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 Město TANVALD 

 

 Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 

konané dne 09.12.2020  

 

usnesení č. 339/24/2020 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města po projednání schválit: 

1) rozpočet města Tanvald na rok 2021 takto:  

celkové příjmy ve výši   148.971.804 Kč  

financování ve výši     13.834.357 Kč 

celkové zdroje ve výši    162.806.161 Kč 

běžné výdaje běžného účtu  123.072.004 Kč 

běžné výdaje fondů       3.918.522 Kč 

kapitálové výdaje     33.815.635 Kč 

rozpočtová rezerva       2.000.000 Kč 

celkové výdaje ve výši   162.806.161 Kč 

2) závazné ukazatele rozpočtu v členění dle předloženého materiálu „Návrh rozpočtu města 

Tanvald na rok 2021“. 

 

usnesení č. 340/24/2020 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtový výhled města na roky 2022 -

2026. 

 

usnesení č. 341/24/2020 
 

Rada města vydává záměr na prodej části pozemkové parcely č. 395/15 (ostatní plocha – ostatní 

komunikace) označené podle geometrického plánu č. 1699-184/2017 ze dne 30.05.2017 jako díl 

„a“ o výměře 101 m2 a části pozemkové parcely č. 395/25 (ostatní plocha – ostatní komunikace) 

označené  podle geometrického plánu č. 1699-184/2017 ze dne 30.05.2017 jako díl „b“ o výměře 

88 m2 vše v katastrálním území Tanvald spolku Tenis Tanvald z.s., se sídlem Pod Špičákem 592, 

Tanvald  za účelem vytvoření zázemí pro tenisový klub.  

 

usnesení č. 342/24/2020 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup stavební parcely č. 1656  

o výměře 55 m2 v katastrálním území Tanvald, na které stoji stavba: bez čp/če, technická 

vybavenost  od Tenisu Tanvald, z.s., se sídlem Pod Špičákem 592, Tanvald za kupní cenu  

218.000 Kč. 

 

usnesení č. 343/24/2020 

 

Rada města schvaluje předání stavby vodního díla označeného jako „Tanvald, Vítězná ul., ppč. 

2674/1 - vodovod a kanalizace pro 15 RD“ JN 0,325 051 do nájmu Severočeské vodárenské 

společnosti, a.s. se sídlem Přítkovská 1689, Teplice podle předloženého návrhu nájemní smlouvy. 

 

usnesení č. 344/24/2020 
 

Rada města schvaluje kupní smlouvu mezi firmou ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín IV – 

Podmokly, Teplická 874/8, Děčín a městem Tanvald podle předloženého návrhu, týkající  

se výkupu části pozemkové parcely č. 409/10 (ostatní plocha – ostatní komunikace) v katastrálním 

území Tanvald, označené podle geometrického plánu č. 1561-104/2014 ze dne 03. 06. 2014 jako 

díl „a“ o výměře 331 m2
. 
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usnesení č. 345/24/2020 
 

Rada města: 

1/ souhlasí se snížením nájemného za nájem pozemků pro umístění 7 kontejnerů na textil firmě 

Dimatex CS, spol. s r.o., se sídlem Stará 24, Svárov, Stráž nad Nisou z dosavadních 750 Kč + DPH 

ročně za každé stanoviště na 400 Kč + DPH ročně za každé stanoviště s účinností od 01.01.2021; 

2/ schvaluje Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě č. 16/2013 mezi městem Tanvald a firmou Dimatex 

CS,  spol. s r.o., se sídlem Stará 24, Svárov, Stráž nad Nisou dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 346/24/2020 
 

Rada města rozhodla uvolnit finanční prostředky na přeložky vedení NN jako nutnou investici  

pro možnost výstavby parkoviště v křižovatce ulice Radniční s ulicí Nad Výtopnou a v ulici Slunná 

a provést rozpočtové opatření č. 71/2020: 

 
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

parkoviště křiž. ul. Radniční a Nad Výtopnou                  79.796,50 Kč 

 

parkoviště ul. Slunná                  70.178,00 Kč 

 

ROZPOČTOVÁ REZERVA                                                                         - 149.974,50 Kč  

 

 
 
 

usnesení č. 347/24/2020 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vyřazení studie v hodnotě 42.350 Kč na akci  

„ Požární zbrojnice v Horním Tanvaldu“ z účetní evidence jako zmařenou investici. 

 

usnesení č. 348/24/2020 
 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 72/2020: 

 

PŘIJATÉ TRANSFERY  

 

na projekt ZŠ Tanvald, Sportovní 576 "Mat. vyb. pro pohyb hry 1.-5. třidy - 3. etapa" - 20.000 Kč 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ 

 

projekt ZŠ Tanvald, Sportovní 576 "Mat. vyb. pro pohyb. hry 1.-5. třidy - 3. etapa"     - 20.000 Kč 

 

 
 

usnesení č. 349/24/2020 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 73/2020: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

2219 6121 21 10211 79 796,50

2219 6121 21 10212 70 178,00

6409 5901 -149 974,50

§ pol. ORJ ORG Kč

4122 817 -20 000,00

3113 5336 10 817 -20 000,00
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účelový příspěvek ZŠ Tanvald, Sportovní 576 na odpisy                                              - 29.906 Kč 

účelový příspěvek ZŠ Tanvald, Sportovní 576 na stravování žáků                              - 165.000 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let       - 194.906 Kč 

 

 
 

usnesení č. 350/24/2020 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 74/2020: 

 

DAŇOVÉ PŘÍJMY                 - 7.770.000 Kč 

 

PŘIJATÉ TRANSFERY 

 

Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 podle zákona č. 159/2020 Sb.           7.770.000 Kč 

 

 
  

usnesení č. 351/24/2020 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 75/2020: 

 

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY              261.600,24 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let          - 261.600,24 Kč 

 

 
 

usnesení č. 352/24/2020 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 77/2020: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

  

ODBOR EKONOMICKÝ                  173.406 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let             + 173.406 Kč 

 

 
 

§ pol. ORJ ORG Kč

8115 -194 906,00

3113 5331 10 3520 -29 906,00

3113 5331 10 3520 -165 000,00

ÚZ § pol. ORJ ORG Kč

98024 4111 7 770 000,00

1111 -1 500 000,00

1121 -4 000 000,00

1211 -2 270 000,00

§ pol. ORJ ORG Kč

3634 2142 10 2 261 600,24

8115 -261 600,24

2420 10 -2 000 000,00

§ pol. ORJ ORG Kč

3613 5909 10 173 406,00

8115 173 406,00
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usnesení č. 353/24/2020 
 

Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na podporu 

humanitární pomoci v době pandemie SARS CoV-2, č. OLP/4147/202 mezi městem Tanvald  

a Libereckým krajem dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 354/24/2020 
 

Rada města schvaluje Smlouvu na zajištění humanitární pomoci v době pandemie SARS CoV-2 

ev.č. 02/2020/KT/KŘ  mezi městem Tanvald a Oblastním spolkem ČČK v Jablonci nad Nisou  

dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 355/24/2020 
 

Rada města v souladu s čl. VI, bod B 1) písmn. b) zřizovací listiny souhlasí s přijetím věcného 

daru ve výši 41.291,25 Kč od Libereckého kraje příspěvkovou organizací Základní škola Tanvald, 

Sportovní 576. 

usnesení č. 356/24/2020 
 

Rada města schvaluje: 

1/ Dodatek č. 1 k Podnájemní smlouvě o nájmu movité věci č. GOR01092020 mezi městem 

Tanvald a společností Gornex s.r.o., se sídlem V Domcích 60/20, Praha 6 dle předloženého návrhu; 

2/ Dodatek č. 1 k Servisní smlouvě o nájmu movité věci č.MY02012019 mezi městem Tanvald  

a společností Myconncept s.r.o., se sídlem V Domcích 60/20, Praha 6 dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 357/24/2020 
 

Rada města schvaluje kupní smlouvu mezi městem Tanvald a Stavebním bytovým družstvem 

Špičák, se sídlem Krkonošská 181, Tanvald podle předloženého návrhu, týkající se převodu 

spoluvlastnického podílu na pěti bytových jednotkách v budově čp. 181, Krkonošská ul., Tanvald. 

 

usnesení č. 358/24/2020 
 

Rada města rozhodla uhradit panu Františku Berkovi, IČ 692 82 706, se sídlem Údolí  

Kamenice 610, Tanvald náklady spojené s opravou vypůjčeného mulčovače MAXIO 280 ve výši  

21.925,57 Kč. 

 

usnesení č. 359/24/2020 
 

Rada města souhlasí s umístěním zahradního domku o rozměrech 3,75 x 6,3 m, dle požadavku 

Tenis Tanvald, z.s., se sídlem Pod Špičákem 592, Tanvad, na pozemkové parcele č. 395/15  

v kú. Tanvald, která je v majetku města Tanvald. 

 

usnesení č. 360/24/2020 
 

Rada města v souladu s čl. VI, bod B 1) písmn. b) zřizovací listiny souhlasí s přijetím věcného 

daru ve výši 15.000 Kč a finančního daru ve výši 15.000 Kč od Nadace JABLOTRON, 

příspěvkovou organizací Základní škola Tanvald, Sportovní 576. 

 

usnesení č. 361/24/2020 
 

Rada města schvaluje Smlouvu č. 320090168920 o připojení objektu č.p. 1309, ulice Hlavní, 

Smržovka k distribuční soustavě mezi městem Tanvald a GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, 

400 01 Ústí nad Labem dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 362/24/2020 
 

Rada města schvaluje Darovací smlouvu mezi městem Tanvald a Svazkem obcí Mikroregion 

Tanvaldsko podle předloženého návrhu, týkající se převodu 2 panelů „Místa s tradicí“  

do vlastnictví města Tanvald. 
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usnesení č. 363/24/2020 

 

Rada města schvaluje v souladu s ustanoveními § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled 

rozpočtu: 

1) Mateřské školy Tanvald, U Školky 579, příspěvková organizace 

2) Masarykovy základní školy Tanvald, Školní 416, příspěvková organizace 

3) Základní umělecké školy Tanvald, příspěvková organizace 

podle předložených návrhů. 

 

usnesení č. 364/24/2020 
 

Rada města schvaluje Plán inventur na rok 2020 k provedení řádné inventarizace majetku  

a závazků města Tanvald za rok 2020 dle přílohy. 

 

usnesení č. 365/24/2020 
 

Rada města souhlasí s poskytnutím peněžitých darů fyzickým osobám, které nejsou členy 

zastupitelstva,  za výkon funkce člena Komise pro občanské záležitosti v roce 2020. 

 

usnesení č. 366/24/2020 
 

Ve věci realizace projektu „Střednědobé plánování sociálních služeb v Mikroregionu Tanvaldsko“ 

rada města doporučuje zastupitelstvu města: 

1) schválit realizaci monitoringu potřeb v oblasti sociálních služeb v Tanvaldě; 

2) schválit realizaci jednotlivých aktivit realizačním týmem v rámci projektu „Střednědobé    

plánování sociálních služeb v MT“, jehož výsledkem bude nový Komunitní plán sociálních            

služeb pro území celého Mikroregionu Tanvaldsko; 

3) schválit, že za účelem monitoringu potřeb v sociální oblasti budou vyplňovány dotazníky  

co největším počtem osob z cílových skupin v území města do 31.ledna 2021.   

 

usnesení č. 367/24/2020 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města delegovat v souladu s § 84, odst. 2, písm. f) zákona  

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na valné hromady obchodních společností 

s majetkovou účastí města následující zástupce: 

1. na valné hromady Severočeské vodárenské společnosti a.s. konané v roce 2021 pana  

Mgr. Vladimíra Vyhnálka, jako náhradníka pana Mgr. Antonína Bělonožníka; 

2. na valné hromady Teplárenství Tanvald s.r.o. konané v roce 2021 pana Mgr. Antonína 

Bělonožníka, jako náhradníka pana Mgr. Vladimíra Vyhnálka; 

3. na valné hromady Nemocnice Tanvald s.r.o. konané v roce 2021 pana  

Mgr. Vladimíra Vyhnálka, jako náhradníka pana Mgr. Antonína Bělonožníka. 

 

 

usnesení č. 368/24/2020 
 

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. ve výši jeho 

jedné měsíční odměny.  

 

 

Upraveno podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

 

 

 

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

      starosta                                                                                                     místostarosta 

 

 


