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Město TANVALD 

 

 Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 

konané dne 27.03.2019  

 

usnesení č. 69/6/2019 
 

Rada města souhlasí se zřízením věcného břemene ve prospěch Teplárenství Tanvald s.r.o., se sídlem 

Pod Špičákem 546, Tanvald, které bude spočívat v právu vedení a provozování topného kanálu s 

horkovodním potrubím na části pozemkové parcely č. 375/126 v katastrálním území Tanvald v 

rozsahu geometrického plánu č. 1763-13/2019 ze dne 27.02.2019  a v právu vstupu a vjezdu na 

pozemek za účelem výměny, údržby a oprav topného kanálu s horkovodním potrubím, na dobu 

neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 1.800 Kč. 

 
usnesení č. 70/6/2019 
 

Rada města vydává záměr na pronájem části pozemkové parcely č. 323/2 (trvalý travní porost) o 

výměře 153 m2 v katastrálním území Tanvald za účelem užívání jako zahrady. 

 

usnesení č. 71/6/2019 
 

Rada města bere na vědomí novou žádost manželů S. o prodej části pozemkové parcely č. 62/2          

v k. ú. Tanvald. 

 

usnesení č. 72/6/2019 
 

Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti mezi městem Tanvald a Českou 

telekomunikační infrastrukturou a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3 – Žižkov, týkající se  

umístění stavby pod označením „16010-041123, VDSL1819_C_L_TANV5_MET“, v jejímž rámci 

bude na části pozemkové parcely č. 1964 (ostatní plocha – silnice) v katastrálním území Tanvald 

umístěno podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, kabelová komora a síťový 

rozvaděč, dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 73/6/2019 

 

Rada města schvaluje Smlouvu o provedení vynucené překládky části zařízení a podzemního vedení 

veřejné komunikační sítě mezi městem Tanvald a firmou Nej.cz s.r.o. se sídlem Kaplanova 2252/8 

Chodov, 148 00 Praha 4 podle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 74/6/2019 
 

Rada města rozhodla vyřadit:  

1/ likvidací majetek umístěný v kině JAS:  inv. č. 334035/1 – velkoplošný videoprojektor,  inv. č. 

323031/4 -  kazetový přehrávač, inv. č. 323043/1 – zesilovač, inv. č. 323043/2 – mixážní pult, inv. č. 

323043/3,4,5 –  3 výkonné zesilovače,  inv. č. 323031/3 CD přehrávač, inv. č. 323033/4 – DVD 

přehrávač   a lampa do videa bez inv. č. v celkové hodnotě 496.648,52 Kč; 

2/ prodejem příspěvkové organizaci Gymnázium Tanvald se sídlem Školní 315, Tanvald majetek inv. 

č. 323020/2 - videorekordér PANASONIC za kupní cenu 1 Kč a inv. č. 323033/1 - videorecordér  

JVC HR S6600 za kupní cenu 1 Kč. 

 

usnesení č. 75/6/2019 
 

Rada města na základě vydaného a zveřejněného záměru rozhodla přenechat pozemky: 

- část pozemkové parcely č. 663/1 (trvalý travní porost) o výměře 1292 m2, 

- pozemkovou parcelu č. 663/2 (trvalý travní porost) o výměře 487 m2, 

- část pozemkové parcely č. 623/1 (trvalý travní porost) o výměře 1886 m2. 

vše v katastrálním území Šumburk nad Desnou panu K. jako zemědělský pacht. 
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usnesení č. 76/6/2019 
 

Rada města schvaluje pořízení 24 ks nádob na tříděný odpad do budov MěÚ Tanvald v celkové ceně 

60.000 Kč a pořízení archivačních regálů do budovy čp. 359  v celkové ceně 100.000 Kč a rozhodla 

provést rozpočtové opatření č 10/2019: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR SPRÁVNÍ        + 160.000 Kč 

 

ROZPOČTOVÁ REZERVA                                                                                 - 160.000 Kč  

 

§ pol. ORJ ORG Kč 

6171 5137 19   160 000,00 

6409 5901     -160 000,00 

 

usnesení č. 77/6/2019 
 

Rada města souhlasí s předáním obalu na koncertní křídlo August Förster, inv. č. 714022/1                

v pořizovací ceně 8.600 Kč Základní umělecké škole Tanvald, příspěvková organizace, Školní 351, 

Tanvald k hospodaření. 

 

usnesení č. 78/6/2019 
 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 11/2019: 

 

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 

 

příjmy z finančního vypořádání 2018 s kapitolou VPS SR    149.655, 48 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ                                                                                                    - 149.655,48 Kč  

 

§ pol. ORJ ORG Kč 

6402 2222 10   149 655,48 

 8115     -149 655,48 

 

usnesení č. 79/6/2019 
 

Rada města schvaluje  smlouvu s názvem „Smlouva o zajištění mimozáručního a pozáručního servisu 

č.01/APE/XY“  mezi firmou APEX spol. s r.o. se sídlem Jesenice u Prahy a městem Tanvald dle 

předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 80/6/2019 

 

Rada města souhlasí s pokácením 1 ks jasanu nacházejícího se na pozemkové parcele č. 627/1 v 

katastrálním území Tanvald, dle předloženého návrhu odboru rozvoje a KV s tím, že dřevo bude 

použito pro potřeby města nebo prodáno dle platného ceníku. 

 

usnesení č. 81/6/2019 
 

Rada města schvaluje uzavření: 

1) Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o výkonu přenesené působnosti v úseku řízení  

o přestupcích mezi městem Tanvald a obcí Kořenov dle předloženého návrhu; 

2) Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o výkonu přenesené působnosti v úseku řízení  

o přestupcích mezi městem Tanvald a městem Desná dle předloženého návrhu; 

3) Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o výkonu přenesené působnosti v úseku řízení  

o přestupcích mezi městem Tanvald a městem Harrachov dle předloženého návrhu; 
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4) Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o výkonu přenesené působnosti v úseku řízení  

o přestupcích a v úseku správních řízení o zrušení místa trvalého pobytu mezi městem 

Tanvald a obcí Albrechtice v Jizerských horách dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 82/6/2019 
 

Rada města: 

a) schvaluje v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování 

účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, v platném znění, roční účetní závěrku a 

výsledek hospodaření za rok 2018 

1) Mateřské školy Tanvald, U Školky 579, příspěvková organizace – zisk 94.996,68 Kč 

2) Základní školy Tanvald, Sportovní 576, příspěvková organizace – zisk 229.216,49 Kč 

3) Masarykovy základní školy a Obchodní akademie Tanvald, Školní 416, příspěvková organizace – 

zisk 55.526,85 Kč  

4) Střediska volného času Tanvald, příspěvková organizace – zisk 131.673,27 Kč  

5) Základní umělecké školy Tanvald, příspěvková organizace – zisk 39.817,33 Kč. 

 

b) rozhodla schválit 

1/ příspěvkové organizaci Mateřská škola Tanvald, U Školky 579 příděl hospodářského výsledku 

v plné výši do rezervního fondu organizace ; 

2/ příspěvkové organizaci Masarykova základní škola a Obchodní akademie Tanvald, Školní 416 

příděl hospodářského výsledku v plné výši do rezervního fondu organizace;  

3/ příspěvkové organizaci Základní škola Tanvald, Sportovní 576 rozdělení hospodářského výsledku 

do fondů organizace takto: 

    rezervní fond                                                                            129.216,49 Kč 

    fond odměn                                                             100.000,00 Kč 

4/ příspěvkové organizaci Středisko volného času Tanvald rozdělení hospodářského výsledku   

do fondů organizace takto: 

    rezervní fond                                                                           101.673,27 Kč 

    fond odměn                                                              30.000,00 Kč 

5/ příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Tanvald příděl hospodářského výsledku v plné 

výši do rezervního fondu organizace . 

 

usnesení č. 83/6/2019 
 

Rada města ruší své usnesení č. 21/2/2019 ze dne 23. 01. 2019 o přidělení bytu č. 07 v Penzionu 

Vítězná 593, Tanvald. 

 

 

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    

 

 


