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Město TANVALD 

 

 Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 

konané dne 27.11.2019  

usnesení č. 309/22/2019 
 

Rada města po projednání žádosti Finančního úřadu pro Liberecký kraj, se sídlem 1. máje 97, Liberec: 

1/ nesouhlasí se snížením rozsahu pronajatých prostor v budově č.p. 350, ul. Krkonošská, Tanvald  

ke dni 31.05.2020; 

2/ souhlasí s ukončením nájemní smlouvy uzavřené s Finančním úřadem pro Liberecký kraj,  

se sídlem 1. máje 97, Liberec na pronájem nebytových prostor v budově č.p. 350, ul. Krkonošská, 

Tanvald dohodou ke dni 31.12.2020. 

 

usnesení č. 310/22/2019 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města nepřijímat do vlastnictví pozemek  

parc. č.  1316/3 (ostatní plocha – neplodná půda) v katastrální území Šumburk nad Desnou dle 

nabídky  Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, odboru Odloučené pracoviště Liberec.  

 

usnesení č. 311/22/2019 
 

Rada města rozhodla pořídit sněhovou zadní traktorovou radlici s hydraulickým přetáčením  

do technických služeb města Tanvald a rozhodla provést rozpočtové opatření č. 86/2019: 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

pořízení zadní natáčecí sněhové radlice                   60.379 Kč 

 

ROZPOČTOVÁ REZERVA                     - 60.379 Kč 

 

§ pol. ORJ ORG Kč 

3639 6122 22 10233 60.379,00 

6409 5901     -60.379,00 

 

usnesení č. 312/22/2019 
 

Rada města rozhodla schválit pořízení vybavení objektu zázemí pro spolkovou činnost SDH Horní 

Tanvald s tím, že financování bude z rozpočtu města na rok 2020. 

usnesení č. 313/22/2019 
 

Rada města: 

1/ souhlasí se zrušením jednostranně vedeného věcného břemene „vozové cesty“  

u pozemků p.č. 1681/15, p.č. 1681/18 a st.p.č. 466 vše v katastrálním území Tanvald pro pozemek ve 

vlastnictví města Tanvald  p.č. 1679/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) v katastrálním území 

Tanvald; 

2/  schvaluje Dohodu o zrušení věcného břemene mezi D.H., I. Š. a městem Tanvald, týkající se 

zrušení věcného břemene „vozové cesty“ vedeného u pozemku p.č. 1681/15 ve prospěch pozemku 

p.č. 1679/1 vše v katastrálním území Tanvald podle předloženého návrhu; 

3/   schvaluje Dohodu o zrušení věcného břemene mezi J. F. a městem Tanvald, týkající se zrušení 

věcného břemene „vozové cesty“ vedeného u pozemku p.č. 1681/18 ve prospěch pozemku  

p.č. 1679/1 vše v katastrálním území Tanvald podle předloženého návrhu; 

4/   schvaluje Dohodu o zrušení věcného břemene mezi manželi F. a městem Tanvald, týkající se 

zrušení věcného břemene „vozové cesty“ vedeného u pozemku st.p.č. 466 ve prospěch pozemku    

p.č. 1679/1 vše v katastrálním území Tanvald podle předloženého návrhu. 
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usnesení č. 314/22/2019 
 

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

Špičák, se sídlem Tanvald, Krkonošská 181 týkající se obstarávání a zajištění správy majetkového 

podílu ve výši 43% na půdní vestavbě tvořené 5 byty s příslušenstvím v budově čp. 181, Krkonošská 

ulice, Tanvald podle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 315/22/2019 
 

Rada města: 

1/ doporučuje zastupitelstvu města schválit  bezúplatný převod stavby pod označením SO 690 - 

úprava osvětlení dráhy – 3 lampy na pozemku parc. č. 34/1 v katastrálním území Šumburk nad 

Desnou v pořizovací ceně 536.136 Kč, inventární číslo 462143000040, Správě železniční dopravní 

cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1; 

2/  souhlasí s vyřazením staveb z účetní evidence: 

a/  SO 650 - úprava koleje č. 4 včetně snesení koleje č. 6, inventární číslo 462313000001, 

     pořizovací cena  2.187.766 Kč; 

b/  PS 660 - zabezpečovací zařízení – pult – stanice ČD 

     PS 670 - přeložka kabelů ČD a Telematika, zabezpečovací zařízení 

     inventární číslo  462146000001, pořizovací cena  1.154.429 Kč. 

  

usnesení č. 316/22/2019 
 

Rada města rozhodla schválit 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. 

usnesení č. 317/22/2019 
 

Rada města schvaluje: 

1/ 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 dle předloženého návrhu; 

2/ Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 

0,4 kV číslo: 19_SOP_01_4121588584“ mezi městem Tanvald a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem  

Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 318/22/2019 
 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 87/2019: 

 

PŘIJATÉ TRANSFERY 

 

na výdaje jednotek SDH                                                                                  10.800 Kč 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODDĚLENÍ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA      + 10.800 Kč 

 

 
 

 

usnesení č. 319/22/2019 
 

Rada města rozhodla v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, v platném znění schválit příspěvkové organizaci Základní škola Tanvald, Sportovní 576 

použití fondu investic ve výši 240.047 Kč na opravy a údržbu v budově školy č.p. 576  

dle předloženého seznamu. 

 

ÚZ § pol. ORJ ORG Kč

14004 4116 10 800,00

14004 5512 5167 18 1 200,00

14004 5512 5156 18 9 600,00
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usnesení č. 320/22/2019 
 

Rada města schvaluje   Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje  

č. OLP/5017/2019 na období od roku 2020 do roku 2023 mezi městem Tanvald a Libereckým krajem 

týkající se zajištění provozování linky č. 530 746 Tanvald - Tanvald, sídliště – Desná dle 

předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 321/22/2019 
 

Rada města schvaluje Dohodu o centralizovaném zadávání č.j. MV-162791-4/KAP-2019  

mezi městem Tanvald a Ministerstvem vnitra České republiky, se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 

Praha 7 dle předloženého návrhu. 

usnesení č. 322/22/2019 
 

Rada města souhlasí s pokácením 1 ks švestky nacházející se u objektu č.p. 236, Protifašistických 

bojovníků ul., Tanvald, část Šumburk nad Desnou, na pozemkové parcele  

č. 18/13 k.ú. Šumburk nad Desnou dle předloženého návrhu odboru rozvoje a KV s tím, že dřevo 

bude použito pro potřeby města nebo prodáno dle platného ceníku. 

 

usnesení č. 323/22/2019 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města nově stanovit v souladu s příslušnými právními 

předpisy  od 1.1.2020 výši měsíční odměny za výkon funkcí neuvolněným členům zastupitelstva  

dle předloženého návrhu.   

 

usnesení č. 324/22/2019 
 

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

ve výplatním období za měsíc listopad 2019 dle přílohy. 

usnesení č. 325/22/2019 
 

Rada města schvaluje platový výměr paní Mgr. Janě Duňkové, ředitelce Masarykovy základní školy 

a Obchodní akademie Tanvald, Školní 416, příspěvkové organizace s účinností od 01.12.2019  

dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 326/22/2019 
 

Rada města schvaluje Plán inventur na rok 2019 k provedení řádné inventarizace majetku a závazků 

města Tanvald za rok 2019 dle přílohy. 

usnesení č. 327/22/2019 
 

Rada města bere na vědomí žádost příspěvkové organizace, Středisko volného času Tanvald  

o uvolnění nájemního bytu a přilehlých prostor v budově střediska. 

 

usnesení č. 328/22/2019 
 

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 2020 pana  

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

2. na valné hromady Teplárenství Tanvald s.r.o. konané v roce 2020 pana Mgr. Antonína 

Bělonožníka, jako náhradníka pana Mgr. Vladimíra Vyhnálka; 

3. na valné hromady Nemocnice Tanvald s.r.o. konané v roce 2020 pana Mgr. Vladimíra 

Vyhnálka, jako náhradníka pana Mgr. Antonína Bělonožníka. 
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usnesení č. 329/22/2019 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Dotační program na podporu zdravotních 

služeb na území města Tanvald 2020-2023 dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 330/22/2019 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Akční plán sociálních služeb města Tanvald 

pro rok 2020 dle předloženého návrhu.   

 

usnesení č. 331/22/2019 
 

Rada města projednala doplnění Petice za odstranění značky parkoviště s parkovacím kotoučem  

ze dne 05.09.2019 o další podpisové archy a vzala toto doplnění na vědomí. 

 

usnesení č. 332/22/2019 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit za osobní přínos při splnění významného 

úkolu, za činnost a aktivity v druhé polovině roku 2019 včetně účasti na různých kulturních, 

společenských a sportovních akcích, které vykonávali ve prospěch města v době mimo úřední hodiny, 

ve svém osobním volnu nejen v pracovní dny, ale i ve dnech pracovního volna a klidu, poskytnutí  

v souladu s § 76 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích platném v znění, mimořádné odměny starostovi  

a  místostarostovi ve výši jedné jejich měsíční odměny. 

 

usnesení č. 333/22/2019 

 

Rada města jako zřizovatel schvaluje Základní škole Tanvald, Sportovní 576, Tanvald podání žádostí 

o poskytnutí dotace z  MŠMT – Rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců  

ve školách – č.j. MSMT-33 014/2019. Doba realizace projektu je od 1.1.2020  

do 31.12.2020. 

usnesení č. 334/22/2019 

 

Rada města schvaluje služební cestu starostovi dne 07.12.2019 do partnerského města Wittichenau  

za účelem setkání představitelů partnerských měst Tanvald, Wittichenau a Lubomierz  a zhodnocení 

spolupráce těchto partnerských měst v roce 2019.  

 

usnesení č. 335/22/2019 

 

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, po projednání rozhodla schválit obchody převyšující částku ve výši 250.000 Kč: 

- demolice objektu č.p. 135, Poštovní ul., Tanvald – předběžná cena cca 1.000.000 Kč; 

- výměna výtahu v objektu č.p. 595, Protifašist. bojovníků ul., Tanvald, část Šumburk nad 

Desnou – předběžná cena cca 950.000 Kč; 

- výměna výtahu v objektu č.p. 596, Husova ul., Tanvald, část Šumburk nad Desnou – 

předběžná cena cca 950.000 Kč; 

- změna vytápění u objektu č.p. 315, Pod Špičákem ul., Tanvald – výměna 4 kotlů na pevná 

paliva za 1 plynový kotel včetně přípojky plynu – předběžná cena cca 500.000 Kč. 

 

usnesení č. 336/22/2019 

 

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. panu Ing. 

Otovi Zaplatílkovi ve výši jeho jedné měsíční odměny.  
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usnesení č. 337/22/2019 

 

Rada města schvaluje program zasedání zastupitelstva města dne 17. 12. 2019 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 


