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 Město TANVALD 

 

 Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 

konané dne 24.08.2022 

 

usnesení č.  238/16/2022 

 

Rada města: 

1/  vydává záměr na prodej vodohospodářské stavby označené jako Tanvald, Vítězná ul., ppč. 

2674/1 – vodovod a kanalizace 15 RD“ JN 032 051 (vodovod o celkové délce 915 m a kanalizace o 

celkové délce 437,9 m) Severočeské vodárenské společnosti, a.s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice; 

2/  doporučuje zastupitelstvu schválit  kupní smlouvu mezi městem Tanvald a Severočeskou 

vodárenskou společností a.s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice podle předloženého návrhu, týkající 

se převodu vodohospodářské stavby označené jako Tanvald, Vítězná ul., ppč. 2674/1 – vodovod a 

kanalizace 15 RD“ JN 032 051; 

3/  doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o peněžitém příplatku mimo základní kapitál 

mezi městem Tanvald a Severočeskou vodárenskou společností a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 

Teplice podle předloženého návrhu,  v souvislosti s  převodem vodohospodářské stavby označené 

jako Tanvald, Vítězná ul., ppč. 2674/1 – vodovod a kanalizace 15 RD“ JN 032 051; 

4/  doporučuje zastupitelstvu města schválit Dohodu o započtení pohledávek mezi městem Tanvald  

a Severočeskou vodárenskou společností a.s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice podle předloženého 

návrhu,  v souvislosti s převodem vodohospodářské stavby označené jako Tanvald, Vítězná ul., ppč. 

2674/1 – vodovod a kanalizace 15 RD“ JN 032 051. 

 

usnesení č.  239/16/2022 

 

Rada města vydává záměr na prodej části pozemkové parcely č. 654/1 (ostatní plocha – manipulační 

plocha) o výměře  2 m2  a části pozemkové parcely č. 654/7 (ostatní plocha – manipulační plocha) o 

výměře 4 m2 vše v katastrálním území Šumburk nad Desnou, označených  podle geometrického 

plánu č. 1168-5116/2021 ze dne 30.03.2022 jako pozemková parcela č. 654/8  (ostatní plocha – jiná 

plocha) o výměře 6 m2,  Povodí Labe, státnímu podniku,  se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské 

Předměstí, Hradec Králové za účelem majetkoprávního vypořádání stavby  „Desná, Tanvald, oprava 

zdi LB, ř. km 1,935 – 1,965“. 

 

usnesení č.  240/16/2022 

 

Rada města rozhodla části pozemkové parcely č. 2599/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace)  

v katastrálním území Šumburk nad Desnou  nepronajímat. 

 

usnesení č.  241/16/2022 

 

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

na zajištění dotačního managementu projektu „Tanvald ZŠ Sportovní – moderní odborné učebny“ dle 

předloženého návrhu. 

 

usnesení č.  242/16/2022 

 

Rada města: 

1/ schvaluje Smlouvu příkazní mezi městem Tanvald a Ing. Luďkem Suchomelem MBA na zajištění 

dotačního managementu projektu „Tanvald – záchytné parkoviště Pod Špičákem“  dle předloženého 

návrhu; 

2/ schvaluje uvolnění finančních prostředků na úhradu dotačního managementu projektu „Tanvald 

– záchytné parkoviště Pod Špičákem“; 

3/ rozhodla provést rozpočtové opatření č. 59/2022: 

 

DAŇOVÉ PŘÍJMY              + 131.890 Kč 
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KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

parkoviště ul. Pod Špičákem na p.p.č. 409/7                 + 131.890 Kč 

 

 
 

usnesení č.  243/16/2022 

 

Rada města:  

1/ schvaluje Smlouvu příkazní mezi městem Tanvald a Ing. Luďkem Suchomelem MBA na 

zajištění dotačního managementu projektu „Tanvald – rekonstrukce a přístavba speciální ZŠ“ dle 

předloženého návrhu; 

2/ schvaluje uvolnění finančních prostředků na úhradu dotačního managementu projektu „Tanvald 

– rekonstrukce a přístavba speciální ZŠ“; 

3/ rozhodla provést rozpočtové opatření č. 58/2022:  
 

DAŇOVÉ PŘÍJMY              + 131.890 Kč 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

rekonstrukce objektu ZŠ ul. Údolí Kamenice 331, Tanvald                  + 131.890 Kč 

 

 
 

usnesení č.  244/16/2022 

 

Rada města:  

1/ schvaluje Smlouvu příkazní mezi městem Tanvald a Ing. Luďkem Suchomelem MBA na 

zajištění dotačního managementu projektu „Tanvald ZŠ Sportovní – optimalizace energetického 

hospodářství“ dle předloženého návrhu; 

2/ schvaluje uvolnění finančních prostředků na úhradu dotačního managementu projektu „Tanvald 

ZŠ Sportovní – optimalizace energetického hospodářství“; 

3/ rozhodla provést rozpočtové opatření č. 57/2022: 

 

DAŇOVÉ PŘÍJMY              + 131.890 Kč 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

energetické úspory v objektu ZŠ Sportovní, č.p. 576 Tanvald               + 131.890 Kč 

 

 
 

usnesení č.  245/16/2022 

 

Rada města  

1/ schvaluje Smlouvu příkazní mezi městem Tanvald a Ing. Luďkem Suchomelem MBA na zajištění 

dotačního managementu projektu „Revitalizace prostoru ul. Horská – Sportovní“ dle předloženého 

návrhu; 

2/ schvaluje uvolnění finančních prostředků na úhradu dotačního managementu projektu 

„Revitalizace prostoru ul. Horská – Sportovní“;  

3/ rozhodla provést rozpočtové opatření č. 56/2022: 

 

DAŇOVÉ PŘÍJMY              + 137.940 Kč 

 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

2219 6121 21 10410 131 890,00

1211 131 890,00

§ pol. ORJ ORG Kč

3613 6121 21 10519 131 890,00

1211 131 890,00

§ pol. ORJ ORG Kč

3113 6121 21 10520 131 890,00

1211 131 890,00



 - 3 - 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

revitalizace území kolem č.p. 582 – 583                       137.940 Kč 

 

 
 

usnesení č.  246/16/2022 
 

Rada města projednala záměr na zřízení dětských skupin a jejich umístění v objektu č.p. 339,  

ul. Nemocniční, Tanvald, záměr na vypracování přípravné fáze projektu a architektonické studie  

dle předložené nabídky 2MAD s.r.o. Praha a návrh na schválení příslušného rozpočtového opatření 

a rozhodla s tímto nesouhlasit. 

 

usnesení č.  247/16/2022 
 

Rada města souhlasí s umístěním stavby nového podzemního kabelového vedení na pozemkové 

parcele č. 298/14  v k. ú. Tanvald, která je ve vlastnictví města, dle návrhu společnosti Kollert Elektro 

s.r.o., se sídlem Svárovská 108, Liberec 22. 

 

usnesení č.  248/16/2022 
 

Rada města: 

1/ schvaluje Smlouvu o nájmu mezi městem Tanvald a paní R. a panem R. týkající se pronájmu 

pozemkových parcel č. 437/14, 500/1 a 455/4, vše v katastrálním území Tanvald dle předloženého 

návrhu; 

2/ rozhodla provést rozpočtové opatření č. 60/2022: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ         + 8.500 Kč 

 

ROZPOČTOVÁ REZERVA                                                                - 8.500 Kč  

  

 
 

usnesení č.  249/16/2022 
 

Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnutí náhradního plnění č. 2208 mezi městem Tanvald  

a společností AB plus CZ, s.r.o., se sídlem Za Elektrárnou 419/1b, Praha 7 dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č.  250/16/2022 
 

Rada města rozhodla pronajmout bytovou jednotku č. 33, garsoniéry s příslušenstvím, Vítězná 593, 

Tanvald, část Šumburk nad Desnou paní Ř. na dobu určitou do 28.02.2023. 

 

usnesení č.  251/16/2022 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města uvolnit finanční prostředky ve výši 481.444,48 Kč  

na pořízení stínící techniky – žaluzie pro budovu Masarykovy základní školy, Školní 416, Tanvald  

a schválit rozpočtové opatření. 

 

usnesení č.  252/16/2022 
 

Rada města souhlasí s nákupem HW firewallu pro počítačovou síť MěÚ Tanvald od firmy Scenario 

s.r.o., se sídlem Pohraniční 1435/86, 70300 Ostrava 3, za cenu 141.897,50 Kč s DPH a rozhodla 

schválit rozpočtové opatření č. 61/2022: 

§ pol. ORJ ORG Kč

3745 6121 21 10206 137 940,00

1211 137 940,00

§ pol. ORJ ORG Kč

3745 5164 21 8 500,00

6409 5901 -8 500,00
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BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODDĚLENÍ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA                    - 114.733,05 Kč 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

HW firewall CPAP-SG1590-SNBT 1590 Base Appliance               114.733,05 Kč 

 

 
 

usnesení č.  253/16/2022 

 

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 95 000 Kč na výrobu a montáž interiérových dveří do volnočasového klubu 

v budově Protifašistických bojovníků 336. 

 

usnesení č.  254/16/2022 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 15.216 Kč  

Rodinnému centru Maják, z.s., se sídlem U Školky 579, Tanvald  na dofinancování projektu „Maják-

přístav pro ohrožené rodiny 2022“ a schválit rozpočtové opatření. 
 

usnesení č.  255/16/2022 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí peněžitého daru ve výši 30.000 Kč 

ČR-Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje, územní odbor Jablonec nad Nisou na nákup 

technických přileb pro stanici Tanvald v návaznosti na zásah v Hřensku a schválit rozpočtové 

opatření. 
 

usnesení č.  256/16/2022 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Základní umělecké škole Tanvald, 

příspěvkové organizaci, navýšení účelového příspěvku na odpisy o 17. 347 Kč a schválit rozpočtové 

opatření. 
 

usnesení č.  257/16/2022 
 

Rada města schvaluje program zasedání zastupitelstva města dne 14. 09. 2022 s tím, že může být  

dle potřeby doplněn: 

1. Zahájení 

2. Složení slibu člena zastupitelstva města 

 3. Informace o činnosti rady města  

 4. Informace o činnosti výborů zastupitelstva města 

 5. Informace o činnosti společností s majetkovou účastí města 

 6. Majetkoprávní záležitosti  

 7. Náměty, připomínky, diskuze 

 8. Závěr   

 

 

Upraveno podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

 

 

 

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

      starosta                                                                                                     místostarosta 

§ pol. ORJ ORG Kč

6171 5137 17 -114 733,05

6171 6122 17 10528 114 733,05


