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 Město TANVALD 

 

 Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 

konané dne 11.04.2022 

usnesení č. 100/8/2022 
 

Rada města schvaluje: 

1/ zřízení věcného břemene ve smyslu služebnosti ve prospěch firmy GasNet s.r.o., sídlem Klíšská 

940/96, Klíše, Ústí nad Labem podle předloženého návrhu týkající se stavby plynárenského zařízení 

„NTL plynovodní přípojky pro č.p. 315, Pod Špičákem, Tanvald, číslo stavby 8800102411“ včetně 

jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů na části pozemkových parcel č. 322/11 

(trvalý travní porost) a č. 340/1 (ostatní plocha – zeleň) vše v katastrálním území Tanvald; 

2/  Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 8800102411_1/2022 mezi městem Tanvald a firmou 

GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem podle předloženého návrhu týkající 

se stavby plynárenského zařízení „NTL plynovodní přípojky pro č.p. 315, Pod Špičákem, Tanvald, 

číslo stavby 8800102411“ včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů na části 

pozemkových parcel č. 322/11 (trvalý travní porost) a č. 340/1 (ostatní plocha – zeleň)  vše v 

katastrálním území Tanvald. 

 

usnesení č. 101/8/2022 
 

Rada města schvaluje: 

1/  zřízení věcného břemene služebnosti ve prospěch Správy železnic, státní  organizace, se sídlem 

Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7 podle předloženého návrhu Smlouvy o budoucí smlouvě  

o zřízení věcného břemene služebnosti č. B 640 048 150 22, týkající se stavby „Oprava trati v úseku 

Tanvald – Kořenov“ a stavebního objektu „SO 01-11-01.01, Tanvald (mimo) – Desná (mimo), 

železniční spodek, příčné odvodňovací žebro v km 27,929“ zřídit a provozovat příčné odvodňovací 

žebro i další zařízení s tím spojená, včetně obslužného zařízení na části pozemkových parcel č. 187/2 

a č. 191/2 v katastrálním území Tanvald; 

2/  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti č. B 640 048 150 2 mezi 

městem Tanvald a Správou železnic, státní organizací, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 

1003/7 podle předloženého návrhu, týkající se stavby „Oprava trati v úseku Tanvald – Kořenov“  

a stavebního objektu „SO 01-11-01.01, Tanvald (mimo) – Desná (mimo), železniční spodek, příčné 

odvodňovací žebro v km 27,929“ zřídit a provozovat příčné odvodňovací žebro i další zařízení s tím 

spojená, včetně obslužného zařízení na části pozemkových parcel č. 187/2 a č. 191/2 v katastrálním 

území Tanvald. 

 

usnesení č. 102/8/2022 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu vydat záměr na zřízení práva stavby automyčky se třemi 

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

mytí vnitřní části aut na pozemkové parcele č. 171/4  o výměře 428 m2 a pozemkové parcele 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 na dobu  

do 31.12.2037  za stavební plat ve výši 243.600 Kč/rok bez DPH. 

 

usnesení č. 103/8/2022 
 

Rada města: 

1/ ruší své usnesení č. 76/6/2022 ze dne 16.03.2022 týkající se pronájmu části pozemkové parcely 

č. 171/4 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 300 m2 a části pozemkové parcely č. 171/5 

(ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 440 m2 vše v katastrálním území Tanvald firmě 

Knechtel Trans s.r.o., IČ 287 07 443, se sídlem Smetanova 569, Tanvald, část Šumburk nad Desnou. 

b) rozhodla navrhnout změnu nájemní smlouvy na pronájem části pozemkové parcely  

č. 171/4 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 300 m2 a části pozemkové parcely č. 171/5 

(ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 440 m2 vše v katastrálním území Tanvald firmě 

Knechtel Trans s.r.o., IČ 287 07 443, se sídlem Smetanova 569, Tanvald, část Šumburk nad Desnou 

dohodou tak, že dodatkem k nájemní smlouvě bude nově stanoveno nájemné ve výši 50 Kč/m2/rok 

a doba trvání smlouvy bude upravena na dobu určitou do 31.12.2022. 
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usnesení č. 104/8/2022 
 

Rada města rozhodla pronajmout bytovou jednotku č. 30, dvougarsoniéru s příslušenstvím, Vítězná 

614, Tanvald, část Šumburk nad Desnou  na dobu určitou do 30.09.2022. 

 

usnesení č. 105/8/2022 
 

Rada města souhlasí s přijetím majetku nepatrné hodnoty, tj. finanční hotovosti ve výš 3.202 Kč,  

2 ks prstenů z bílého zlata, vše uložené v depozitu Nemocnice Tanvald s.r.o., v rámci dědického 

řízení po p. U. Rada města nesouhlasí s přijetím fyzicky neexistujícího motocyklu JAWA 50-21-

PIONÝR, RZ JN6149. 

 

usnesení č. 106/8/2022 
 

Rada města na základě žádosti spolku MuTan o záštitu při pořádání festivalu Zavízofest 2022 

rozhodla: 

1) přijmout záštitu nad festivalem Zavízofest dne 25. 6. 2022 dle předloženého návrhu; 

2) poskytnout spolku MuTan z.s. Tanvald finanční dar ve výši 10.000 Kč; 

3) schválit darovací smlouvu č. 26/2022 mezi městem Tanvald a spolkem MuTan, z.s, se sídlem 

Na Balkáně 586, Tanvald;  

4) provést rozpočtové opatření č. 16/2022:  

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ        

dar MuTan, z.s.  + 10.000 Kč 

nerozdělené dotace a dary                                                          - 10.000 Kč 

 

 
 

usnesení č. 107/8/2022 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit realizaci projekčních prací „Energetické 

úspory v objektu ZŠ Sportovní, č.p. 576 Tanvald“ dle předložené nabídky a dále schválit rozpočtové 

opatření: 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

Energetické úspory v objektu ZŠ Sportovní, č.p. 576 Tanvald                                 1.326.550 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

Převod hospodářského výsledku z minulých let             + 1.326.550 Kč 

 

 
                 

usnesení č. 108/8/2022 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města uvolnit finanční prostředky ve výši 1.392.167 Kč 

příspěvek ZŠ Tanvald, Sportovní 576, p.o. na realizaci dvou zakázek vybavení a modernizaci 

výdejen jídel v budovách Raisova č.p. 333 a U Stadionu 589 a schválit rozpočtové opatření: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE  

 

ODBOR EKONOMICKÝ       

školních budovách č.p. 333 a 589                                                                                    284.770 Kč 

  

§ pol. ORJ ORG Kč

3900 5222 99 5517168 10 000,00

6409 5222 99 -10 000,00

§ pol. ORJ ORG Kč

3113 6121 21 10520 1 326 550,00

8115 1 326 550,00
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KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

inv. příspěvek ZŠ Tanvald, Sportovní 576 na modernizaci výdejny jídel v č.p. 333      714.332 Kč 

inv. příspěvek ZŠ Tanvald, Sportovní 576 na modernizaci výdejny jídel v č.p. 589      393.065 Kč 

  

FINANCOVÁNÍ 

Převod hospodářského výsledku z minulých let (pol. 8115)      + 1.392.167 Kč 

 

                                           
 

usnesení č. 109/8/2022 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města uvolnit finanční prostředky na opravu výdejny jídel  

na ZŠ Šumburk č.p. 333 a jídelny na ZŠ Sportovní č.p. 589 a schválit rozpočtové opatření: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ                                           + 671.215 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                   + 671.215 Kč             

  

usnesení č. 110/8/2022 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města uvolnit finanční prostředky na financování projektu 

„Rekonstrukce oken v objektu ZŠ, Školní 416“ a schválit rozpočtové opatření: 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

Rekonstrukce oken v objektu ZŠ, Školní 416               + 9.480.663 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

Převod hospodářského výsledku z minulých let               + 9.480.663 Kč 

 

 
  

 

usnesení č. 111/8/2022 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města uvolnit finanční prostředky na financování projektu 

„Kompletní rekonstrukce objektu č.p. 301 ZUŠ Tanvald“ a schválit rozpočtové opatření: 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

rekonstrukce objektu ZUŠ Komenského č.p. 301                 20.000.000 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

Převod hospodářského výsledku z minulých let               + 20.000.000 Kč 

 

 
 

 

 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

3113 5331 10 3520 284 770,00

3113 6351 10 10524 714 332,00

3113 6351 10 10525 393 065,00

8115 1 392 167,00

§ pol. ORJ ORG Kč

3113 6121 21 10209 9 480 663,00

8115 9 480 663,00

§ pol. ORJ ORG Kč

3231 6121 21 10315 20 000 000,00

8115 20 000 000,00
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usnesení č. 112/8/2022 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit opravu asfaltobetonového povrchu ve dvorní 

části zadního traktu u objektu radnice a schválit rozpočtové opatření: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ                                           + 550.000 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

Převod hospodářského výsledku z minulých let          + 550.000 Kč 

 

 
  

usnesení č. 113/8/2022 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit navýšení finančních prostředků u projektů 

„odstavná plocha u č.p. 550, ul. Palackého“ a „odstavná plocha u č.p. 551, ul. Palackého“ a  schválit 

rozpočtové opatření: 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

odstavná plocha u č.p. 550, ul. Palackého             + 30.620 Kč 

odstavná plocha u č.p. 551, ul. Palackého          + 306.958 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                      + 337.578 Kč             

  

usnesení č. 114/8/2022 
 

Rada města rozhodla schválit navýšení finančních prostředků na akci „Parkoviště u křižovatky ulic 

Radniční a Nad Výtopnou včetně opravy povrch MOK Nad Výtopnou“ a schválit rozpočtové 

opatření č. 17/2022: 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

parkoviště křižovatka ul. Radniční a Nad Výtopnou                   + 72.000 Kč 

 

ROZPOČTOVÁ REZERVA                                                                                   - 72.000 Kč 

 

usnesení č. 115/8/2022 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit navýšení finančních prostředků na akci 

„Oprava zábradlí v Krkonošské ul. nad prodejnou Billa a na parkovišti Tanvald střed“ a schválit 

rozpočtové opatření: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ                                            + 361.219 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                     + 361.219 Kč            

  

usnesení č. 116/8/2022 
 

Rada města vzala na vědomí zprávu odboru rozvoje a KV o obnově centrálních křížů na hřbitově 

na Horním Tanvaldě s tím, že o realizaci a financování bude rozhodnuto až po případném získání 

dalších nabídek, případně změnách projektu a rozpočtu na obnovu centrálních křížů. 

 

 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

2212 5171 21 550 000,00

8115 550 000,00
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usnesení č. 117/8/2022 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uvolnění finančních prostředků na financování 

úprav, výstavbu kolumbária a altánku na hřbitově Šumburk nad Desnou a schválit rozpočtové 

opatření: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ                                        + 1.116.000 Kč 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

výstavba kolumbária na hřbitově Šumburk                   487.000 Kč 

pořízení altánu na hřbitov Šumburk                  293.000 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                       + 1.896.000 Kč 

 

 
 

usnesení č. 118/8/2022 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uvolnění finančních prostředků na stoupací 

stezku na Malý Špičák a schválit rozpočtové opatření:  

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

Stoupací cyklostezka na Malý Špičák                                                 1.730.000 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                    + 1.730.000 Kč 

 

 
 

        

 

Upraveno podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

 

 

 

 

 

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

      starosta                                                                                                     místostarosta  

 

 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

3632 6121 21 10521 487 000,00

3632 6121 21 10522 293 000,00

3632 5171 21 1 116 000,00

8115 1 896 000,00

§ pol. ORJ ORG Kč

3429 6121 21 10523 1 730 000,00

8115 1 730 000,00


