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Město TANVALD 

 

 Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 

konané dne 26.06.2019  

usnesení č. 174/12/2019 
 

Rada města vydává záměr na prodej části pozemkové parcely č. 2385/1 (trvalý travní porost)  

o výměře cca 40 m2 v katastrálním území Šumburk nad Desnou  manželům D. za účelem vybudování 

přístupu na pozemkovou parcelu č. 2388/2  v katastrálním území Šumburk nad Desnou. 

 
usnesení č. 175/12/2019 
 

Rada města: 

1/ souhlasí s ukončením nájemní smlouvy  ze dne 07.10.2015 uzavřené mezi městem Tanvald  

a manželi  K. týkající se pronájmu části pozemkové parcely č. 589/1 v katastrálním území Tanvald, 

dohodou ke dni 31.08.2019; 

2/ vydává záměr na pronájem části pozemkové parcely č. 589/1 (trvalý travní porost) o výměře  

395 m2 v katastrálním území Tanvald Společenství vlastníků jednotek domu Kostelní 169, Tanvald,  

IČ 061 96 829, se sídlem Kostelní 169, Tanvald za účelem  umístění venkovní části vnitřní 

kanalizace, 3 ks revizní šachty, rozdělovací šachty  a 2 ks vsakovací jímky od 01.09.2019. 

 

usnesení č. 176/12/2019 
 

Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy nebytových prostor v č.p.  583, ul. Horská, 

Tanvald panu K. do 31.08.2019.  

 

usnesení č. 177/12/2019 
 

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-12-4009792/VB/2 JN, Tanvald, ul. Lesní, pč.812/1-svod, kNN, SS, 

týkající se stavby zařízení distribuční soustavy – zemního kabelového vedení NN na části pozemkové 

parcely č. 2623/1 v katastrálním území Šumburk nad Desnou; 

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

4009792/VB/2 JN, Tanvald, ul. Lesní, pč.812/1-svod, kNN, SS, týkající se stavby zařízení distribuční 

soustavy – zemního kabelového vedení NN na části pozemkové parcely č. 2623/1  

v katastrálním území Šumburk nad Desnou podle předloženého návrhu.  

 

usnesení č. 178/12/2019 

 

Rada města souhlasí s doplněním přílohy č. 3 Směrnice pro odpisování dlouhodobého hmotného 

majetku schválené radou města dne 15. 10. 2014 a to tak, že stanovená doba použitelnosti sportoviště 

u Základní školy, Údolí Kamenice 238, Tanvald bude 30 let. 

 

usnesení č. 179/12/2019 
 

Rada města souhlasí s poskytnutím příspěvku P. ve výši 20.000 Kč na odkanalizování rodinného 

domu č.p. 481, ul. U Lávky, Tanvald, část Šumburk nad Desnou v souladu s Pravidly pro poskytování 

příspěvku na odkanalizování nemovitosti. 

 

usnesení č. 180/12/2019 
 

Rada města souhlasí s poskytnutím příspěvku panu B. ve výši 20.000 Kč na odkanalizování 

rodinného domu na pozemkové parcele č. 768/2 v katastrálním území Tanvald v souladu s Pravidly 

pro poskytování příspěvku na odkanalizování nemovitosti. 
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usnesení č. 181/12/2019 

 

Rada města schvaluje  Smlouvu o dílo č. 190531 mezi městem Tanvald a společností Geus okna a.s., 

se sídlem Modřanská 409/68, Praha 4 – Modřany na výrobu a dodávku protipožárních dveří  

pro objekt č.p. 589 , ul. U Stadionu, Tanvald dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 182/12/2019 
 

Rada města rozhodla schválit Smlouvu o dílo na realizaci akce „Tanvald, Šumburk – vodovod  

a kanalizace ve Vítězné ulici“ mezi městem Tanvald a firmou SIZ s.r.o., Velké Hamry 694, 468 45 

Velké Hamry dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 183/12/2019 
 

Rada města rozhodla uvolnit finanční prostředky na vypracování energetických auditů objektů  

ve vlastnictví města: Raisova 333, Vítězná 593 a Vítězná 614, a rozhodla provést rozpočtové 

opatření č. 52/2019: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

Odbor rozvoje a komunálních věcí                       + 120.000 Kč 

 

ROZPOČTOVÁ REZERVA                                                                 - 120.000 Kč  

 

 

usnesení č. 184/12/2019 
 

Rada města schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy č.12/2019 o poskytnutí účelové neinvestiční 

dotace uzavřené mezi městem Tanvald a Tenis Tanvald, z.s., se sídlem Pod Špičákem 592, Tanvald 

dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 185/12/2019 

 

Rada města schvaluje pracovní plán rady města na II. pololetí 2019 dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 186/12/2019 

 

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 umělecké školy Tanvald, příspěvková organizace  

dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 187/12/2019 

 

Rada města dává souhlas zřizovatele se zapojením Základní školy Tanvald, Sportovní 576, Tanvald, 

příspěvková organizace do projektu Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 5. 

 

usnesení č. 188/12/2019 

 

Rada města schvaluje vyplacení odměn ředitelům škol a školských zařízení za I. pololetí 2019  

ve výplatním období za měsíc červen 2019 dle přílohy. 

 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

3612 5169 21 90333 40 000,00

3612 5169 21 90593 40 000,00

3612 5169 21 90614 40 000,00

6409 5901 -120 000,00
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usnesení č. 189/12/2019 

 

Rada města rozhodla zrušit výběrové řízení na dodavatele na akci Realizace energetických úspor 

v objektu radnice č.p. 359, Tanvald (výměna oken, zateplení podlahy půdy) z důvodu výše cenových 

nabídek a vypsat nové výběrové řízení. 

 

usnesení č. 190/12/2019 

 

Rada města rozhodla schválit podání žádosti o dotaci na SFŽP ČR ve 121. výzvě pro projekt 

Zateplení objektu radnice a výměna fasádních výplní, Palackého 359, Tanvald. 

 

usnesení č. 191/12/2019 

 

Rada města:   

1/ bere na vědomí zrušení výběrového řízení na dodavatele na akci „Vyhlídka nad Tanvaldem“  

a informaci v pokračování v přípravě nového výběrového řízení; 

2/ rozhodla souhlasit s pokračováním přípravy žádosti o dotaci na projekt s názvem „Česko – polská 

hřebenovka – západní část“ vedený pod registračním číslem CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001216 

z prostředků Interreg V-A CZ-PL Česká republika - Polsko. 

 

usnesení č. 192/12/2019 

 

Rada města schvaluje: 

1/ poskytnutí peněžitého daru panu  K. ve výši 10.000 Kč; 

2/ rozpočtové opatření č. 53/2019: 

 

           BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

           ODBOR EKONOMICKÝ   

           nerozdělené dotace                    - 10.000 Kč 

           dar Petru Kešnerovi z Bakova nad Jizerou      + 10.000 Kč 

 

§ pol. ORJ ORG Kč 

6409 5222 99   -10 000,00 

3900 5492 99 11111113 10 000,00 

 

3/ Darovací smlouvu o poskytnutí peněžitého daru č. 37/2019 mezi městem Tanvald a p. K. 

dle předloženého návrhu. 

 

 
 

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    

 


