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 Město TANVALD 

 

 Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 

konané dne 24.11.2021 

 

usnesení č. 334/23/2021 
 

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

parcely č. 167/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) v katastrálním území Tanvald na dobu určitou 

od 01. 01. 2022 do  31. 12. 2023  panu Petru Borovskému, IČ  498 83 011, Haratice 141, Plavy 

následovně: 

1/ část o výměře 51 m2 za účelem umístění stavby prodejního stánku za nájemné ve výši 300 

Kč/m2/rok; 

2/ část o výměře 34 m2 za účelem umístění stavby stánku pro skladování ovoce a zeleniny za nájemné 

ve výši 300 Kč/m2/rok. 

 

usnesení č. 335/23/2021 
 

Rada města: 

1/ na základě vydaného a zveřejněného záměru rozhodla pronajmout část pozemkové parcely  

č. 328/66 (ostatní plocha) o výměře 40 m2 v katastrálním území Tanvald panu K. za účelem zřízení 

zahrádky na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 6,00 Kč/m2/rok; 

2/  schvaluje nájemní smlouvu mezi městem Tanvald a panem K. týkající se pronájmu části 

pozemkové parcely č. 328/66 v katastrálním území Tanvald podle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 336/23/2021 
 

Rada města souhlasí se zřízením věcného břemene – služebnosti ve prospěch stavební parcely  

č. 583 v katastrálním území Šumburk nad Desnou, jejíž součástí je stavba: Šumburk nad Desnou 

č.p. 487, bydlení spočívající v právu k umístění a provozování zásobníku pitné vody a vodovodní 

přípojky na části pozemkové parcely č. 210/1 (trvalý travní porost) v katastrálním území Šumburk 

nad Desnou a v právu vstupovat a vjíždět na pozemek za účelem provozování, údržby, oprav  

a odstranění havárií u zásobníku pitné vody a na vodovodní přípojce. 

 

usnesení č. 337/23/2021 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města pozemkovou parcelu č. 490/1 (ostatní plocha – zeleň)  

o výměře 1004 m2, pozemkovou parcelu č. 490/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře  

65 m2 a pozemkovou parcelu č. 490/6 (zahrada) o výměře 539 m2 vše v katastrálním území Šumburk 

nad Desnou neprodávat. 

 

usnesení č. 338/23/2021 
 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 69/2021, které spočívá v přijetí a odeslání 

nevyčerpaných dotačních prostředků Základní školy Tanvald, Sportovní 576 a Masarykovy základní 

školy, Školní 416 na základě podaného finančního vypořádání: 

 

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 

 

vratka dotace od ZŠ Tanvald, Sportovní 576                         84.773,85 Kč 

vratka dotace od Masarykovy ZŠ, Školní 416                         73.544,10 Kč 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ 

 

vratka dotace od ZŠ Tanvald, Sportovní 576                         84.773,85 Kč 

vratka dotace od Masarykovy ZŠ, Školní 416              73.544,10 Kč 
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usnesení č. 339/23/2021 
 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 70/2021: 

 

PŘIJATÉ TRANSFERY 

 

na projekt "Mobilní podium pro kulturní akce města"                       250.484 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let             - 250.484 Kč 

 

 
 

 

usnesení č. 340/23/2021 
 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 71/2021: 

 

PŘIJATÉ TRANSFERY 

 

na mimořádné odměny strážníkům MP           15.000 Kč 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ                                                         + 15.000 Kč          

                   

 
 

usnesení č. 341/23/2021 
 

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

rozpočtů, v platném znění schválit příspěvkové organizaci Středisko volného času Tanvald použití 

fondu investic ve výši do 60.000 Kč na výrobu a montáž mříží na suterénní dveře. 

 

usnesení č. 342/23/2021 
 

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 investičního fondu takto: 
- 91.150 Kč oprava elektroinstalace v přízemí školy 

- 34.200 Kč úprava WC na bezbariérové 

- 35.401 Kč oprava schodiště před hlavním vchodem a vstupu do školy 

ÚZ § pol. ORJ ORG Kč

120100000 6402 2229 10 3510 11 031,62

120500000 6402 2229 10 3510 62 512,48

120100000 6402 2229 10 3520 12 716,08

120500000 6402 2229 10 3520 72 057,77

120100000 6402 5366 10 3510 11 031,62

120500000 6402 5366 10 3510 62 512,48

120100000 6402 5366 10 3520 12 716,08

120500000 6402 5366 10 3520 72 057,77

ÚZ § pol. ORJ ORG Kč

130589518 4213 10323 160 309,00

130189517 4213 10323 90 175,00

8115 -250 484,00

ÚZ § pol. ORJ ORG Kč

14036 4116 15 000,00

14036 5311 5011 10 15 000,00
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- 36.892 Kč oprava elektroinstalace ve školní jídelně 

- 27.951 Kč oprava dlažby na chodbě a venkovního schodiště v budově č. p. 589 

 

usnesení č. 343/23/2021 
 

Rada města jako zřizovatel příspěvkové organizace ZŠ Tanvald, Sportovní 576 v návaznosti na své 

usnesení č. 304/21/2020 ze dne 26. 10. 2020 souhlasí s použitím nespotřebovaného příspěvku  

na provoz z roku 2020 takto: 
- 51.075 Kč na zřízení nové třídy a její vybavení 
- 85.015 Kč na pořízení interaktivní tabule, dataprojektoru a pylonového pojezdu 
- 34.218 Kč na opravu podlahy a malby v nové učebně 
- 105.270 Kč na stravování zaměstnanců, které nelze hradit z ONIV 
- 24.422 Kč na zvýšené náklady na hygienická opatření  

 
usnesení č. 344/23/2021 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 

1) schválit příspěvkové organizaci Mateřská škola Tanvald snížení příspěvku na odpisy o 829 Kč  

na 127.983 Kč; 

2) schválit příspěvkové organizaci Základní škola Tanvald snížení příspěvku na odpisy o 22.817 Kč 

na 227.321 Kč; 

3) schválit rozpočtové opatření: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ 

 

Mateřská škola Tanvald                                                                                   - 829 Kč 

Základní škola Tanvald, Sportovní 576      - 22.817 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                 - 23.646 Kč 

 

 
 

usnesení č. 345/23/2021 
 

Rada města rozhodla schválit Smlouvu o dílo na stavební úpravy v 3. NP objektu č. p. 350,  

Krkonošská ul., Tanvald uzavřenou mezi městem Tanvald a Ing. Petrem Hynkem, projekty 

staveb, Krkonošská 638, 468 41 Tanvald  a provést rozpočtové opatření č. 72/2021: 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

rekonstrukce 3. NP v budově č. p. 350, ul. Krkonošská, Tanvald         51.000 Kč 

 

ROZPOČTOVÁ REZERVA                                                                    - 51.000 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

3113 5331 10 3520 -22 817,00

3111 5331 10 -829,00

8115 -23 646,00
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usnesení č. 346/23/2021 
 

Rada města: 

1/ souhlasí s poskytnutím peněžitých darů fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva,   

za výkon funkce člena Komise pro občanské záležitosti v roce 2021; 

2/ v souladu s § 102 odst. 2 písmn. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném 

znění jmenuje členkami Komise pro občanské záležitosti paní B., paní P. a paní V. 

 

usnesení č. 347/23/2021 
 

Rada města schvaluje vyplacení odměn ředitelům škol a školských zařízení za II. pololetí 2021  

ve výplatním období za měsíc listopad 2021. 

usnesení č. 348/23/2021 
 

Rada města schvaluje: 

1/ Dodatek č. 2 Podnájemní smlouvy o pronájmu movité věci, Číslo smlouvy: GOR01092020 mezi 

společností Gornex s.r.o. Vinohradská 2165/48, Praha 2, IČO 27881598 a městem Tanvald dle 

předloženého návrhu, 

2/ Dodatek č. 1 Servisní smlouvy o pronájmu movité věci, Číslo smlouvy: MY02012019 mezi 

městem Tanvald a firmou Myconncept s.r.o. Vinohradská 2165/48, Praha 2 – pobočka Liberec – 

Vackova 376, Liberec 25, IČO 05711827 dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 349/23/2021 
 

Rada města souhlasí s pokácením 2 ks jasanů rostoucích naproti objektu č.p. 169,  Kostelní ul., 

Tanvald,  na pozemkové parcele č. 627/1, k. ú. Tanvald, dle předloženého návrhu odboru rozvoje  

a KV s tím, že dřevo bude použito pro potřeby města nebo prodáno dle platného ceníku. 

 

usnesení č. 350/23/2021 
 

Rada města souhlasí s pokácením 1 ks břízy rostoucí naproti objektu č.p. 449, Jiráskova ul., Tanvald,  

na pozemkové parcele č. 1962, k. ú. Tanvald, dle předloženého návrhu odboru rozvoje a KV s tím, 

že dřevo bude použito pro potřeby města nebo prodáno dle platného ceníku. 

 

usnesení č. 351/23/2021 
 

Rada města projednala žádost spolku Zachraňme tanvaldské kostely, z.s., se sídlem Poštovní 284, 

Tanvald  o poskytnutí finančního daru na opravu krovu kostela sv. Petra a Pavla na Horním Tanvaldě  

a rozhodla: 

 

a) schválit rozpočtové opatření č. 73/2021: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ        

 

dar Zachraňme tanvaldské kostely, z.s.       6.000 Kč 

 

ROZPOČTOVÁ REZERVA     - 6.000 Kč 

 

 
 

b) schválit Darovací smlouvu č. 34 mezi městem Tanvald a spolkem Zachraňme tanvaldské 

kostely dle předloženého návrhu. 

 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

3900 5222 99 9591397 6 000,00

6409 5901 -6 000,00
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usnesení č. 352/23/2021 
 

Rada města vydává záměr na pronájem nebo výpůjčku objektu č.p. 1309,  na stpč. 4221/2,  

a pozemkových parcel č. 4221/1, 4219, 4230, 4231, 4232 a 4233 a na nich umístěných staveb v k.ú. 

Smržovka organizaci Oblastní charita Most c. o., se sídlem P. Jilemnického 2457, 435 01 Most  

za účelem provozování Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Kotva a sociální poradny 

Tanvald. 

 

usnesení č. 353/23/2021 
 

Rada města: 

1/  schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch firmy Severočeské vodovody  

a  kanalizace, a.s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice podle předloženého návrhu Smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Tanvald a firmou Severočeské vodovody 

a  kanalizace, a.s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice,  týkající se  stavby vodovodního přivaděče 

pitné vody pro oblast Český Šumburk na části pozemkových parcel č. 2623/2, č. 2593/6, č. 2618,  

č. 1190/18, č. 1272/3, č. 2626, č. 2638/2 a č. 2635 vše v katastrálním území Šumburk nad Desnou; 

2/   schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě  mezi  městem 

Tanvald a firmou Severočeské vodovody a  kanalizace, a.s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice podle 

předloženého návrhu,  týkající se  stavby vodovodního přivaděče pitné vody pro oblast Český 

Šumburk na části pozemkových parcel č. 2623/2, č. 2593/6, č. 2618, č. 1190/18, č. 1272/3, č. 2626, 

č. 2638/2 a č. 2635 vše v katastrálním území Šumburk nad Desnou. 

 

usnesení č. 354/23/2021 

 

Rada města schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o zápůjčce ze dne 25. 07. 2014 mezi Tělovýchovnou 

jednotou Bižuterie, z s., se sídlem Pražská 4200/20, Jablonec nad Nisou a městem Tanvald  

dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 355/23/2021 

 

Rada města potvrzuje ve funkci stávající ředitelku Střediska volného času Tanvald, příspěvková 

organizace paní Mgr. Helenu Beranovou na 6 let, tj. do 30.11.2027. 

usnesení č. 356/23/2021 

 

Rada města schvaluje program zasedání zastupitelstva města dne 15 12. 2021 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. Návrh rozpočtu města na rok 2022 

 6. Majetkoprávní záležitosti  

 7.  Schválení mimořádných odměn členům zastupitelstva města dle § 76 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích 

 8. Delegování zástupců města na valné hromady obchodních společností s majetkovou účastí 

města konané v roce 2022 

 9. Náměty, připomínky, diskuze 

10. Závěr  

 

 

Upraveno podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

 

 

 

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

      starosta                                                                                                     místostarosta  

 

 


