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Město TANVALD 

 

 Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 

konané dne 15.07.2019  

 
usnesení č. 193/13/2019 
 

Rada města v působnosti valné hromady společnosti TABYS s.r.o. se sídlem Tanvald, 

Protifašistických bojovníků 183, PSČ 468 41, IČ 62739646, jejímž jediným společníkem je město 

Tanvald, po projednání: 

1/ schvaluje účetní závěrku společnosti TABYS s.r.o. za rok 2018 v přiloženém znění; 

2/ schvaluje hospodářský výsledek ve výši 404.056,79 Kč a rozhodla o jeho převedení na úhradu 

ztrát minulých účetních období v celé výši. 

 
usnesení č. 194/13/2019 
 

Rada města v působnosti valné hromady společnosti TABYS s.r.o. se sídlem Tanvald, 

Protifašistických bojovníků 183, PSČ 468 41, IČ 62739646, jejímž jediným společníkem je město 

Tanvald, schvaluje vyplacení mimořádné odměny jednateli společnosti TABYS s.r.o. dle 

předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 195/13/2019 
 

Rada města souhlasí s ukončením nájemní smlouvy ze dne 20.08.1998 uzavřené mezi městem 

Tanvald  a paní D. T., týkající se pronájmu  části pozemkové parcely č. 157/2 v katastrálním území 

Tanvald, dohodou ke dni 31.07.2019. 

 

usnesení č. 196/13/2019 
 

Rada města:  

1/  rozhodla  pronajmout vodní dílo označené jako: „Tanvald – ulice Protifašistických bojovníků – 

prodloužení vodovodu (vodovodní řad z ulice Vítězná PE DN 150 v délce 13,71 m a PE DN 80 

v délce 20,54 m + 1 vzdušník), na části pozemků st.p.č. 453, p.p.č. 2674/1 a p.p.č. 18/25 vše 

v katastrálním území Šumburk nad Desnou; 

2/  schvaluje Nájemní smlouvu mezi městem Tanvald a Severočeskou vodárenskou společností a.s., 

se sídlem Přítkovská 1689, Teplice, týkající se vodního díla označeného jako: „Tanvald – ulice 

Protifašistických bojovníků – prodloužení vodovodu (vodovodní řad z ulice Vítězná PE DN 150 

v délce 13,71 m a PE DN 80 v délce 20,54 m + 1 vzdušník), na části pozemků st.p.č. 453, p.p.č. 

2674/1 a p.p.č. 18/25 vše v katastrálním území Šumburk nad Desnou, podle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 197/13/2019 

 

Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 30. 12. 2009 uzavřené mezi městem 

Tanvald  a  Mateřskou školou Tanvald,  U Školky579,  příspěvková  organizace, se sídlem U Školky 

579, Tanvald  podle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 198/13/2019 
 

Rada města rozhodla uvolnit finanční prostředky na provedení protipožárních impregnací 

látkového vybavení v kině JAS Járy Cimrmana a schválit rozpočtové opatření č. 54/2019: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ        + 26.000 Kč 

 

ROZPOČTOVÁ REZERVA                                                                     - 26.000 Kč  
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§ pol. ORJ ORG Kč 

3313 5169 21  26.000,00 

6409 5901     -26.000,00 

 

usnesení č. 199/13/2019 
 

Rada města rozhodla schválit Smlouvu o dílo na zpracování Územní studie rozvojové lokality Z6 

Valašsko mezi Ing. Eduardem Žaludou, Železná 493/20, 110 00 Praha 1 a městem Tanvald  

dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 200/13/2019 

 

Rada města projednala žádost občanů bydlících v ulici U lávky o vybudování vodovodu v této ulici a 

rozhodla v současné době tento vodovod nerealizovat. 

 

usnesení č. 201/13/2019 
 

Rada města rozhodla schválit vypracování projektové dokumentace na vybudování parkoviště  

ul.  Okružní před obytným domem č.p. 521 až 524, sídliště Výšina a provést rozpočtové opatření  

č . 56/2019:  

 

KAPITÁLOVÉ  VÝDAJE 

 

parkoviště v Okružní ul. před č.p. 521 – 524                  106.000 Kč 

 

ROZPOČTOVÁ  REZERVA              - 106.000 Kč 

 

§ pol. ORJ ORG Kč 

2219 6121 10 10223 106.000,00 

6409 5901     -106.000,00 

 

usnesení č. 202/13/2019 
 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 55/2019: 

 

PŘIJATÉ TRANSFERY  

 

na projekty ZUŠ Tanvald z OP VVV              830.424 Kč 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ 

 

projekty ZUŠ Tanvald z OP VVV              830.424 Kč 

 

 

usnesení č. 203/13/2019 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města realizovat opravu membránového zastřešení stánku 

na terminálu dopravy a schválit rozpočtové opatření č. 57/2019: 

 

 

 

ÚZ § pol. ORJ ORG Kč

103533063 4116 705 860,39

103133063 4116 124 563,61

103533063 3231 5336 10 705 860,39

103133063 3231 5336 10 124 563,61
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BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ                + 638.000 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                         + 638.000 Kč 

 

§ pol. ORJ ORG Kč 

3613 5171 21 90255 638.000,00 

 8115     638.000,00 

 

usnesení č. 204/13/2019 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města uvolnit finanční prostředky na pořízení dvou 

komunálních traktorů s nástavbami pro technické služby města Tanvald a schválit rozpočtové 

opatření č. 58/2019: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ        + 112.409 Kč  

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

pořízení traktoru CASE MAXXUM                                                                        2.315.940 Kč                                                      

pořízení nástavby – samonabírací sypač inertního materiálu a soli                            287.980 Kč 

pořízení nástavby – univerzální sněhový pluh s proměnlivou geometrií 

křídel š. 2600 mm                                                                                                        291.005 Kč 

pořízení traktoru CASE LUXXUM                                                                          2.023.362 Kč 

pořízení nástavby – univerzální sněhový pluh s proměnlivou geometriií 

křídel š. 2300 mm                                                                                                        276.485 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                 5.307.181 Kč 

 

§ pol. ORJ ORG Kč 

  8115      5.307.181,00 

3639 6123 22 10224  2.315.940,00 

3639 6123 22 10225  2.023.362,00 

 3639 6122     22   10226     287.980,00 

3639 6122 22 10227     291.005,00 

3639 6122 22 10228     276.485,00 

3639 5139 22      112.409,00 
 

usnesení č. 205/13/2019 

 

Rada města souhlasí s nabídkou firmy FCC Liberec s.r.o. na umístění nádob na sběr použitých 

jedlých tuků a olejů z domácností ve městě a souhlasí s jejich umístěním dle návrhu odboru rozvoje a 

KV MěÚ Tanvald.  

 

usnesení č. 206/13/2019 

 

Rada města souhlasí se zněním nové nájemní smlouvy o nájmu bytových jednotek postavených 

v podkroví domu č.p. 333, ul. Raisova, Tanvald, část Šumburk nad Desnou  na dobu neurčitou  dle 

předloženého návrhu. 
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usnesení č. 207/13/2019 

 

Rada města schvaluje program zasedání zastupitelstva města dne 24.07.2019 s tím, že může být dle 

potřeby doplněn: 

1/ Zahájení 

2/ Pořízení traktorů s nástavbami pro technické služby města Tanvald   

3/ Oprava membránového zastřešení stánku terminál 

4/ Schválení Zřizovací listiny ZUŠ Tanvald 

   5/ 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    

 


