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 Město TANVALD 

 

 Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 

konané dne 13.07.2022 

usnesení č. 204/13/2022 
 

Rada města vydává záměr na prodej pozemkové parcely č. 240/1 (trvalý travní porost) 

o výměře 3342 m2 v katastrálním území Tanvald panu Z. za účelem stavby rodinného domu pro 

trvalé bydlení. 

 

usnesení č. 205/13/2022 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města pozemkovou parcelu č. 130/1 (ostatní plocha – zeleň)  

o výměře 1897 m2 v katastrálním území Tanvald  neprodávat. 

 

usnesení č. 206/13/2022 
 

Rada města souhlasí s umístěním stavby sjezdů z pozemkových parcely č. 60/1 a č. 60/4 v kú. 

Tanvald na zpevněnou plochu místní komunikace 11c ul. Horská, na pozemkové parcele č. 1831/1 

v kú. Tanvald, která je ve vlastnictví města, dle návrhu pana Ivana Lenharta. 

 

usnesení č. 207/13/2022 
 

Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 88800091751_1/VB/P  mezi městem 

Tanvald a firmou GasNet, s.r.o., se sídlem  Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem podle 

předloženého návrhu, týkající se přeložky plynárenského zařízení „PREL A Smržovka – Hlavní, STL 

plynovod, číslo stavby 880091751“ na pozemcích ve vlastnictví města Tanvald parc. č. 4219, parc. 

č. 4221/2, parc. č. 4231, parc. č. 4232 v katastrálním  území Smržovka.  

 

usnesení č. 208/13/2022 
 

Rada města schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě pro vodovodní přípojku včetně venkovní 

části domovního rozvodu vody pro každého vlastníka stavební parcely č. 285 v katastrálním území 

Šumburk nad Desnou, jejíž součástí je  stavba: Šumburk nad Desnou č.p. 188, rodinný dům na části 

pozemkových parcel  č. 490/1 (ostatní plocha – zeleň), č. 490/6 (zahrada), č. 2593/3 (ostatní plocha 

– ostatní komunikace) a č. 2684 (ostatní plocha -  ostatní komunikace), vše v katastrálním území 

Šumburk nad Desnou v rozsahu dle předloženého návrhu. 

Služebnost inženýrské sítě bude spočívat v právu umístit a provozovat vodovodní přípojku včetně 

venkovní části domovního rozvodu a s tím související právo vstupu a vjezdu motorovými vozidly  

na dotčené pozemky  za účelem údržby a provádění oprav vodovodní přípojky a v povinnosti povinné 

výkon těchto práv strpět. 

Služebnost bude zřizována na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč za každý i 

započatý běžný metr liniové stavby o maximální šíři 1 m + daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby 

platné ke dni uskutečnění platby. 

 

usnesení č. 209/13/2022 
 

Rada města schvaluje předání k hospodaření Základní škole Tanvald, Sportovní 576, příspěvkové 

organizaci: 

1/ laserové tiskárny CANON – SENSYS  - pořizovací cena 5.040 Kč 

2/ dřevěné hry Golf  Spin Ladder  -  3 ks -  celková pořizovací cena 2.997 Kč 

3/  Setu Bollo Ball  -  3 ks -  celková pořizovací cena 1.972 Kč 

4/  Artis Disc Golf košů  -  5 ks – celková pořizovací cena 14.450 Kč 
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usnesení č. 210/13/2022 
 

Rada města schvaluje nový Ceník služeb veřejného WC s účinností od 01.08.2022 dle předloženého 

návrhu.   

 

usnesení č. 211/13/2022 
 

Rada města rozhodla uvolnit finanční prostředky na opravy bytů v objektech DPS č.p. 593 a č.p. 

614 a přijmout rozpočtové opatření č. 47/2022: 

 
BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ     + 150.000 Kč 

        

ROZPOČTOVÁ REZERVA        - 150.000 Kč 

 

 
 

 

usnesení č. 212/13/2022 
 

Rada města souhlasí se studií „Rekonstrukce objektu ZŠ ulice Údolí Kamenice č.p. 331, Tanvald“ 

dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 213/13/2022 
 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 48/2022: 

 

PŘIJATÉ TRANSFERY 

 

na projekt „Tanvald – preventivní prázdninové programy v Majáku - 2022“     140.000 Kč  

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

STAROSTA                                                                                                             + 205.000 Kč 

 

ROZPOČTOVÁ REZERVA                                                                                   - 65.000 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

usnesení č. 214/13/2022 
 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 49/2022, které spočívá v přijetí a odeslání 

dotačních prostředků Základní umělecké škole Tanvald: 

 

TRANSFERY 

 

na projekt ZUŠ Tanvald „Akademie umění pro seniory“                   80.000 Kč 

 

 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

3612 5171 21 90614 50 000,00

3615 5171 21 90593 100 000,00

6409 5901 -150 000,00
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BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ 

 

účelový příspěvek ZUŠ Tanvald na projekt „Akademie umění pro seniory“             80.000 Kč 

 

 
 

usnesení č. 215/13/2022 
 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 50/2022 spočívající v dokrytí výdajů  

na zajištění dotačního managementu pro projekt „Pumptrack Tanvald“: 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

pumptrack Tanvald                           + 138.262 Kč 

 

ROZPOČTOVÁ REZERVA                                                                            - 138.262 Kč  

 

 
 

usnesení č. 216/13/2022 
 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 51/2022: 

 

PŘIJATÉ TRANSFERY  

 

na asistenty prevence kriminality                                                                                     564.000 Kč 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ                    + 36.000 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let               - 528.000 Kč 
 

 
 

usnesení č. 217/13/2022 
 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 52/2022 spočívající v pokrytí výdajů na 

uspořádání sportovních her seniorů: 

 

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                                      + 30.000 Kč 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

3231 5336 10 2302 80 000,00

4122 2302 80 000,00

§ pol. ORJ ORG Kč

3412 6121 21 10404 138 262,00

6409 5901 -138 262,00

ÚZ § pol. ORJ ORG Kč

14032 5311 5011 10 55 394 619,00

14032 5311 5031 10 55 97 865,00

14032 5311 5032 10 55 35 516,00

5311 5011 10 55 -394 619,00

5311 5031 10 55 -97 865,00

5311 5032 10 55 -35 516,00

14032 5311 5021 10 55 36 000,00

14032 4116 564 000,00

8115 -528 000,00
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BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

STAROSTA                                                                                                         + 30.000 Kč 

 
 

usnesení č. 218/13/2022 
 

Rada města rozhodla: 

1/ poskytnout peněžitý dar ve výši 20.000 Kč Oblastnímu spolku Českého červeného kříže v 

Jablonci nad Nisou, se sídlem Uhelná 991/5, Jablonec nad Nisou; 

2/ provést rozpočtové opatření č. 53/2022: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ        

 

dar Oblastní spolek ČČK Jablonec nad Nisou                                       20.000 Kč 

 

nerozdělené dotace a dary                                                                    - 20.000 Kč 

 

 
 

3/ schválit darovací smlouvu č. 31/2022 mezi městem Tanvald a Oblastním spolkem Českého 

červeného kříže v Jablonci nad Nisou, se sídlem Uhelná 991/5, Jablonec nad Nisou  

dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 219/13/2022 
 

Rada města souhlasí s dohodou o ukončení nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Tanvald a spol. 

Nemocnice Tanvald s.r.o. dne 13.08.2019 na pronájem bytové jednotky č. 2 v č.p. 333, Tanvald, část 

Šumburk nad Desnou k 31.07.2022. 

 

usnesení č. 220/13/2022 
 

Rada města schvaluje Smlouvu příkazní mezi městem Tanvald a Ing. Luďkem Suchomelem, MBA, 

Sportovní 78, Smržovka týkající se zajištění kompletního zpracování projektové žádosti pro získání 

dotace na projekt „Stoupací trail z Kempu Tanvaldský Špičák na vrchol Malého Špičáku“ dle 

předloženého návrhu. 
 

usnesení č. 221/13/2022 

 

Rada města schvaluje poskytnutí peněžitého daru panu S. ve výši 2500 Kč za koordinaci účasti města 

Tanvald na fotbalovém turnaji partnerských měst v Lubomierzi dne 23.07.2022 a finanční prostředky 

uvolnit z rozpočtové kapitoly Spolupráce s partnerskými městy. 

usnesení č. 222/13/2022 

 

Rada města souhlasí s navýšením hodnoty dárkových poukazů pro seniory jubilanty  

dle předloženého návrhu. 

 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

3399 5139 20 15 961,00

3399 5175 20 10 340,00

3399 5194 20 3 699,00

3399 2111 20 30 000,00

§ pol. ORJ ORG Kč

3900 5222 99 426083 20 000,00

6409 5222 99 -20 000,00
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usnesení č. 223/13/2022 

 

Rada města rozhodla přijmout nabídku firmy 3DStyl Rychnov u Jablonce nad Nisou na vyhotovení 

dárků pro nové občánky města Tanvald ve formě přívěsku s řetízkem. 

 

usnesení č. 224/13/2022 

 

Rada města souhlasí s dočasným poskytováním sociálně-aktivizačních služeb občanským sdružením 

D.R.A.K, z.s.,se sídlem Oblačná 450/1, Liberec v Komunitním centru KOTVA, Hlavní 1309, 

Smržovka. 

 

usnesení č. 225/13/2022 

 

Rada města schvaluje plán rady města na II. pololetí 2022. 

 

 

 

Upraveno podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

 

 

 

 

 

 

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

             starosta                                                                                    místostarosta                                                                                                                                        


