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Město TANVALD 

 

 Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 

konané dne 15.01.2020  

 

usnesení č. 1/1/2020 
 

Rada města: 

1/  na základě vydaného a zveřejněného záměru rozhodla pronajmout část pozemkové parcely  

č. 167/1 o výměře cca 52 m2 a části pozemkové parcely č. 167/10 o výměře cca 3 m2 vše  

v katastrálním území Tanvald za účelem vybudování dobíjecích stanic společnosti ČEZ a.s.,  

se sídlem Duhová 2/1444, Praha 4 na dobu určitou 15 let, za nájemné ve výši 5.000 Kč + DPH  

za rok; 

2/ schvaluje Smlouvu o nájmu pozemků pro instalaci a provoz dobíjecích stanic pro elektromobily 

mezi městem Tanvald a ČEZ, a.s., se sídlem Duhová 2/1444, Praha 4. 

 

usnesení č. 2/1/2020 
 

Rada města rozhodla schválit vypracování architektonické studie a další související práce na akci 

„Rekonstrukce objektu č.p. 301, ul. Školní Tanvald“ v rozsahu dle předložené cenové nabídky a 

provést rozpočtové opatření č. 1/2020:  

 
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

Rekonstrukce objektu č. p. 301, ul. Školní, Tanvald         120.000 Kč 

 

ROZPOČTOVÁ REZERVA                                                                    - 120.000 Kč 

 

§ pol. ORJ ORG Kč 

6409 5901     - 120.000,00 

3231 6121 21 10315             120.000,00 
 

usnesení č. 3/1/2020 
 

Rada města rozhodla uvolnit finanční prostředky na vypracování projektové dokumentace na 

vodovodní řad v ulici Vančurova pro objekty č.p. 15 a 18, 34 a 36, 277, 278, Tanvald, část Šumburk 

nad Desnou a provést rozpočtové opatření č. 2/2020: 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

parkoviště ul. Okružní                       - 106.000 Kč 
 
vodovod ul. Vančurova             106.000 Kč 

 

§ pol. ORJ ORG Kč 

2310 6121 21 10307 106.000,00 

2219 6121     10     10307 -106.000,00 

 

usnesení č. 4/1/2020 
 

Rada města schvaluje: 

1/  zřízení věcného břemene – služebnosti ve prospěch Severočeské vodárenské společnosti a.s.,  

se sídlem Přítkovská 1689, Teplice, týkající se stavby Tanvald – ul. Protifašistických bojovníků – 

prodloužení vodovodu – hasičská zbrojnice číslo stavby JN 032 035, kdy na části pozemkové parcely 

č. 18/25 v katastrálním území Šumburk nad Desnou je zřízena a vedena inženýrská síť – vodovodní 

řad a s ním související objekty; 
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2/  Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.9/2020/PANO mezi městem Tanvald  

a  Severočeskou vodárenskou společností a.s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice, týkající se stavby 

Tanvald – ul. Protifašistických bojovníků – prodloužení vodovodu – hasičská zbrojnice číslo stavby 

JN 032 035, kdy na části pozemkové parcely č. 18/25 v katastrálním území Šumburk nad Desnou   

je zřízena a vedena  inženýrská síť – vodovodní řad a s ním související objekty podle předloženého 

návrhu; 

3/  Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.10/2020/PANO mezi J.B., Severočeskou 

vodárenskou společností a.s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice a městem Tanvald jako investorem 

stavby Tanvald – ul. Protifašistických bojovníků – prodloužení vodovodu – hasičská zbrojnice číslo 

stavby JN 032 035, kdy na části stavební parcely č. 453 v katastrálním území Šumburk nad Desnou je 

zřízena a vedena inženýrská síť – vodovodní řad a s ním související objekty podle předloženého 

návrhu; 

4/  úhradu jednorázové náhrady ve výši 1.000 Kč za zřízení věcného břemene – služebnosti podle 

předloženého návrhu Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.10/2020/PANO mezi J. B.,  

Severočeskou vodárenskou společností a.s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice a městem Tanvald, 

týkající se stavby Tanvald – ul. Protifašistických bojovníků – prodloužení vodovodu – hasičská 

zbrojnice číslo stavby JN 032 035. 

 

usnesení č. 5/1/2020 
 

Rada města rozhodla pronajmout bytovou jednotku č. 19, garsoniéru s příslušenstvím, Vítězná 614, 

Tanvald, část Šumburk nad Desnou na dobu určitou do 31.12.2020. 

 

usnesení č. 6/1/2020 
 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 3/2020: 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

pořízení p. p. č. 537/20, k. ú. Tanvald                     19.980 Kč 

 

ROZPOČTOVÁ REZERVA         - 19.980 Kč 

 

§ pol. ORJ ORG Kč 

3639 6130 10 10232 19.980,00 

6409 5901     -19.980,00 

 

usnesení č. 7/1/2020 

 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 91/2019: 

 

PŘIJATÉ TRANSFERY 

 

na projekt „Tanvald – Preventivní prázdninové programy v Majáku 2019“    - 584 Kč 

na projekt „Tanvald – Pobytový týdenní tábor pro mládež do 15 let 2019“           - 17.028 Kč  

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

STAROSTA     - 17.612 Kč 

 

 
 

 

 

ÚZ § pol. ORJ ORG Kč

14032 4116 3540 -584,00

14032 4116 3550 -17 028,00

14032 3421 5169 20 3540 -584,00

14032 3421 5169 20 3550 -17 028,00
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usnesení č. 8/1/2020 
 

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

obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ pro rok 2020, nezřizuje 

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

kultury ČR odbor rozvoje a KV MěÚ Tanvald. 

 

usnesení č. 9/1/2020 
 

Rada města schvaluje Metodický pokyn pro zřizování vyhrazených parkovacích míst na území města 

Tanvald pro invalidní občany a pro konkrétní vozidlo nebo firmu dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 10/1/2020 
 

Rada města schvaluje Smlouvu o reklamě v rámci ankety O nejúspěšnějšího sportovce  jabloneckého 

okresu za rok 2019 mezi městem Tanvald a Okresní organizací Česká unie sportu,  

se sídlem E. Floriánové 2834/9, Jablonec nad Nisou dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 11/1/2020 
 

Rada města bere na vědomí informace o zajištění školního stravování ve městě Tanvald v souladu 

s nabídkou společnosti SCOLAREST – zařízení školního stravování spol. s r.o., se sídlem Jankovcova 

str. 1603/47/a, Praha 7 a souhlasí s přijetím nabídky stravovacích služeb pro město Tanvald. 

 

usnesení č. 12/1/2020 
 

Rada města schvaluje program zasedání zastupitelstva města dne 05. 02. 2020 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 podle podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

 

 

 

 

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

      starosta                                                                                                místostarosta 


