dobu určitou od 01.01.2020 do 31.10.2020. 

 

usnesení č. 303/20/2019 

 

Rada města schvaluje: 

1/ Smlouvu o provozování autokempu ve víceúčelovém areálu – autokempu Tanvaldská kotlina mezi 

městem Tanvald a jediným žadatelem NORTH BIKE CLUB, spolek, se sídlem Pražská 608/109, 

Jablonec nad Nisou na přechodnou dobu od 01.11.2019 do 31.12.2019 dle předloženého návrhu; 

2/ Smlouvu o nájmu bufetu s terasou a sportbarem ve Víceúčelovém areálu – autokempu Tanvaldská 

kotlina mezi městem Tanvald a jediným žadatelem NORTH BIKE CLUB, spolek, se sídlem Pražská 

608/109, Jablonec nad Nisou na přechodnou dobu od 01.11.2019 do 31.12.2019 dle předloženého 

návrhu. 
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usnesení č. 304/20/2019 

 

Rada města schvaluje program zasedání zastupitelstva města dne 13. 11. 2019 s tím, že může být dle 

potřeby doplněn: 

1. Zahájení 

2. Informace o činnosti rady města  

3. Informace o činnosti výborů zastupitelstva města 

4. Informace o činnosti společností s majetkovou účastí města 

5. Majetkoprávní záležitosti  

6. Náměty, připomínky, diskuze 

       7. Závěr  

 

 

 

Upraveno pro zveřejnění dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

 

 

 

 

 

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

         starosta                                                                                                          místostarosta    

 

 

 


