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 Město TANVALD 

 

 Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 

konané dne 03.03.2021 

 

 

usnesení č. 57/5/2021 
 

Rada města ruší: 

1/ usnesení č. 245/18/2020 ze dne 09.09.2020 týkající se  zřízení věcného břemene – služebnosti  

ve prospěch stavební parcely č. 544/1 v katastrálním území Šumburk nad Desnou, jejíž součástí  

je stavba: Šumburk nad Desnou č.p. 456, rodinný dům, spočívající v právu k provozování studny  

a vodovodní přípojky na části pozemkové parcely č. 757/5 v katastrálním území Šumburk nad 

Desnou, v právu k provozování vodovodní přípojky na části pozemkové parcely č. 2688 

v katastrálním území Šumburk nad Desnou a v právu vstupovat a vjíždět na pozemky za účelem 

provozování, údržby, oprav a odstranění havárií u studny a na vodovodní přípojce. 

2/ usnesení č. 264/19/2020 ze dne 30.09.2020 týkající se schválení Smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti mezi městem Tanvald a paní D. 

 

usnesení č. 58/5/2021 
 

Rada města rozhodla uvolnit finanční prostředky na vypracování projektové dokumentace  

a odměnu za zpracování a podání žádosti o poskytnutí dotace z národního programu č. 162 52 – 

Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2024, č.j.: NSA-0007/2020/D/4 na projekt „Pumptrack 

Tanvald“ a rozhodla provést rozpočtové opatření č. 6/2021: 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

pumptrack Tanvald                      101.640 Kč 

 

ROZPOČTOVÁ REZERVA                                                                    - 101.640 Kč 

 

 
 

 

usnesení č. 59/5/2021 
 

Rada města schvaluje vybudování naučné stezky podél řeky Kamenice a uvolnění finančních 

prostředků na výrobu a instalaci 6 panelů s texty v hodnotě 80.000 Kč a rozhodla provést 

rozpočtové opatření č. 8/2021:  

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ        + 80.000 Kč 

 

ROZPOČTOVÁ REZERVA                                                                    - 80.000 Kč  

 

 
 

 

 

 

 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

3412 6121 21 10404 101 640,00

6409 5901 -101 640,00

§ pol. ORJ ORG Kč

6409 5901 -80 000,00

3742 5137 21 80 000,00
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usnesení č. 60/5/2021 
 

Rada města vydává záměr na propachtování pozemků: 

- části pozemkové parcely č. 395/2  (trvalý travní porost)    o výměře  17990 m2 

- pozemkovou parcelu č. 395/26  (trvalý travní porost)        o výměře    3020 m2 

- pozemkovou parcelu č. 399/6    (trvalý travní porost)        o výměře    3866 m2 

- pozemkovou parcelu č. 409/5    (orná půda)                       o výměře    2997 m2 

- části pozemkové parcely č. 409/15  (trvalý travní porost)  o výměře    7142 m2 

- pozemkovou parcelu č. 409/25  (orná půda)                       o výměře    2673 m2 

- pozemkovou parcelu č. 422/1    (trvalý travní porost)        o výměře    3873 m2 

vše v katastrálním území Tanvald panu Františku Berkovi, IČ 69282706, Údolí Kamenice 610, 

Tanvald za účelem provozování zemědělské činnosti – sekání travních porostů. 

 

usnesení č. 61/5/2021 
 

Rada města schvaluje Darovací smlouvy o poskytnutí peněžitých darů č. 1/2021-10/2021  

dle předložených návrhů. 

 

usnesení č. 62/5/2021 
 

Rada města rozhodla pronajmout bytovou jednotku č. 310, garsoniéry s příslušenstvím, Vítězná 

593, Tanvald, část Šumburk nad Desnou na dobu určitou do 31.08.2021. 

 

usnesení č. 63/5/2021 
 

Rada města rozhodla pronajmout bytovou jednotku č. 307, garsoniéry s příslušenstvím, Vítězná 

593, Tanvald, část Šumburk nad Desnou na dobu určitou do 31.08.2021. 

 

usnesení č. 64/5/2021 
 

Rada města schvaluje Dodatek č. 3 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. 65/5/2021 
 

Rada města projednala žádost pana B. a souhlasí s realizací projektu „Alej od kravína ke stáji  

a Severní alej“, v rámci kterého bude provedena výsadba 19 ks stromů na pozemkové parcele  

č. 832/3, 8 ks stromů na pozemkové parcele č. 810 a 2 ks stromů na pozemkové parcele č. 781/5 

vše k.ú. Tanvald. 

 

usnesení č. 66/5/2021 
 

Rada města ve věci poskytnutí peněžitých darů z rozpočtu města organizacím v roce 2021: 

1/ schvaluje poskytnutí peněžitých darů z rozpočtu města Tanvald následujícím subjektům v roce 

2021 takto:  

 

1) Myslivecký spolek Tanvald, z.s. ve výši 10.500 Kč 

2) 3. ZO ČSZ Tanvald ve výši 4.200 Kč 

3) TAJV, z.s. Poděbrady, ve výši 1.000 Kč  

4) Český svaz včelařů, o.s. Tanvald ve výši 4.200 Kč 

5) ŠSK při Gymnáziu Tanvald ve výši 14.000 Kč 

6) Nadační fond severočeských olympioniků Jablonec nad Nisou ve výši 2.100 Kč 

7) p. O. ve výši 4.200 Kč 

8) ČMMJ, z.s. Okresní myslivecký spolek ve výši 1.000 Kč 

9) Jezdecký klub Tanvald, z.s. ve výši 3.500 Kč 

10) SOSHIKI, klub bojových umění a sportů Tanvald, z.s.  ve výši 14.000 Kč 

11) Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v české republice, o.s., Sluníčko ve výši 7.000 Kč 

12) JIZERKY PRO VÁS obecně prospěšná organizace, Kořenov  ve výši 7.000 Kč    

13) paní Z. ve výši 3.500 Kč 
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2/ schvaluje rozpočtové opatření č.7/2021: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ   

nerozdělené dotace a dary      - 76.200 Kč 

 

dar Myslivecký spolek Tanvald, z.s. ve výši 10.500 Kč 

dar 3. ZO ČSZ Tanvald ve výši 4.200 Kč 

dar TAJV, z.s. Poděbrady, ve výši 1.000 Kč  

dar Český svaz včelařů, o.s. Tanvald ve výši 4.200 Kč 

dar ŠSK při Gymnáziu Tanvald ve výši 14.000 Kč 

dar Nadační fond severočeských olympioniků Jablonec nad Nisou ve výši 2.100 Kč 

dar p. O ve výši 4.200 Kč 

dar ČMMJ, z.s. Okresní myslivecký spolek ve výši 1.000 Kč 

dar Jezdecký klub Tanvald, z.s. ve výši 3.500 Kč 

dar SOSHIKI, klub bojových umění a sportů Tanvald, z.s.  ve výši 14.000 Kč 

dar Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s., Sluníčko ve výši 7.000 Kč 

dar JIZERKY PRO VÁS obecně prospěšná organizace, Kořenov  ve výši 7.000 Kč   

dar paní Z. ve výši 3.500 Kč 

 

 

 
 

3)  schvaluje Darovací smlouvy o poskytnutí peněžitých darů č. 11/2021 –23/2021 dle předložených 

návrhů. 

 

usnesení č. 67/5/2021 

 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 9/2021: 

 

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 

 

příjmy z finančního vypořádání 2020 s kapitolou VPS SR            11.923,83 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let              11.923,83 Kč 

 

 
 

3429 5222 99 43257097 10 500,00

3429 5229 99 75104156 4 200,00

3429 5222 99 75117649 4 200,00

3419 5229 99 11111111 14 000,00

3900 5221 99 28740297 2 100,00

1039 5229 99 67777201 1 000,00

3900 5222 99 26546973 3 500,00

3419 5222 99 64668916 14 000,00

3419 5222 99 18384030 7 000,00

3900 5221 99 28665431 7 000,00

3900 5492 99 11111114 3 500,00

3419 5222 99 9287094 1 000,00

3900 5492 99 11111120 4 200,00

6409 5222 99 -76 200,00

§ pol. ORJ ORG Kč

6402 2222 10 11 923,83

8115 11 923,83
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usnesení č. 68/5/2021 

 

Rada města schvaluje Rámcovou kupní smlouvu mezi městem Tanvald a společností KAMPI 

OFFICE s.r.o., se sídlem U Kyjovky 4507/7a, Hodonín dle předloženého návrhu. 
 

usnesení č. 69/5/2021 

 

Rada města na návrh tajemníka MěÚ jmenuje paní Evu Fidrovou vedoucí správního odboru MěÚ 

Tanvald s účinností od 08. 03. 2021. 

 

usnesení č. 70/5/2021 

 

Rada města na návrh tajemníka MěÚ jmenuje pana Karla Kucha vedoucím odboru dopravy MěÚ 

Tanvald s účinností od 08. 03. 2021. 

 

usnesení č. 71/5/2021 

 

Rada města souhlasí s pokácením 1 pěnišníku na ploše cca 3 m2, 3 javorů - více kmenů a náletové 

zeleně po obvodu pozemku v celkové ploše cca 80 m2, nacházejících se na zahradě Základní 

umělecké školy Tanvald, na pozemkových parcelách č. 223/7 a 224/1, vše k.ú. Tanvald,  

dle předloženého návrhu odboru rozvoje a KV v souvislosti s akcí „Kompletní rekonstrukce 

objektu č.p. 301 ZUŠ Tanvald“ s tím, že dřevo bude prodáno dle platného ceníku. 

 

usnesení č. 72/5/2021 

 

Rada města souhlasí s pokácením 1 jívy a 7 bříz nacházejících se pod gymnáziem, na pozemkové 

parcele č. 223/4 v kú Tanvald, dle předloženého návrhu odboru rozvoje a KV s tím, že dřevo bude 

prodáno dle platného ceníku. 

 

usnesení č. 73/5/2021 

 

Rada města souhlasí s pokácením 3 bříz, 2 modřínů a 1 borovice nacházejících se v blízkosti 

plánovaného parkoviště v ulici Větrná, na pozemkové parcele č. 375/1 v kú. Tanvald,  

dle předloženého návrhu odboru rozvoje a KV s tím, že dřevo bude prodáno dle platného ceníku. 

 

 

Upraveno podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 
 

 

 

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

      starosta                                                                                                     místostarosta 

 


