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 Město TANVALD 

 

 Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 

konané dne 10.06.2020  

 

usnesení č. 147/12/2020 
 

Rada města vydává záměr na pronájem části pozemkové parcely č. 210/1 (trvalý travní porost)  

o výměře 30 m2 v katastrálním území Šumburk nad Desnou panu E. pro účely užívání jako zahrady 

a umístění skleníku. 

 

usnesení č. 148/12/2020 
 

Rada města vydává záměr na pronájem části pozemkové parcely č. 375/141 (ostatní plocha – jiná 

plocha) o výměře 1 m2 v katastrálním území Tanvald firmě Rengl, s.r.o., se sídlem Zákopnická 

354/11, Liberec za účelem umístění plakátovací plochy. 

 

usnesení č. 149/12/2020 

 

Rada města ruší své usnesení č. 127/11/2020 ze dne 27.05.2020 týkající se záměru na prodej 

pozemkových parcel č. 1973, č. 205/2, č. 205/3 v katastrálním území Tanvald manželům  

G. 

 

usnesení č. 150/12/2020 
 

Rada města souhlasí s umístěním zemní kabelové přípojky „JN, Tanvald, st. p. č. 1332 - svod, 

kNN, SP100“ dle požadavku firmy ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV  

na pozemkové parcele č. 323/2 v katastrálním území Tanvald ve vlastnictví města Tanvald. 

 

usnesení č. 151/12/2020 
 

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. IP-12- 4010994/VB/2, týkající se stavby zařízení 

distribuční soustavy – zemního kabelového vedení NN na části pozemkové parcely č. 323/2 

v katastrálním území Tanvald;  

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

4010994/VB/2 mezi městem Tanvald a ČEZ Distribucí, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV 

- Podmokly, týkající se stavby zařízení distribuční soustavy – zemního kabelového vedení NN  

na části pozemkové parcely č. 323/2 v katastrálním území Tanvald podle předloženého návrhu.  

 

usnesení č. 152/12/2020 

 

Rada města schvaluje: 

1/ zřízení věcného břemene – služebnosti ve prospěch GasNET s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, 

Klíše, Ústí nad Labem podle předloženého návrhu Smlouvy o zřízení věcného břemene  

č. 9900104786_1/2020, týkající se stavby středotlaké plynovodní přípojky pro č.p. 583,  

Na Balkáně, Tanvald, část Šumburk nad Desnou; 

2/  Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 9900104786_1/2020 mezi městem Tanvald a firmou 

GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem a manželi Václavem a Helenou 

Krumphanzlovými, bytem Na Balkáně 583, Tanvald, část Šumburk nad Desnou podle 

předloženého návrhu. 
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usnesení č. 153/12/2020 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodloužení termínu splatnosti zápůjčky  

ve výši 2.000.000 Kč vyplývající ze Smlouvy o zápůjčce ze dne 25. 07. 2014 mezi TJ Bižuterie, z s., 

se sídlem Pražská 4200/20,  Jablonec nad Nisou a městem Tanvald do 30. 06. 2022. 

 

usnesení č. 154/12/2020 
 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 27/2020 spočívající v uvolnění prostředků 

rozpočtové rezervy na dokrytí akce „konektivita v budově ZŠ č.p. 416“ a rozdělení této akce  

na investiční a neinvestiční část: 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

konektivita v budově ZŠ č.p. 416                 - 80.000 Kč 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR ROZVOJE A KV                                               + 89.000 Kč 

 

ROZPOČTOVÁ REZERVA                       - 9.000 Kč 

 

 
 

usnesení č. 155/12/2020 
 

Rada města po projednání žádosti Rodinného centra Maják, z.s. o poskytnutí dotace  

na dofinancování projektu „Maják - přístav pro ohrožené rodiny 2020“ doporučuje zastupitelstvu 

města: 

a) schválit poskytnutí dotace ve výši 104.502 Kč   

b) schválit rozpočtové opatření: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ   

 

nerozdělené dotace a dary        - 104.502 Kč 

dotace Rodinné centrum Maják, z.s. na projekt „Maják-přístav  

pro ohrožené rodiny 2020“                                             104.502 Kč 

 

  

 

 

 

   

usnesení č. 156/12/2020 
 

Rada města schvaluje kupní smlouvu mezi městem Tanvald a panem Š. týkající se převodu 

pozemkové parcely č. 218/11 (zahrada) o výměře 169 m2 v katastrálním území Tanvald podle 

předloženého návrhu.  

 

   

 

 

 

§ pol. ORJ ORG Kč 

3429 5222 99 26533571             104.502,00 

6409 5222 99 
 

- 104.502,00 
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usnesení č. 157/12/2020 
 

Rada města schvaluje kupní smlouvu mezi městem Tanvald a manželi  D. týkající se převodu části 

pozemkové parcely č. 328/67 (ostatní plocha) v katastrálním území Tanvald označené podle 

geometrického plánu č. 1804-64/2020  ze dne 25. 03. 2020 jako díl „a“ o výměře 8 m2  podle 

předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 158/12/2020 
 

Rada města schvaluje kupní smlouvu mezi firmou KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o. a městem 

Tanvald týkající se výkupu stavební parcely č. 57 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 580 m2 

v katastrálním území Tanvald, jejíž součástí je stavba: Tanvald č.p. 426, občanská vybavenost podle 

předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 159/12/2020 
 

Rada města bere na vědomí předložené zprávy o provedené finanční kontrole hospodaření 

příspěvkových organizací. 

 

usnesení č. 160/12/2020 
 

Rada města rozhodla využít nabídku na speciální ochrannou deratizaci Tanvald – sídliště Výšina  

od pana Jiřího Tymicha, Občanská 1187, 468 51 Smržovka, v celkové výši 114.580 Kč a rozhodla 

provést rozpočtové opatření č. 28/2020: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ                           + 114.580 Kč 

 

ROZPOČTOVÁ REZERVA                                                                              - 114.580 Kč  

 

 
 

usnesení č. 161/12/2020 
 

Rada města rozhodla pronajmout byt č. 4, Raisova 333, Tanvald, část Šumburk nad Desnou paní   

Š. na dobu určitou od 01.07.2020 do 30.06.2021. 

 

usnesení č. 162/12/2020 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit financování projektu „Centrum sociálních 

služeb Tanvald – Kotva“, uvolnit finanční prostředky na realizaci projektu v roce 2020 a schválit 

rozpočtové opatření: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

STAROSTA                                                                                                         + 447.000,00 Kč 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

Centrum sociálních služeb Tanvald - Kotva               + 10.000.000,00 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                       + 10.447.000,00 Kč 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

6409 5901 -114 580,00

3745 5169 21 114 580,00



 - 4 - 

 
 

usnesení č. 163/12/2020 
 

Rada města: 

1/ vydává záměr prodat Stavebnímu bytovému družstvu Špičák, se sídlem Krkonošská 181, Tanvald 

spoluvlastnický podíl na bytových jednotkách nacházejících se v budově č.p. 181, postavené na 

pozemku parcelní číslo st. 87/2 v katastrálním území Tanvald: 

spoluvlastnický podíl 3575/7090 na bytové jednotce č. 181/113, 

spoluvlastnický podíl 2102/4169 na bytové jednotce č. 181/114, 

spoluvlastnický podíl 1669/3310 na bytové jednotce č. 181/115, 

spoluvlastnický podíl 2235/4433 na bytové jednotce č. 181/116, 

spoluvlastnický podíl 1918/3804 na bytové jednotce č. 181/117;  

2/ vydává záměr prodat Stavebnímu bytovému družstvu Špičák, se sídlem Krkonošská 181, Tanvald: 

spoluvlastnický podíl 11499/187516 na společných částech budovy č.p. 181 postavené  

na  pozemku parcelní číslo st. 87/2  a na pozemku parcelní číslo st. 87/2, 

spoluvlastnický podíl 11499/187516 na pozemku parcelní číslo st. 87/3 , 

spoluvlastnický podíl 11499/187516 na pozemku parcelní číslo st.87/4, 

vše v  katastrálním území Tanvald. 

 

usnesení č. 164/12/2020 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města uvolnit finanční prostředky na realizaci projektu 

„Stavební úpravy Základní sportovní školy Tanvald ve vazbě na bezbariérový přístup“ a schválit 

rozpočtové opatření: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR ROZVOJE AKOMUNÁLNÍCH VĚCÍ                                            + 582.737 Kč 

 

STAROSTA                                                                                                                 + 230.000  Kč 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

Bezbariérové řešení objektů ZŠ č. p. 576 a 589                       - 184.000 Kč 

TZ budovy č.p. 576 v rámci projektu „Stavební úpravy Základní sportovní školy  

Tanvald ve vazbě na bezbariérový přístup“                                             3.135.451,66 Kč 

TZ budovy č.p. 589 v rámci projektu „Stavební úpravy Základní sportovní školy  

Tanvald ve vazbě na bezbariérový přístup“         1.157.124,94 Kč 

pořízení serveru v rámci projektu „Stavební úpravy Základní sportovní školy  

Tanvald ve vazbě na bezbariérový přístup“       72.358 Kč 

pořízení interaktivního zařízení v rámci projektu „Stavební úpravy Základní sportovní školy  

Tanvald ve vazbě na bezbariérový přístup“       77.300 Kč 

TZ budovy č.p. 576 – rozvody el. instalace a strukturovaná kabeláž v PC učebně            251.415 Kč 

2 parkovací stání pro imobily v areálu ZŠ ul. Sportovní           101.998,46 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                            + 5.424.385,06 Kč 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

3613 6121 21 10134 10 000 000,00

6171 5166 20 447 000,00

8115 10 447 000,00
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usnesení č. 165/12/2020 

 

Rada města jako zřizovatel Základní umělecké školy Tanvald, příspěvkové organizace uděluje 

v souladu s  čl. VI., písm. A odst. 2)  zřizovací listiny souhlas  s  nabytím  klavírního  křídla Reček 

v  hodnotě 498.000 Kč.  

 

usnesení č. 166/12/2020 

 

Rada města jako zřizovatel Základní umělecké školy Tanvald, příspěvkové organizace schvaluje 

podání žádosti o poskytnutí dotace: Název výzvy: Fiche č. 8 – A.3.1.3 Podpora rozvoje spolkové 

činnosti a volnočasových aktivit – rozvoj obcí; Název projektu: Klavírní křídlo Reček; Celková výše 

nákladů: 498.000 Kč; spoluúčast školy 20 %. Doba realizace: srpen 2020. 

 

usnesení č. 167/12/2020 

 

Rada města jako zřizovatel Střediska volného času Tanvald, příspěvkové organizace schvaluje 

podání žádosti o poskytnutí dotace: Název výzvy: Fiche č. 8 – A.3.1.3 Podpora rozvoje spolkové 

činnosti a volnočasových aktivit – rozvoj obcí; Název projektu: Modernizace keramických, 

výtvarných a šicích kroužků; Celková výše nákladů: 265.000 Kč; spoluúčast školy 30 %. Doba 

realizace: rok 2020. 

 

usnesení č. 168/12/2020 

 

Rada města souhlasí s vydáním kolaudačního souhlasu na stavbu „Přístavba a stavební  úpravy 

objektu Ekofarma Tanvald – jatka a masná výroba, prodejna“, kterou byly dotčeny pozemky  

ve vlastnictví města Tanvald (stavební parcela č. 757 a pozemková parcela č. 781/5 k.ú. Tanvald). 

 

usnesení č. 169/12/2020 

 

Rada města souhlasí s pokácením 1 borovice nacházející se u č.p. 550, ul. Palackého, Tanvald, 

na pozemkové parcele č. 307/1, k.ú. Tanvald, dle předloženého návrhu odboru rozvoje a KV s tím,  

že dřevo bude použito pro potřeby města nebo prodáno dle platného ceníku. 

 

usnesení č. 170/12/2020 

 

Rada města souhlasí s pokácením 3 jeřábů a 4 borovic nacházejících se v ulici Okružní,  

na pozemkové parcele č. 328/1 v katastrálním území Tanvald, dle předloženého návrhu odboru 

rozvoje a KV s tím, že dřevo bude použito pro potřeby města nebo prodáno dle platného ceníku. 

 

usnesení č. 171/12/2020 

 

Rada města schvaluje vyplacení odměn ředitelkám škol a školských zařízení za I. pololetí 2020 

ve výplatním období za měsíc červen 2020 dle přílohy. 

§ pol. ORJ ORG Kč

8115 5 424 385,06

3113 6121 21 3522 -184 000,00

3113 6121 21 5765891 3 135 451,66

3113 6121 21 5765892 1 157 124,94

3113 6122 21 5765893 72 358,00

3113 6122 21 5765894 77 300,00

3113 5137 21 5765895 378 730,00

3113 5172 21 5765896 41 140,00

3113 5137 21 5765897 125 117,00

3113 6121 21 5765898 101 998,46

3113 5137 21 3520 37 750,00

3113 6121 21 10321 251 415,00

6171 5166 20 230 000,00
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usnesení č. 172/12/2020 

 

Rada města rozhodla, že se letošní ročník soutěže HAF – Humor v amatérském filmu 2020 

neuskuteční. 

 

usnesení č. 173/12/2020 

 

Rada města schvaluje Kontrolní řád města Tanvald s účinností od 15.06.2020. 

 

usnesení č. 174/12/2020 

 

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 Základní školy Tanvald, Sportovní 576, příspěvková organizace 

dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 175/12/2020 

 

Rada města schvaluje pracovní plán rady města na II. pololetí 2020 dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 176/12/2020 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit za osobní přínos při splnění významného 

úkolu, za činnost a aktivity v první polovině roku 2020 včetně řešení mimořádných situací a 

koordinaci činností pověřeného úřadu ve stavu nouze, které vykonávali ve prospěch města v době 

mimo úřední hodiny, ve svém osobním volnu nejen v pracovní dny, ale i ve dnech pracovního volna 

a klidu, poskytnout v souladu s § 76 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích platném v znění, mimořádné 

odměny starostovi a  místostarostovi ve výši poloviny jejich měsíční odměny. 

 

usnesení č. 177/12/2020 

 

Rada města jako zřizovatel JSDHO Tanvald – Šumburk souhlasí s účastí této jednotky  

na taktickém cvičení Krajského hasičského sboru Libereckého kraje dne 16.06.2020  na stanici 

Tanvald. 

 

 

 

Upraveno podle podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

 

 

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

      starosta                                                                                                              místostarosta 

 

 


