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Město TANVALD 

 

 Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 

konané dne 09.10.2019  

usnesení č. 272/18/2019 
 

Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti mezi městem Tanvald a Českou 

telekomunikační infrastrukturou a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, Praha 3, týkající se stavby 

komunikačního vedení pod označením „16010-039980 RVDSL1621_C_L_TANV4_MET“ na části 

pozemkové parcely č. 519/2 v katastrálním území Tanvald, podle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 273/18/2019 
 

Rada  města schvaluje kupní smlouvu mezi městem Tanvald a p. K. o prodeji pozemkové parcely  

č. 787/13 (ostatní plocha – neplodná půda) o výměře 1509 m2 v katastrálním území Šumburk nad 

Desnou podle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 274/18/2019 
 

Rada města schvaluje kupní smlouvu  mezi městem Tanvald a manželi  D. o prodeji části pozemkové 

parcely č. 2385/1 (trvalý travní porost) v katastrálním území Šumburk nad Desnou, označené podle 

geometrického plánu č. 1101-264/2019 ze dne 29.07.2019 jako pozemková parcela č. 2385/7 (trvalý 

travní porost) o výměře 40 m2 podle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 275/18/2019 
 

Rada města schvaluje kupní smlouvu mezi městem Tanvald a sl. M. a p. M. o prodeji části 

pozemkové parcely č. 851/1 (trvalý travní porost) v katastrálním území Šumburk nad Desnou, 

označené podle geometrického plánu č. 1099-209/2019 ze dne 18.06.2019 jako pozemková parcela  

č. 851/3 (trvalý travní porost) o výměře 304 m2  podle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 276/18/2019 
 

Rada města souhlasí s ukončením  Smlouvy o pronájmu nebytových prostor umístěných v budově 

č.p. 650, ul. Pod Špičákem, Tanvald v Motocyklovém a sportovním areálu, autokempu Tanvaldská 

kotlina uzavřené mezi městem Tanvald a Trialsportem v AČR Tanvald, se sídlem Krkonošská 199, 

Tanvald dne 01.05.2008, dohodou ke dni 30.04.2020. 

 

usnesení č. 277/18/2019 

 

Rada města rozhodla  pronajmout  Víceúčelový areál – autokemp  Tanvaldská  kotlina  jedinému 

žadateli NORTH BIKE CLUB, spolek, se sídlem Pražská 608/109, 466 01 Jablonec nad Nisou, 

zastoupenému panem Janem Němcem na dobu určitou od 01.11.2019 do 31.10.2020. 

 

usnesení č. 278/18/2019 

 

Rada města projednala žádost spolku Víla Izerína o finanční dar na pořádání Dětského dne s vílou 

Izerínou na Jizerce a rozhodla: 

1/ schválit poskytnutí peněžitého daru ve výši 3.000 Kč  

2/ provést rozpočtové opatření č.78/2019: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ   

 

nerozdělené dotace                               - 3.000 Kč 

dar Víla Izerína, z.s.                        3.000 Kč 
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§ pol. ORJ ORG Kč 

3900 5222 99 05078580 3 000,00 

6409 5222 99   -3 000,00 

 

3/ schválit Darovací smlouvu č. 39/2019 mezi městem Tanvald a spolkem Víla Izerína, se sídlem 

Komenského 1209, Smržovka dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 279/18/2019 

 

Rada města schvaluje zpracování Plánu rozvoje sportu města Tanvald zapsaným spolkem MAS 

Rozvoj Tanvaldska, se sídlem Jiřetín pod Bukovou 103, 468 43  Jiřetín pod Bukovou. 

 

usnesení č. 280/18/2019 

 

Rada města schvaluje služební cestu starostovi Mgr. Vladimíru Vyhnálkovi dne 15.10.2019  

do Berlína za účelem  návštěvy a jednání ve Spolkovém sněmu na základě pozvání poslance 

Spolkového sněmu, člena rozpočtového výboru a podvýboru pro záležitosti Evropské unie pana 

Volkmara Kleina. V rámci návštěvy Spolkového sněmu se uskuteční setkání se starostou a  dalšími 

představiteli partnerského města Wittichenau.  

 

 

Upraveno pro zveřejnění dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

 

 

 

 

 

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

         starosta                                                                                                          místostarosta    

 

 

 

 

 

 


