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Město TANVALD 

 

 Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 

konané dne 23.01.2019  

usnesení č. 12/2/2019 
 

Rada města bere na vědomí informaci jednatele společnosti TABYS s.r.o. o výši nájemného 

v bytech ve vlastnictví společnosti TABYS s.r.o. a záměru o jeho zvýšení. 

 

usnesení č. 13/2/2019 
 

Rada města vydává záměr na prodej pozemkové parcely č. 754/1 (trvalý travní porost) o výměře 3184 

m2 v katastrálním území Šumburk nad Desnou manželům Ž. 

 

usnesení č. 14/2/2019 
 

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 budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

č. 8800091751_1/BVB/P, týkající se  stavby plynárenského zařízení „Přeložka STL plynovodu v ul. 

Hlavní u č.p. 1309, Smržovka, číslo stavby 8800091751 na části pozemků parc. č.  4219, 4221/1, 

4221/2, 4231 a č. 4232 v katastrálním území Smržovka; 

2/ Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 8800091751_1/BVB/P mezi firmou 

GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem a městem Tanvald podle 

předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 15/2/2019 
 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 101/2018: 

 

PŘÍJMY 

 

DAŇOVÉ PŘÍJMY                 +  613.836 Kč 

 

PŘIJATÉ TRANSFERY 

 

na projekt "Revitalizace parků v Tanvaldu (park u fontány, park u pomníku TGM)"      - 310.764 Kč 

 

na projekt "Revitalizace parků v Tanvaldu (park u kruhového objezdu)"             - 303.072 Kč 

 

 
 

 

usnesení č. 16/2/2019 
 

Rada města schvaluje Kupní smlouvu č. D994180481 mezi městem Tanvald a Povodím Labe, státní 

podnik týkající se prodeje pozemkové parcely č. 179/3 (vodní plocha -  koryto vodního toku přirozené 

nebo upravené) o výměře 8 m2 v katastrálním území Tanvald dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 17/2/2019 
 

Rada města schvaluje Směnnou smlouvu č. 03/2018/Dob-36200 mezi městem Tanvald a Českou 

republikou – Ředitelstvím silnic a dálnic ČR týkají se směny pozemků v katastrálním území Šumburk 

nad Desnou – Terminál dopravy dle předloženého návrhu. 

 

 

ÚZ § pol. ORJ ORG Kč

1211 613 836,00

106515011 4116 3745 -310 764,00

106515011 4116 3746 -303 072,00
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usnesení č. 18/2/2019 
 

Rada města schvaluje Smlouvu o dílo č. 01/2019 na vypracování projektové dokumentace na projekt 

„Rekonstrukce oken v objektu ZŠ, Školní 416“ mezi městem Tanvald a Ing. Lukášem Michkem,  

IČ 76550982, Poštovní 615, 468 61 Desná dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 19/2/2019 
 

Rada města schvaluje Smlouvu o poskytování odlehčovací služby pro obyvatele města Tanvald    

mezi městem Tanvald a organizací Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o., se sídlem  

E. Floriánové 1736/8, Jablonec nad Nisou dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 20/2/2019 
 

Rada města schvaluje Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní 

souvisejících mezi městem Tanvald a firmou GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad 

Labem dle předloženého návrhu. 
 

usnesení č. 21/2/2019 
 

Rada města rozhodla pronajmout bytovou jednotku č. 107, garsoniéru s příslušenstvím, Vítězná 

593, Tanvald, část Šumburk nad Desnou na dobu určitou do 31.07.2019. 

 

usnesení č. 22/2/2019 
 

Rada města souhlasí se spoluprací s Ministerstvem kultury ČR při administraci programu „Podpora 

obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ pro rok 2019, nezřizuje 

komisi státní památkové péče a pověřuje výkonem prací spojených se spoluprací s Ministerstvem 

kultury ČR odbor rozvoje a KV MěÚ Tanvald. 

 

usnesení č. 23/2/2019 
 

Rada města po projednání žádosti Spolku Lungta, se sídlem Dlouhá 2, Praha 1 rozhodla, že se město 

Tanvald k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ v roce 2019 nepřipojí. 

 

usnesení č. 24/2/2019 
 

Rada města dává souhlas zřizovatele příspěvkové organizaci Základní škola Tanvald, Sportovní 576 

se zápisem místa poskytování vzdělávání a umístění školského zařízení U Stadionu 588  

a U Stadionu 589 v Tanvaldě v Rejstříku škol a ŠZ. 

 

usnesení č. 25/2/2019 
 

Rada města souhlasí s pokácením 1 ks smrku a 2 ks javorů nacházejících se v blízkosti školního 

hřiště ZŠ Údolí Kamenice, na pozemkových parcelách č. 595/1 a 595/2 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. 26/2/2019 
 

Rada města schvaluje podání žádostí o dotaci Ministerstva vnitra ČR v souladu s pravidly Programu 

prevence kriminality 2018 – 2020 a schvaluje spoluúčast města minimálně 10% až 30%   

u následujících projektů: 

1/ Tanvald – Pokračování asistentů prevence kriminality 2018 – 2020 

2/ Tanvald – Preventivní prázdninové programy v Majáku 2019 

3/ Tanvald – Pobytový týdenní tábor pro mládež do 15 let 2019 
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usnesení č. 27/2/2019 
 

Rada města: 

1/ pověřuje členy zastupitelstva města Mgr. Antonína Bělonožníka, MDDr. Danielu Šebestovou  

a p. Lukáše Černého k přijímání prohlášení o uzavření manželství dle § 11a, odst.1, zák. č. 301/2000 

Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů; 

2/ stanoví užívání závěsného odznaku jinými členy zastupitelstva města dle § 108, odst. 2 zákona  

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pro přijímání prohlášení o uzavření 

manželství a při významných příležitostech panu Mgr. Antonínu Bělonožníkovi, MDDr. Daniele 

Šebestové a p. Lukáši Černému; 

3/ určuje dle § 11a, odst. 3 a § 12 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně 

některých souvisejících zákonů: 

a) obřadní síň Městského úřadu Tanvald, Palackého 359, úředně určenou místností k přijímání 

prohlášení o uzavření manželství; 

b) sobotu dnem pro přijímání prohlášení o uzavření manželství, a to v době od 10.00 do 13.00 

hodin. 

 

usnesení č. 28/2/2019 

 

Rada města schvaluje Příkazní smlouvu na zpracování projektové žádosti pro získání dotace  

na projekt: „Vyhlídka nad Tanvaldem“ mezi městem Tanvald a Ing. Luďkem Suchomelem, MBA,  

IČ 40180921, Sportovní 78, Smržovka dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 29/2/2019 

 

Rada města schvaluje program zasedání zastupitelstva města dne 13.02.2019 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    

 

 

 


