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 Město TANVALD 

 

 Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 

konané dne 8.12.2021 

 

usnesení č. 357/24/2021 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města část pozemkové parcely č. 311/1 (ostatní plocha – 

zeleň) o výměře cca 65 m2 v katastrálním území Tanvald za účelem zřízení odstavné plochy 
v současné době neprodávat. 

 

usnesení č. 358/24/2021 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města pozemkovou parcelu č. 237/1 (trvalý travní porost)  

o výměře 2101 m2 v katastrálním území Tanvald manželům S. neprodávat. 

 

usnesení č. 359/24/2021 
 

Rada města vydává záměr na prodej části pozemkové parcely č. 328/76 (ostatní plocha – ostatní 

komunikace) o výměře cca 50 m2 v katastrálním území Tanvald manželům B. za účelem 
vybudování vodovodní šachty pro objekt na stavební parcele č. 805 v katastrálním území Tanvald, 

provedení tepelné izolace fasády objektu a provedení izolace proti vodě u obvodové stěny 

zapuštěné do terénu. 

 
usnesení č. 360/24/2021 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vydat záměr: 

1/ na zřízení práva stavby automyčky se čtyřmi mycími boxy, vysavačem a zařízením pro doplnění 

náplní do ostřikovačů, případně tepovačem pro mytí vnitřní části aut na části pozemkových parcel 
č. 171/4 a č. 171/5 v katastrálním území Tanvald; 

2/ na pronájem pozemkové parcely č. 171/4 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře  

428 m2 a pozemkové parcely č. 171/5 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 790 m2 vše  

v katastrálním území Tanvald firmě  AUTOMYČKA JMG s.r.o., se sídlem Kadlická 182, Liberec 
XVI – Nový Harcov za účelem postavení a provozování samoobslužné automyčky  

se čtyřmi mycími boxy, vysavačem a zařízením pro doplnění náplní do ostřikovačů, případně 

tepovačem pro mytí vnitřní části aut.  
   

usnesení č. 361/24/2021 
 

Rada města schvaluje kupní smlouvu mezi městem Tanvald a firmou Severočeská vodárenská 

společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice podle předloženého návrhu,  týkající se prodeje 
části pozemkové parcely č. č. 851/1 (trvalý travní porost) v katastrálním území Šumburk nad 

Desnou označenou podle geometrického plánu č. 1154-206/2021 jako pozemková parcela  č. 851/4 

(trvalý travní porost) o výměře 119 m2. 

 
usnesení č. 362/24/2021 
 

Rada města schvaluje kupní smlouvu mezi městem Tanvald a Jakubem Litvanem, bytem Vítězná 

449, Tanvald, část Šumburk nad Desnou podle předloženého návrhu, týkající se  prodeje veřejné 

části vodovodní přípojky za kupní cenu ve výši 1.000 Kč  pro nemovitost st.p.č. 536 v katastrálním 
území Šumburk nad Desnou, jejíž součástí je stavba: Šumburk nad Desnou č.p. 449, rodinný dům. 

 

usnesení č. 363/24/2021 
 

Rada města schvaluje Pojistnou smlouvu (pojištění podnikatelů TREND) mezi Kooperativou 

pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8 a městem Tanvald  
dle předloženého návrhu. 
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usnesení č. 364/24/2021 
 

Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení veřejného místa zpětného odběru  mezi společností 
REMA Systém a.s., se sídlem Praha 4, Budějovická 1667/64, PSČ 140 00, IČO 64510263  

a městem Tanvald dle předloženého návrhu. 

 
usnesení č. 365/24/2021 
 

Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor  v objektu č.p. 629, Krkonošská ul., 

Tanvald mezi paní B. a městem Tanvald na dobu určitou od 01.01.2022 do 31.12.2031  

dle předloženého návrhu. 
 

usnesení č. 366/24/2021 
 

Rada města v souladu s čl. VI, bod B 1) písmn. b) zřizovací listiny souhlasí s přijetím věcného 

daru ve výši 208.360,77 Kč příspěvkovou organizací Základní škola Tanvald, Sportovní 576. 

 
usnesení č. 367/24/2021 
 

Rada města v souladu s čl. VI, bod B 1) písmn. b) zřizovací listiny souhlasí s přijetím věcného 

daru ve výši 24.237 Kč příspěvkovou organizací Masarykova základní škola Tanvald, Školní 416. 

 
usnesení č. 368/24/2021 
 

Rada města bere na vědomí informace o výši finančních prostředků na opravu plachty zastřešení 
stánku na terminálu dopravy Tanvald Šumburk. 

 

usnesení č. 369/24/2021 
 

Rada města rozhodla pronajmout bytovou jednotku č. 3, garsoniéru s příslušenstvím, Vítězná 
614, Tanvald, část Šumburk nad Desnou panu Č. 

 

usnesení č. 370/24/2021 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města. 

1/ schválit příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Tanvald zvýšení příspěvku na odpisy 
o 13.793 Kč na 38.181 Kč; 

2/ schválit příspěvkové organizaci Středisko volného času Tanvald zvýšení příspěvku na provoz o 

167.000 Kč na 1.037.500 Kč; 
3/ schválit rozpočtové opatření: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ       

 

Základní umělecká škola Tanvald                                                                            
  13.793 Kč 

Středisko volného času Tanvald        + 167.000 Kč 

 
FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let       +180.793 Kč 
 

 
 
 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

3233 5331 10 167 000,00

3231 5331 10 13 793,00

8115 180 793,00
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usnesení č. 371/24/2021 
 

Rada města rozhodla v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění schválit příspěvkové organizaci Mateřská škola Tanvald použití fondu 

investic ve výši 29.263 Kč opravy topné soustavy v budově Wolkerova 378. 

 
usnesení č. 372/24/2021 
 

Rada města jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní umělecká škola Tanvald  

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: 
- 89.096 Kč na vybavení pro distanční výuku 
- 93.629,58 Kč na pořízení drobného dlouhodobého majetku 
- 38.710 Kč na pořízení hudebních nástrojů 
- 7.762 Kč na pořízení malířských stojanů 
- 28.102,42 Kč na učební pomůcky  
 

usnesení č. 373/24/2021 
 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 74/2021: 
 

PŘIJATÉ TRANSFERY  

 

na projekt ZŠ Tanvald „Podpora dopravy žáků na veletrh EDUCA 2021“           10.000 Kč 
 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 
ODBOR EKONOMICKÝ 

 

projekt ZŠ Tanvald „Podpora dopravy žáků na veletrh EDUCA 2021“          10.000 Kč 
 

 
 

usnesení č. 374/24/2021 
 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 75/2021: 

 
BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ                  + 106.000 Kč 
 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

vodovod ul. Vančurova                     - 106.000 Kč 

 

 
 
usnesení č. 375/24/2021 

 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 76/2021 spočívající v pořízení 2.410 ks 

antigenních testů pro potřeby MěÚ a zřízených příspěvkových organizací: 
 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 
ODDĚLENÍ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA      + 132.550 Kč 

§ pol. ORJ ORG Kč

4122 3367 10 000,00

3113 5336 10 3367 10 000,00

§ pol. ORJ ORG Kč

2310 5169 21 106 000,00

2310 6121 21 10223 -106 000,00
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ROZPOČTOVÁ REZERVA                                                                                 - 132.550 Kč 

 

 
 

usnesení č. 376/24/2021 
 

Rada města souhlasí s pokácením 3 ks bříz nacházejících se v blízkosti Základní školy Tanvald  

u č.p. 331, na pozemkové parcele č. 1856/1 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. 377/24/2021 
 

Rada města souhlasí s pokácením 1 ks topolu nacházejícího se v blízkosti objektu č.p. 554, 
Sportovní ul., Tanvald, na pozemkové parcele č. 373/74 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. 378/24/2021 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města delegovat v souladu s § 84, odst. 2, písm. f) zákona  

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na valné hromady obchodních společností  

s majetkovou účastí města následující zástupce: 
1. na valné hromady Severočeské vodárenské společnosti a.s. konané v roce 2022 pana Mgr. 

Vladimíra Vyhnálka, jako náhradníka pana Mgr. Antonína Bělonožníka; 

2. na valné hromady Teplárenství Tanvald s.r.o. konané v roce 2022 pana Mgr. Antonína 
Bělonožníka, jako náhradníka pana Mgr. Vladimíra Vyhnálka; 

3. na valné hromady Nemocnice Tanvald s.r.o. konané v roce 2022 pana Mgr. Vladimíra 

Vyhnálka, jako náhradníka pana Mgr. Antonína Bělonožníka. 

 
usnesení č. 379/24/2021 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit za osobní přínos při splnění významného 

úkolu, za činnost a aktivity v druhé polovině roku 2021  včetně řešení mimořádných situací  

a koordinaci činností pověřeného úřadu v době pandemie COVID-19, zejména pak zřízení a provoz 
očkovacího centra, které vykonávali ve prospěch města v době mimo úřední hodiny, ve svém 

osobním volnu nejen v pracovní dny, ale i ve dnech pracovního volna a klidu, poskytnout v souladu 

s § 76 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích platném v znění, mimořádné odměny starostovi  
a  místostarostovi  ve výši jedné  jejich měsíční odměny. 

 

usnesení č. 380/24/2021 
 

Rada města schvaluje plán rady města na I. pololetí 2022 dle předloženého návrhu. 

 
usnesení č. 381/24/2021 

 

Rada města schvaluje Plán inventur na rok 2021 k provedení řádné inventarizace majetku  
a závazků města Tanvald za rok 2021 dle přílohy. 

 

usnesení č. 382/24/2021 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města po projednání schválit: 

1) rozpočet města Tanvald na rok 2022 se schodkem 6.112,29 tis. Kč takto:  
celkové příjmy ve výši   146.332.766 Kč  

financování ve výši       6.112.286 Kč 

celkové zdroje ve výši    152.445.052 Kč 

běžné výdaje běžného účtu  126.213.995 Kč 

5213 5139 18 132 550,00

6409 5901 -132 550,00
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rozpočtová rezerva       2.000.000 Kč 

běžné výdaje fondů       1.384.300 Kč 

kapitálové výdaje     22.846.757 Kč 

celkové výdaje ve výši   152.445.052 Kč 

2) závazné ukazatele rozpočtu v členění dle předloženého a zveřejněného materiálu „Návrh 

rozpočtu města Tanvald na rok 2022“ s následujícími změnami: 

 
BĚŽNÉ VÝDAJE  

 

ODDĚLENÍ KULTURNÍ KANCELÁŘ (ORJ 14,15,16)   2.752,69 tis. Kč 

 
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

pořízení 4K DCI projektoru Barco SP4K-12 s přísl. pro městské kino (ORG 10416)  2.146,18 tis. Kč 
pořízení DCI serveru Barco ICMP Alchemy 3x2TB pro městské kino (ORG 10415)     193,60 tis. Kč

  

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let (pol. 8115)        6.559,32 tis. Kč 

 

 
 

 

Upraveno podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 
 

 

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

      starosta                                                                                                     místostarosta 

 

 


