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Město TANVALD 

 

 Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 

konané dne 27.01.2020  

 

usnesení č. 13/2/2020 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s realizací a financováním akce „Revitalizace 

hřiště u Masarykovy školy“ a současně souhlasit s podáním žádosti o poskytnutí dotace z Národního 

programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR Podpora rozvoje regionů 2019+ na rok 2020, 

podprogram Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli.  

 

usnesení č. 14/2/2020 
 

Rada města schvaluje Smlouvu příkazní mezi městem Tanvald a Ing. Luďkem Suchomelem, MBA, 

Sportovní 78, 468 51 Smržovka na zajištění dotačního managementu a výběrového řízení  

na zhotovitele stavby pro projekt „Revitalizace hřiště u Masarykovy školy“ dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 15/2/2020 

 

Rada města po projednání žádosti pana M. P. rozhodla stavební parcelu č. 1705 o výměře 23 m2 

v katastrálním území Tanvald neprodávat a ponechat i nadále v pronájmu. 

 

usnesení č. 16/2/2020 
 

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

pozemkové parcely č. 1969/3 (trvalý travní porost) o výměře 72 m2 v katastrálním území Šumburk 

nad Desnou včetně podzemní požární nádrže, dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 17/2/2020 
 

Rada města schvaluje Smlouvu o sdružených dodávkách elektřiny č.1295042739/02 mezi městem 

Tanvald a společností ČEZ ESCO, a.s., se sídlem Duhová 1444/2, Praha dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 18/2/2020 
 

Rada města bere na vědomí informaci o převodu odběrného místa na dodávky elektrické energie  

u  č.p. 480, ul. Pod Špičákem, Tanvald na město Tanvald. 
 

usnesení č. 19/2/2020 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup pozemkové parcely č. 409/7 (ostatní 

plocha – jiná plocha) o výměře 2127 m2 v katastrálním území Tanvald od spolku Tenis Tanvald, z.s.,  

se sídlem Pod Špičákem 592, Tanvald za kupní cenu 282.000 Kč. 

 

usnesení č. 20/2/2020 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit: 

a/ poskytnutí neinvestiční dotace na činnost a provozní výdaje a dary organizacím z rozpočtu města 

Tanvald v roce 2020 takto: 

   

1) Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Tanvald dotaci ve výši 80.000 Kč  

2) MotorGate, z.s. Tanvald dar ve výši 5.000 Kč 

3) Školní sportovní klub ZŠ Tanvald, Sportovní 576, z.s.  dar ve výši 20.000 Kč  

4) Oblastní charita Most dotaci ve výši 30.000 Kč. 

5) Klub bojového umění karate Tanvald, z.s. dar ve výši 20.000 Kč. 

6) Spolek  zdravotně postižených Tanvald, z.s. dotaci ve výši 50.000 Kč 

7) Tenis Tanvald, z.s.  dar ve výši 20.000 Kč 

8) Rodinné centrum Maják Tanvald, z.s.  dotaci ve výši 85.000 Kč 
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9) Gymnázium a Obchodní akademie Tanvald, příspěvková organizace dotaci na provoz školního 

bazénu ve výši  850.000 Kč 

10) Gymnázium a Obchodní akademie Tanvald, příspěvková organizace dotaci na krajem nepokryté 

výdaje na provozní činnost budovy gymnázia a OA ve výši 100.000 Kč  

11) Tělovýchovná jednota Jiskra Tanvald, z.s. dotaci ve výši 170.000  Kč 

12) Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s dotaci ve výši 50.000 Kč 

13) Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Jablonec nad Nisou, 

pobočný spolek dar ve výši 15.000 Kč 

14) SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů Tanvald Šumburk, pobočný spolek dar ve výši 30.000 Kč 

15) Základní škola Tanvald, Údolí Kamenice 238, p.o. dar ve výši 25.000 Kč 

16) TJ Velké Hamry, z.s. dar ve výši 5.000 Kč 

17) Tělovýchovná jednota  Tanvald, z.s. dotaci ve výši 170.000 Kč 

18) DH FR racing Tanvald, z.s. dar ve výši 30.000  Kč  

19) Občanské sdružení D.R.A.K. Liberec, z.s. dotaci ve výši 25.000 Kč  

20) Most k naději, z.s. dotaci ve výši  20.000 Kč 

 

b/ rozpočtové opatření č. 7/2020: 

 

VÝDAJE 

 

DOTACE, PŘÍSPĚVKY A DARY - celkem   

 

dotace a dary nerozdělené                           - 1.800.000 Kč 

  

dotace Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Tanvald        80.000 Kč  

dar MotorGate, z.s. Tanvald              5.000 Kč 

dar Školní sportovní klub ZŠ Tanvald, Sportovní 576, z.s.        20.000 Kč   

dotace Oblastní charita Most           30.000 Kč 

dar Klub bojového umění karate Tanvald,z.s.         20.000 Kč 

dotace Spolek  zdravotně postižených Tanvald, z.s.        50.000 Kč 

dar Tenis TANVALD, z.s.             20.000 Kč  

dotace Rodinné centrum Maják Tanvald, z.s.          85.000 Kč 

dotace Gymnázium a Obchodní akademie Tanvald, příspěvková organizace  

    na provoz školního bazénu          850.000 Kč   

dotace Gymnázium a Obchodní akademie Tanvald, příspěvková organizace  

    na krajem nepokryté výdaje na provozní činnost budovy gymnázia a OA   100.000 Kč  

dotace Tělovýchovná jednota Jiskra Tanvald, z.s.     170.000 Kč  

dotace Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s      50.000 Kč 

dar Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.  

Klub Jablonec nad Nisou, pobočný spolek          15.000 Kč 

dar SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů Tanvald Šumburk, pobočný spolek     30.000 Kč 

dar Základní škola Tanvald, Údolí Kamenice 238, p.o.        25.000 Kč 

dar TJ Velké Hamry, z.s            5.000 Kč 

dotace Tělovýchovná jednota  Tanvald, z.s.       170.000 Kč 

dar DH FR racing Tanvald, z.s.           30.000 Kč  

dotace Občanské sdružení D.R.A.K. Liberec, z.s.        25.000 Kč 

dotace Most k naději, z.s.                               20.000 Kč 

 

usnesení č. 21/2/2020 
 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 4/2020: 

 
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY           + 91.600 Kč 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

pořízení osobního automobilu pro MěÚ        + 37.800 Kč 

 



 - 3 - 

pořízení osobního automobilu pro TS        + 53.800 Kč 

 

 
 

usnesení č. 22/2/2020 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 5/2020 spočívající  

ve vrácení nedočerpaných prostředků účelových neinvestičních dotací na sociální práci, sociálně 

právní ochranu dětí, asistenty prevence kriminality a volby do Evropského parlamentu: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ + 589.416,46 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let          + 589.416,46 Kč 

 

 
 

usnesení č. 23/2/2020 
 

Rada města: 

a) bere na vědomí průběh a výsledky elektronických aukcí organizovaných společností FinYes s.r.o., 

IČ: 04191684,  které  proběhly  ve  dnech  15.,  16. a 17  ledna  2020  na prodej motorových  vozidel  

s příslušenstvím ve vlastnictví města Tanvald, o jejichž vyřazení prodejem prostřednictvím 

elektronické aukce bylo rozhodnuto usneseními rady města č. 349/23/2019 ze dne 11. 12. 2019  

a č. 364/24/2019 ze dne 30. 12. 2019; 

b) schvaluje na základě výsledků elektronických aukcí vypracované kupní smlouvy ze dne 27. 01. 

2020 na prodej motorových vozidel s příslušenstvím dle bodu a) tohoto usnesení: 

- smlouvu na prodej Kolového traktoru ZETOR 9540 s příslušenstvím za 406 000 Kč mezi 

městem Tanvald a vydražitelem panem L. D.; 

- smlouvu na prodej Kolového traktoru ZETOR 9641 Forterra 4WD za 535. 555 Kč mezi 

městem Tanvald a vydražitelem panem M. K.; 

- - smlouvu na prodej Speciálního automobilu – univerzálního nosiče nástaveb MERCEDES-

BENZ Unimog 130 za 330.000 Kč  mezi městem Tanvald a vydražitelem společností   

LUTWA s.r.o., se sídlem Brodecká 778, 468 22 Železný Brod, IČ: 22799648, zastoupenou 

jednatelem společnosti Lubošem Twardzikem. 

 

usnesení č. 24/2/2020 
 

Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi městem Tanvald  

a společností LIVO, spol. s r.o., se sídlem V aleji 33, Jablonec nad Nisou dle předloženého návrhu. 

 

 

 

 

 

usnesení č. 25/2/2020 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

3639 3111 9 91 600,00

6171 6123 19 10312 37 800,00

3639 6123 22 10313 53 800,00

§ pol. ORJ ORG Kč

8115 589 416,46

6402 5364 10 98348 56 937,56

6402 5364 10 14032 2 835,00

6402 5364 10 13011 427 918,01

6402 5364 10 13015 101 725,89
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Rada města schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci v oblasti poskytování sociálních služeb  

ze dne 18.04.2018 mezi příspěvkovou organizací Dům penzion pro důchodce, městem Smržovka  

a městem Tanvald dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 26/2/2020 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města aktualizovat Strategický plán rozvoje města Tanvald 

(2016 – 2026) o aktivitu A. 4.3.7. „Revitalizace hřiště u Masarykovy základní školy“. 

 

usnesení č. 27/2/2020 

 

Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na poskytování služeb v oblasti BOZP a PO  

ze dne 01.03.2013 mezi městem Tanvald a panem Pavlem Lázničkou, Bzí 80, Železný Brod, IČO 631 

34 551 dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 28/2/2020 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Dotační program č. 1 na podporu zdravotních 

služeb v období 2020-2022 na území města Tanvald dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 29/2/2020 

 

Rada města vzala na vědomí doporučení pracovního výboru Tanvaldského hudebního jara  

na pronájem billboardu umístěného na centrálním parkovišti za účelem reklamy letošního ročníku 

Tanvaldského hudebního jara  na dobu dvou měsíců. 

 

usnesení č. 30/2/2020 

 

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 2020 nepřipojí. 

 

usnesení č. 31/2/2020 

 

Rada města souhlasí s úpravou silničního provozu v ulici Protifašistických bojovníků a Husova  

dle návrhu vypracovaného Ing. Václavem Gebouským „Návrh změny svislého dopravního značení a 

vodorovného dopravního značení v ulicích Protifašistických bojovníků a Husova s cílem zvýšit 

kapacitu parkování Tanvald“. 

 

 

 

Upraveno podle podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

 

 

 

 

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

      starosta                                                                                                místostarosta 


