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Město TANVALD 

 

 Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 

konané dne 18.03.2020  

 

usnesení č. 73/6/2020 
 

Rada města rozhodla na základě vydaného a zveřejněného záměru pronajmout část pozemkové 

parcely č. 328/66 (ostatní plocha) o výměře 111 m2 v katastrálním území Tanvald za účelem zřízení 

zahrádky od 01. 04. 2020 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši  

6,00 Kč/m2/rok  paní I.  

 

usnesení č. 74/6/2020 
 

Rada města schvaluje smlouvu o dílo č. 01/2020 uzavřenou mezi městem Tanvald a Ing. Lukášem 

Michkem, IČ: 76550982, Poštovní 615, 468 61 Desná na vypracování projektové dokumentace  

na rekonstrukci objektu ZUŠ č.p. 301, ul. Komenského, Tanvald dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 75/6/2020 

 

Rada města souhlasí s umístěním stavby optické sítě na pozemcích ve vlastnictví města pozemkových 

parcelách č. 1998, č. 1966/2, č. 1829/2, č. 144/3, č. 143/2, č. 143/1, č. 147/1,   

č. 147/8, č. 147/6, č. 147/3 vše v katastrálním území Tanvald, dle požadavku firmy OPTOMONT a.s., 

se sídlem U Kapliček 6/34, Praha 8. 

 

usnesení č. 76/6/2020 
 

Rada města schvaluje: 

1/ zřízení věcného břemene služebnosti ve prospěch firmy T-mobile Czech Republic a.s., se sídlem 

Tomíčkova 2144/1, Praha 4 týkající se vybudování komunikační sítě, která bude podzemní stavbou 

pod označením „INS FTTH CZ 49034 Tanvald – etapa 3“  na části pozemkových parcel č. 1998,  

č. 1966/2, č. 1829/2, č. 144/3, č. 143/2, č. 143/1, č. 147/1, č. 147/8, č. 147/6 a č. 147/3, vše  

v katastrálním území Tanvald. 

2/  Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Tanvald a firmou  

T-mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4 podle předloženého návrhu, 

týkající se vybudování komunikační sítě, která bude podzemní stavbou pod označením „INS FTTH 

CZ 49034 Tanvald – etapa 3“. 

 

usnesení č. 77/6/2020 
 

Rada města rozhodla uvolnit finanční prostředky na zajištění dokončení opravy vzduchotechnické 

jednotky v objektu sportovní haly č.p. 588, ul. U Stadionu, Tanvald a rozhodla provést 

rozpočtové opatření č. 14/2020:  

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ         + 2.395 Kč 

 

ROZPOČTOVÁ REZERVA                                                                      - 2.395 Kč  

 

 
 

 

 

 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

3113 5171 21 3520 2 395,00

6409 5901 -2 395,00
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usnesení č. 78/6/2020 

 

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

o poskytnutí dotace z rozpočtu  Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Operační program 

potravinové a materiální pomoci, výzva č. 30_20_010 - Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 

6. Doba realizace projektu od 01. 09. 2020 do 30. 06.2021. 
 

 

usnesení č. 79/6/2020 

 

Rada města schvaluje Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě mezi obcí Albrechtice v Jizerských 

horách a městem Tanvald o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní 

identifikace, adres a nemovitostí podle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 80/6/2020 
 

Rada města schvaluje: 

a) 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 2019 

1) Mateřské školy Tanvald, U Školky 579, příspěvková organizace – zisk 814,99 Kč 

2) Základní školy Tanvald, Sportovní 576, příspěvková organizace – zisk 61.152,03 Kč 

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

zisk 37.629,59 Kč 

4) Střediska volného času Tanvald, příspěvková organizace – zisk 135.125,42 Kč 

5) Základní umělecké školy Tanvald, příspěvková organizace – zisk 21.112,76 Kč. 

 

b) schvaluje: 

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 příděl hospodářského výsledku  

v plné výši do rezervního fondu organizace; 

4/ příspěvkové organizaci Středisko volného času Tanvald příděl hospodářského výsledku v plné výši 

do rezervního fondu organizace;                                                                                                

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

výši do rezervního fondu organizace.  

 

usnesení č. 81/6/2020 
 

Rada města: 

1/ schvaluje poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Tanvald Nadaci Ivana Dejmala pro ochranu 

přírody, Liberec ve výši 3.000 Kč; 

 

2/  rozhodla provést rozpočtové opatření č. 15/2020: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ   

 

nerozdělené dotace a dary         - 3.000 Kč 
 

dar Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody, Liberec       3.000 Kč 

 

 
 

§ pol. ORJ ORG Kč

6409 5222 99 -3 000,00

3900 5221 99 46746030 3 000,00
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3/ schvaluje Darovací smlouvu č. 34/2020 mezi městem Tanvald a Nadací Ivana Dejmala pro 

ochranu přírody, Liberec dle předloženého návrhu. 

 
usnesení č. 82/6/2020 

 

Rada města projednala návrh ředitelky Mateřské školy Tanvald, U Školky 579 na omezení provozu 

mateřské školy v měsíci červenci a srpnu 2020 bez připomínek. 

 

Upraveno podle podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

 

 

 

 

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

      starosta                                                                                                místostarosta 

 


