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Město TANVALD 

 

 Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 

konané dne 25.09.2019  

usnesení č. 244/17/2019 
 

Rada města nesouhlasí se zřízením 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. 375/130, č. 375/152, 

č. 375/153, č. 375/155, č. 395/2, č. 395/26, č. 409/3, č. 1926/2 vše v katastrálním území Tanvald. 

 

usnesení č. 245/17/2019 
 

Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 7700101423_1/VB  mezi městem 

Tanvald a firmou GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem, týkající se stavby 

plynárenského zařízení „REKO DP Tanvald – Pod Špičákem 289, číslo stavby 7700101423“ na části 

pozemkové parcely č. 311/1 v katastrálním území Tanvald, podle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 246/17/2019 
 

Rada města schvaluje: 

1/ zřízení věcného břemene – služebnosti podle předloženého návrhu Smlouvy o uzavření budoucí 

smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Tanvald a firmou ExpTel s.r.o.,  

se sídlem Záhřebská 170/23, Praha, týkající se stavby podzemního vedení NN na části pozemkové 

parcely č. 2601/11 v katastrálním území Šumburk nad Desnou; 

2/ Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem 

Tanvald a firmou ExpTel s.r.o., se sídlem Záhřebská 170/23, Praha podle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 247/17/2019 
 

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

o celkové výměře 2101 m2 v katastrálním území Tanvald. 

 

usnesení č. 248/17/2019 
 

Rada města schvaluje Smlouvu na manažerské řízení projektu pro vydání rozhodnutí  

o poskytnutí dotace a Smlouvu na administraci projektu „Rekonstrukce VZT v objektu č.p. 589, ulice 

U Stadionu, Tanvald“ mezi městem Tanvald a firmou TENDRA spol. s r.o., se sídlem Ořechová 3336, 

276 01 Mělník, IČ 01820265, DIČ CZ01820265, dle předložených návrhů  

a rozhodla provést rozpočtové opatření č. 74/2019: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

STAROSTA     + 106.500 Kč 

 

ROZPOČTOVÁ REZERVA      - 106.500 Kč 

 

 
 

usnesení č. 249/17/2019 

 

Rada města schvaluje Smlouvu o dílo „Vnitřní lezecká a boulderingová stěna“ – Tanvald - sportovní 

hala mezi městem Tanvald a firmou Kovokapr, Martin Urban, se sídlem Lesní stezka 2184/76, 

Jablonec nad Nisou, IČ 13364481, DIČ 6001310117 dle předloženého návrhu. 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

6171 5166 20 106 500,00

6409 5901 -106 500,00
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usnesení č. 250/17/2019 

 

Rada města schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci projektu „Demolice polyfunkčního objektu č.p. 583 

ul. Horská a stavba lávky přes ul. Horská k bývalému nákupnímu středisku Výšina“ mezi městem 

Tanvald a společností SIZ s.r.o. za společenství SIZ+SART dílo Horská, Tanvald, 468 45 Velké 

Hamry 694, IČ 27265480, DIČ CZ27265480 dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 251/17/2019 

 

Rada města schvaluje Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě  

do napěťové hladiny 0,4 kV (NN)  č. 19_SOP_01_4121563853 a  č. 19_SOP_01_4121568798 mezi 

městem Tanvald a firmou ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly dle 

předložených návrhů. 

 

usnesení č. 252/17/2019 

 

Rada města rozhodla poskytnout manželům B. příspěvek ve výši 20.000 Kč na odkanalizování 

rodinného domu na pozemkových parcelách 471/15 a 2731/5 v katastrálním území Šumburk nad 

Desnou v souladu s Pravidly pro poskytování příspěvku na odkanalizování nemovitostí. 

 

usnesení č. 253/17/2019 

 

Rada města ukládá odboru rozvoje a KV projednat s panem Davidem Kadlecem, zástupcem firmy 

Trialsport v AČR Tanvald, se sídlem Krkonošská 199, Tanvald možnosti ukončení Smlouvy  

o pronájmu nebytových prostor umístěných v budově č.p. 650, ul. Pod Špičákem, Tanvald 

v Motocyklovém a sportovním areálu, autokempu Tanvaldská kotlina. 

 

usnesení č. 254/17/2019 

 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 75/2019: 

 

PŘIJATÉ TRANSFERY 

 

na projekt „Nákup výstroje“           37.000 Kč 

 

na projekt „Nákup výzbroje“           30.000 Kč 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODDĚLENÍ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA                   + 67.000 Kč 

 

 
 

 

 

 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

4122 1991 37 000,00

4122 1992 30 000,00

5512 5134 18 1991 7 500,00

5512 5139 18 1991 2 500,00

5512 5137 18 1991 65 500,00

5512 5123 18 1992 2 000,00

5512 5137 18 1992 54 500,00

5512 5139 18 1992 4 500,00

5512 5134 18 -7 500,00

5512 5137 18 -53 000,00

5512 5139 18 -9 000,00
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usnesení č. 255/17/2019 

 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 76/2019: 

 

PŘIJATÉ TRANSFERY  

 

na projekt ZŠ Tanvald, Sportovní 576 „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji “      223.860 Kč 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ 

 

projekt ZŠ Tanvald, Sportovní 576 „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 5“        223.860 Kč 

 

 
 

usnesení č. 256/17/2019 

 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 77/2019: 

 

PŘIJATÉ TRANSFERY 

 

na krytí výdajů spojených s přípravou sčítání lidu, domů a bytů 2021            23.765 Kč 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ   + 23.765 Kč 

 

 
           

usnesení č. 257/17/2019 

 

Rada města bere na vědomí informace starosty o možnosti výkupu pozemků ve vlastnictví spolku 

Tenisový klub z.s. Tanvald, na kterých se v současné době nacházejí dva nevyužívané tenisové kurty 

u restaurace Tenis Club. 

 

usnesení č. 258/17/2019 

 

Rada města schvaluje Rámcovou smlouvu o vzájemné spolupráci při zajištění festivalu Tanvaldské 

hudební jaro v roce 2020 a 2021 mezi městem Tanvald a spolkem ČESKÁ KULTURA, z.s., se sídlem 

Nad Stráněmi 343, 251 66 Senohraby dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 259/17/2019 

 

Rada města schvaluje Smlouvu o dílo o provedení „Upgrade ekonomického informačního systému  

na GINIS Standard“ mezi městem Tanvald a společností GORDIC spol. s.r.o., se sídlem  

Erbenova 4, 586 01 Jihlava, IČ 47903783 dle předloženého návrhu.            

 

 

 

 

 

ÚZ § pol. ORJ ORG Kč

120113014 4122 3520 33 579,00

120513014 4122 3520 190 281,00

120113014 3113 5336 10 3520 33 579,00

120513014 3113 5336 10 3520 190 281,00

ÚZ § pol. ORJ ORG Kč

98018 4111 23 765,00

98018 6171 5021 10 23 765,00
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usnesení č. 260/17/2019 

 

Rada města schvaluje Dodatek č. 5 k Rámcové dohodě číslo VS/504109 uzavřené dne 26.06.2014 

mezi městem Tanvald a O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 –Michle dle 

předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 261/17/2019 

 

Rada města schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny na období  od 01. 01. 2020 

do 31. 12. 2021 mezi městem Tanvald a společností EP Energy Trading, a.s., se sídlem Klimentská 

46, Praha 1 dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 262/17/2019 

 

Rada města  rozhodla v případě podání žádosti o pronájem části pozemkové parcely č. 1125/1, k.ú. 

Šumburk nad Desnou za účelem zajištění přístupu k domu č.p. 332, ul. Luční, Tanvald, část 

Šumburk nad Desnou, s pronájmem nesouhlasit.   

 

usnesení č. 263/17/2019 

 

Rada města povoluje v souladu s ustanovením § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,                              

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),                  

ve znění  pozdějších předpisů, výjimku z nejvyššího počtu  dětí pro školní rok 2019/2020 

následovně: 

MŠ Wolkerova 378: 1 třída - 28 dětí (dle kapacity) 

MŠ Radniční  540:   2 třídy - 25 dětí na třídu a 1 třída (dle kapacity) na 18 dětí - celkem 68 dětí 

MŠ U Školky 579:   3 třídy - 28 dětí na třídu (dle kapacity) - celkem 84 dětí 

 

usnesení č. 264/17/2019 

 

Rada města s pokácením 1 ks jedle stojící na pozemkové parcele 340/17 v katastrálním území Tanvald 

nesouhlasí. 

 

usnesení č. 265/17/2019 

 

Rada města souhlasí s pokácením 3 ks bříz nacházejících se v blízkosti domu č.p. 277,  

ul. Vančurova, Tanvald, část Šumburk nad Desnou,  na pozemkové parcele č. 60/5 v k.ú Šumburk 

nad Desnou, dle předloženého návrhu odboru rozvoje a KV s tím, že dřevo bude použito  

pro potřeby města nebo prodáno dle platného ceníku. 

 

usnesení č. 266/17/2019 

 

Rada města projednala návrh odboru rozvoje a KV na ukončení Smlouvy o dílo na zajišťování 

provozu a údržby veřejného osvětlení v katastru města Tanvald s panem Pavlem Prusíkem, Horská 

577, 468 41 Tanvald, IČ 43247318, DIČ CZ6005140746 a rozhodla výše uvedenou smlouvu 

v současné době nevypovídat. 

 

usnesení č. 267/17/2019 

 

Rada města projednala Petici za odstranění značky parkoviště s parkovacím kotoučem ze dne 

05.09.2019 a rozhodla žádosti o odstranění dopravních značek Parkoviště s parkovacím kotoučem 

formulované  v petici nevyhovět. 

 

usnesení č. 268/17/2019 

 

Rada města vzala na vědomí informace starosty o optimalizaci Územního pracoviště Finančního 

úřadu pro Liberecký kraj v Tanvaldě v průběhu prvního pololetí 2020. 
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usnesení č. 269/17/2019 

 

Rada města po projednání žádosti ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Tanvald,  

U Školky 579 o změnu jejího zařazení do platové třídy rozhodla zachovat zařazení stanovené při 

jmenování do funkce ředitelky organizace v roce 2016.    

 

usnesení č. 270/17/2019 

 

Rada města v souladu s § 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích  

(obecní zřízení) uděluje souhlas s užitím znaku města Tanvald při výrobě pamětních sportovních 

dresů s potiskem Tělovýchovné jednotě Jiskra Tanvald, z.s., se sídlem Smetanova 512, Tanvald, část 

Šumburk nad Desnou. 

 

usnesení č. 271/17/2019 

 

Rada města rozhodla vybrat jako vánoční strom smrk stojící u č.p. 552, ul. Palackého, Tanvald. 

 

 

 

 

 

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    

 

 

 

 


