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 Město TANVALD 

 

 Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 

konané dne 14.04.2021 

 

usnesení č. 94/8/2021 
 

Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-4010994/VB/2 

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

podle předloženého návrhu, týkající se stavby podzemního vedení NN na části pozemkové parcely 

č. 323/2 v katastrálním území Tanvald. 

 

usnesení č. 95/8/2021 
 

Rada města bere na vědomí výši daně z příjmu právnických osob za město a rozhodla provést 

rozpočtové opatření č. 12/2021: 

 
DAŇOVÉ PŘÍJMY                 + 2.137.120 Kč 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ                                                                                    + 2.137.120 Kč 

 

 
       

usnesení č. 96/8/2021 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej veřejné části vodovodních přípojek 

v počtu 33 a veřejné části kanalizačních přípojek v počtu 20 vlastníkům nemovitostí, pro které byly 

přípojky vybudovány v souvislosti se stavbou označenou jako „Tanvald,  Šumburk, vodovod a 

kanalizace Vítězná ul.“  za kupní cenu ve výši 1.000 Kč.   

 

usnesení č. 97/8/2021 
 

Rada města nesouhlasí s pronájmem pozemkové parcely č. 409/7 (ostatní plocha – jiná plocha) 

v katastrálním území Tanvald za účelem užívání jako odstavné plochy pro odtahovou službu. 

    

usnesení č. 98/8/2021 
 

Rada města souhlasí s umístěním zemní vodovodní přípojky a vybudováním sjezdu z místní 

komunikace, kterými bude dotčena pozemková parcela č. 2610 v k.ú. Šumburk nad Desnou,  

ve vlastnictví města Tanvald, dle požadavku paní S. s tím, že napojení sjezdu bude vybudováno 

v souladu s § 11, 12, 13 Vyhlášky ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 

zákon o pozemních komunikacích. 

 

usnesení č. 99/8/2021 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej stavby „Tanvald – ul. Protifašistických 

bojovníků – prodloužení vodovodu“, tj. vodovodu  o celkové  délce  34,2 m do vlastnictví 

Severočeské vodárenské společnosti a.s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice za kupní cenu  

21.600 Kč. 

 

 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

1122 2 137 120,00

6399 5365 10 2 137 120,00
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usnesení č. 100/8/2021 

Rada města schvaluje kupní smlouvu mezi městem Tanvald  a spolkem Tenis Tanvald z.s. podle 

předloženého návrhu, týkající se prodeje části pozemkové parcely č. 395/15 a části pozemkové 

parcely č. 395/25 v katastrálním území Tanvald označené podle geometrického plánu  č. 1699-

184/2020 ze dne 30.05.2017 jako pozemková parcela č. 395/30 (ostatní plocha – jiná plocha). 

 

usnesení č. 101/8/2021 

Rada města: 

1/ schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 10.000 Kč spolku  BABYBOX – Ludvík Hess  

a Jakub Hess pomáhají odloženým dětem, z.s., se sídlem Pod oborou 88, Praha 10 - Hájek na výměnu 

původního babyboxu v Nemocnici Jablonec nad Nisou; 

2/ rozhodla provést rozpočtové opatření č. 13/2021: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ        

 

nerozdělené dotace a dary                                                                                              - 10.000 Kč 

 

dar BABYBOX - Ludvík Hess a Jakub Hess pomáhají odloženým dětem, z.s.              10.000 Kč 

 

 
 

3/ schvaluje Darovací smlouvu č. 24/2021 mezi městem Tanvald a BABYBOX – Ludvík Hess  

a Jakub Hess pomáhají odloženým dětem, z.s., se sídlem Pod oborou 88, Praha 10 - Hájek  

dle předloženého návrhu.  

 

usnesení č. 102/8/2021 

Rada města  souhlasí s umístěním stavby nového zemního kabelového vedení na pozemkových 

parcelách č. 1831/3 a 375/129 vše v k.ú. Tanvald, ve vlastnictví města Tanvald, dle požadavku spol. 

ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. 

 

usnesení č. 103/8/2021 

Rada města schvaluje smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi městem Tanvald a paní B. podle 

předloženého návrhu, týkající se prodeje pozemkové parcely č. 899/15 (trvalý travní porost)  

o výměře 1101 m2 v katastrálním území Šumburk nad Desnou za účelem umístění stavby rekreačního 

objektu. 

 

usnesení č. 104/8/2021 

Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu a provozu víceúčelového areálu – 

autokempu Tanvaldská kotlina ze dne 17.12.2019 mezi městem Tanvald a spolkem NORTH BIKE 

CLUB, se sídlem Pražská 608/109, Jablonec nad Nisou dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 105/8/2021 

Rada města jako zřizovatel  Základní umělecké  škole Tanvald,  příspěvkové organizaci  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:  Hudební nástroje  pro  soubory  

a orchestr.  Celková výše  nákladů  činí  498 000 Kč, spoluúčast školy 20%. Doba realizace  červen 

2021 – březen 2022. 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

3900 5222 99 27006891 10 000,00

6409 5222 99 -10 000,00
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usnesení č. 106/8/2021 

Rada města jako zřizovatel Základní umělecké škole Tanvald, příspěvkové organizaci schvaluje 

podání žádosti Libereckému kraji o poskytnutí individuální dotace na projekt Akademie umění  

a kultury pro seniory. Celková výše nákladů činí 92.400 Kč. Doba realizace 1.1.2021 – 30.12.2021. 

 

usnesení č. 107/8/2021 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit realizaci akce „Naučná stezka Bobovka“  

a schválit rozpočtové opatření: 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

Naučná stezka Bobovka            1.100.000 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let               + 1.100.000 Kč 

 

§ pol. ORJ ORG Kč 

  8115         1.100.000,00 

3742 6121     21   10405     1.100.000,00 

 

usnesení č. 108/8/2021 

Rada města schvaluje Smlouvu o užívání a provozování areálu koupaliště mezi městem Tanvald  

a slečnou S. dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 109/8/2021 

Rada města jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci „Tanvald – oprava 

místní komunikace 23 c ul. Palackého“ ve složení: 

 

1. MDDr. Daniela Šebestová, místostarostka města 

2. Jiří Onderka – vedoucí odboru rozvoje a KV 

3. Monika Brezarová – úřednice odboru rozvoje a KV 

náhradníci: 

1. Mgr. Antonín Bělonožník, místostarosta města 

2. Zdeněk Havel – technik odboru rozvoje a KV 

3. Josef Průcha – pracovník odboru rozvoje a KV 

usnesení č. 110/8/2021 

Rada města jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci „Pumptrack Tanvald“  

ve složení:  

 

1. Mgr. Antonín Bělonožník, místostarosta města 

2. Jiří Onderka – vedoucí odboru rozvoje a KV 

3. Monika Brezarová – úřednice odboru rozvoje a KV 

náhradníci: 

1. MDDr. Daniela Šebestová, místostarostka města 

2. Zdeněk Havel – technik odboru rozvoje a KV 

3. Josef Průcha – pracovník odboru rozvoje a KV 
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usnesení č. 111/8/2021 

Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o pronájmu nebytových prostor umístěných 

v objektu č.p. 350 Tanvald, Krkonošská ulice, ze dne 28.01.2014 mezi městem Tanvald a ČR -Úřad 

práce ČR, se sídlem Dobrovského 1278/25, Praha 7 dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 112/8/2021 

Rada města rozhodla na návrh tajemníka MěÚ jmenovat s účinností od 15. 04. 2021 pana Ing. Aleše 

Šebestu vedoucím odboru SÚ a ŽP MěÚ Tanvald. 
 

usnesení č. 113/8/2021 

Rada města schvaluje pachtovní smlouvu mezi městem Tanvald a Františkem Berkou, IČ 69282706,  

se sídlem Pod Špičákem 675, Tanvald týkající se propachtování pozemků parc. č. 395/2, č. 395/26,  

č. 399/6, č. 409/5, č. 409/15, č. 409/25, č. 422/1 vše v katastrálním území Tanvald, dle předloženého 

návrhu. 

 

usnesení č. 114/8/2021 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 14/2021: 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

pořízení části p. p. č. 493/5, k. ú. Šumburk nad Desnou                  2.800 Kč 

pořízení části p. p. č. 493/7, k. ú. Šumburk nad Desnou                  1.300 Kč 

 

ROZPOČTOVÁ REZERVA                - 4.100 Kč 

 

 
 

usnesení č. 115/8/2021 

Rada města projednala a bere na vědomí plán oprav místních komunikací v roce 2021 předložený 

odborem rozvoje a KV. 

 

usnesení č. 116/8/2021 

Rada města bere na vědomí dosažený výsledek rozpočtového hospodaření města Tanvald za rok 

2020 ve výši 2.082.509,58 Kč a další informace o hospodaření města v roce 2020. 

 

 

 

 

Upraveno podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

 

 

 

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

      starosta                                                                                                     místostarosta  

 

§ pol. ORJ ORG Kč

3639 6130 10 10406 2 800,00

3639 6130 10 10407 1 300,00

6409 5901 -4 100,00


