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Město TANVALD 

 

 Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 

konané dne 04.03.2020  

 

usnesení č. 56/5/2020 
 

Rada města: 

1/ souhlasí s ukončením nájemní smlouvy ze dne 25.06.1997 o pronájmu části pozemkové parcely č. 

1463/1 v katastrálním území Tanvald, dohodou ke dni 04.03.2020; 

2/ rozhodla vrátit nájemci nájemné za poslední tři roky v celkové výši 2.700 Kč jako plnění bez 

právního důvodu. 

 

usnesení č. 57/5/2020 
 

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti vodovodního potrubí na části 

pozemkových parcel č. 1111/11 a č. 1111/13 v katastrálním území Šumburk nad Desnou podle 

předloženého návrhu Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Tanvald a firmou PREXIM 

s.r.o., se sídlem Luční ev. č. 23, Tanvald část Šumburk nad Desnou za jednorázovou náhradu ve výši  

605 Kč . 

 

usnesení č. 58/5/2020 

 

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. IV-12- 4018660/VB4 JN, Tanvald, Český Šumburk,  

pč. 1658, týkající se stavby zařízení distribuční soustavy – podzemního kabelového vedení NN na 

části pozemkové parcely č. 1557/3 v katastrálním území Šumburk nad Desnou; 

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

4018660/VB4 JN, Tanvald, Český Šumburk, pč. 1658 mezi ČEZ Distribucí, a.s., se sídlem Teplická 

874/8, Děčín IV - Podmokly, týkající se stavby zařízení distribuční soustavy – podzemního 

kabelového vedení NN na části pozemkové parcely č. 1557/3 v katastrálním území Šumburk nad 

Desnou  podle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 59/5/2020 
 

Rada města schvaluje: 

1/ kupní smlouvu o prodeji části pozemkové parcely č. 1136/1 v katastrálním území Tanvald 

označené podle geometrického plánu č. 1790-407/2019 jako pozemková parcela č. 1136/1 podle 

předloženého návrhu; 

2/ kupní smlouvu o prodeji části pozemkové parcely č. 1136/1 v katastrálním území Tanvald 

označené podle geometrického plánu č. 1790-407/2019 jako pozemková parcela č. 1136/4 podle 

předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 60/5/2020 
 

Rada města schvaluje: 

1/ Příkazní smlouvu o obstarávání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností s tím 

spojených mezi městem Tanvald a TABYS s.r.o., Protifašistických bojovníků 183, Tanvald podle 

předloženého návrhu; 

2/ Dohodu o vymezení dalších práv a povinností smluvních stran o obstarání správy nemovitostí a 

výkonu dalších práv a povinností s tím spojených mezi městem Tanvald a TABYS s.r.o., 

Protifašistických bojovníků 183, Tanvald podle předloženého návrhu. 
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usnesení č. 61/5/2020 

 

Rada města schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního 

systému územní identifikace, adres a nemovitostí mezi městem Harrachov a městem Tanvald podle 

předloženého návrhu. 
 

usnesení č. 62/5/2020 

 

Rada města schvaluje 

a) Veřejnoprávní smlouvu o zajištění činnosti obecní policie mezi městem Tanvald a obcí 

Albrechtice v Jizerských horách dle předloženého návrhu; 

b) Veřejnoprávní smlouvu o zajištění činnosti obecní policie mezi městem Tanvald a obcí Plavy 

dle předloženého návrhu; 

c) Veřejnoprávní smlouvu o zajištění činnosti obecní policie mezi městem Tanvald a obcí 

Kořenov dle předloženého návrhu; 

d) Veřejnoprávní smlouvu o zajištění činnosti obecní policie mezi městem Tanvald a městem 

Smržovka dle předloženého návrhu; 

e) Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o zajištění výkonu činnosti městské policie mezi 

městem Tanvald a městem Velké Hamry dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 63/5/2020 
 

Rada města souhlasí s udělením výjimky pro zřízení vyhrazeného parkovacího místa na parkovišti P5 

ul. U Lesíka. 

 

usnesení č. 64/5/2020 

 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 10/2020: 

 

PŘIJATÉ TRANSFERY  

 

na projekt SVČ Tanvald z OP Zaměstnanost „Příměstské tábory“         221.646,86 Kč 

 

BĚŽNÉ Výdaje 

 

ODBOR EKONOMICKÝ 

 

projekt SVČ Tanvald z OP Zaměstnanost „Příměstské tábory“                      221.646,86 Kč 

 

 
 
 

usnesení č. 65/5/2020 
 

Rada města Rada města schvaluje: 

1/ poskytnutí peněžitého daru ve výši 5.000 Kč z rozpočtu města spolku Trial team Březová v AČR, 

se sídlem Komenského 356, Březová;  

 

2/ rozpočtové opatření č. 12/2020 : 

 

VÝDAJE 

 

Dotace, příspěvky a dary - celkem   

dotace a dary nerozdělené              - 5.000 Kč 

dar Trial team Březová v AČR, Březová                          5.000 Kč  

ÚZ § pol. ORJ ORG Kč

104513013 4116 3421 188 399,83

104113013 4116 3421 33 247,03

104513013 3421 5336 10 3421 188 399,83

104113013 3421 5336 10 3421 33 247,03
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3/ Darovací smlouvu č. 33/2020 mezi městem Tanvald a Trial team Březová v AČR dle předloženého 

návrhu. 

 
usnesení č. 66/5/2020 

 

Rada města v usnesení č. 46/4/2020 ze dne 19. 2. 2020 zrušuje poskytnutí peněžitého daru ve výši 

15.000 Kč Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., Klub Jablonec nad Nisou.   

 

usnesení č. 67/5/2020 

Rada města schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování odlehčovací služby pro obyvatele 

města Tanvald mezi organizací Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o., Emilie 

Floriánové 1736/8, Jablonec nad Nisou a městem Tanvald dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 68/5/2020 

 

Rada města rozhodla uvolnit finanční prostředky na zajišťování oprav areálu Základní školy, 

Sportovní 576, Tanvald a rozhodla provést rozpočtové opatření č. 11/2020:  

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ        + 17.000 Kč 

 

ROZPOČTOVÁ REZERVA                                                                     - 17.000 Kč  

 

 
 

usnesení č. 69/5/2020 

 

Rada města souhlasí s pokácením 2 bříz nacházejících se u parkoviště u radnice, na pozemkové 

parcele č. 261/1 v kú. Tanvald, dle předloženého návrhu odboru rozvoje a KV s tím, že dřevo bude 

použito pro potřeby města nebo prodáno dle platného ceníku. 

 

usnesení č. 70/5/2020 

 

Rada města Rada města souhlasí s ukončením živnosti volné, obor činnosti Ubytovací služby, a 

živnosti volné, obor činnosti Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování 

sportovní činnosti, v provozovně Motocyklový a sportovní areál, AUTOKEMP „TANVALDSKÁ 

KOTLINA, Pod Špičákem 650, Tanvald a pověřuje starostu města, aby žádost o ukončení živností za 

město Tanvald živnostenskému úřadu podal.  

 

usnesení č. 71/5/2020 

 

Rada města schvaluje Smlouvu o prezentaci a poskytování služeb mezi městem Tanvald, městem 

Desná a firmou Liberecká TV s.r.o., Liberec dle předloženého návrhu. 

 

 

 

 

 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

6409 5222 99 -5 000,00

3419 5222 99 2064006 5 000,00

§ pol. ORJ ORG Kč

3113 5171 21 3520 17 000,00

6409 5901 -17 000,00
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usnesení č. 72/5/2020 

 

Rada města schvaluje Smlouvu o nadstandardním zpracování poštovních poukázek A č. 52158 mezi  

Českou poštou s.p. se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1 a městem Tanvald dle předloženého 

návrhu. 

 

 

 

 

 

 

 

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

      starosta                                                                                                místostarosta 


