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Město TANVALD 

 

 Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 

konané dne 13.03.2019  

 

usnesení č. 60/5/2019 
 

Rada města projednala zprávu odboru rozvoje a KV k žádosti o úpravu cesty k objektu č.p. 315,  

ul. Pod Špičákem, Tanvald, konstatuje, že nenavrhuje žádnou úpravu komunikace, a rozhodla 

ponechat současný stav. 

 
usnesení č. 61/5/2019 
 

Rada města rozhodla budovu Nemocniční 339, Tanvald (bývalá ZUŠ) žadateli Romany art 

workshop, z.s., Tanvald nepronajmout. 

 

usnesení č. 62/5/2019 
 

Rada města schvaluje: 

1/ zřízení  věcného břemene ve prospěch GasNet s.r.o., se sídlem Klíšská 940/46, Klíše, Ústí nad 

Labem podle předloženého návrhu Dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene č. 7700100080_3/BVB ze dne 02.08.2018 týkající se stavby plynárenského zařízení „REKO 

SKAO Tanvald, číslo stavby 7700100080 (anodové uzemnění) na části pozemkových parcel č. 781/1, 

č. 786/5, č. 1867/1 a č. 1863/1 v katastrálním území Tanvald; 

2/  Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 7700100080_3/BVB  

ze dne 02.08.2018 týkající se stavby plynárenského zařízení „REKO SKAO Tanvald, číslo stavby 

7700100080 (anodové uzemnění) na části pozemkových parcel č. 781/1, č. 786/5, č. 1867/1  

a č. 1863/1 v katastrálním území Tanvald podle předloženého návrhu.  

 

usnesení č. 63/5/2019 
 

Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování odlehčovací služby pro obyvatele 

města Tanvald mezi městem Tanvald a organizací Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, 

p.o., se sídlem E. Floriánové 1736/8, Jablonec nad Nisou dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 64/5/2019 

 

Rada města ve věci žádosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, okres Jablonec nad Nisou  

o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města: 

1/  schvaluje poskytnutí Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, okres Jablonec nad Nisou  

      peněžitého daru z rozpočtu města Tanvald ve výši 3.000 Kč 

 

2/  rozhodla provést rozpočtové opatření č. 9/2019 : 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ   

  

  nerozdělené dotace                     - 3.000 Kč 

 

 dar SHČMS, okres Jablonec nad Nisou         3.000 Kč 

 

 

 

 

 

§ pol. ORJ ORG Kč 

3429 5229 99 60254572 3 000,00 

6409 5222 99   - 3 000,00 
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3/ schvaluje Darovací smlouvu č. 30/2019 mezi městem Tanvald a Sdružením hasičů Čech, 

Moravy a Slezska, okres Jablonec nad Nisou, se sídlem Jungmanova 8, Jablonec nad Nisou 

dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 65/5/2019 
 

Rada města rozhodla: 

1/ pronajmout bytovou jednotku č. 1, Raisova 333, Tanvald, část Šumburk nad Desnou panu O; 

2/ uvolnit finanční prostředky na opravu bytovou jednotku č. 1 v objektu č.p. 333, Raisova ul., 

Tanvald, část Šumburk nad Desnou a provést rozpočtové opatření č. 8/2019: 

  

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR ROZVOJE A KV                                                                               + 49.000 Kč  

 

ROZPOČTOVÁ REZERVA                                                                          - 49.000 Kč  

 

 

 

 

 

 

usnesení č. 66/5/2019 
 

Rada města po projednání záměru p. Černého, člena rady města, na vybudování pumptrackové dráhy 

rozhodla zadat vypracování studie proveditelnosti předloženého záměru firmě Dirty Parks, s.r.o.,  

se sídlem Soudná 10, Jičín. 

 

usnesení č. 67/5/2019 
 

Rada města projednala nabídku společnosti MAFRA, a.s. na prezentaci města Tanvald v deníku 

Mladá fronta DNES pro Liberecký kraj v souvislosti s výročím 15 let od vstupu do Evropské unie  

a rozhodla na tuto nereflektovat. 

 

usnesení č. 68/5/2019 
 

Rada města rozhodla využít nabídky na prezentaci města Tanvald v pořadu Cyklotoulky za cenu  

17.500 Kč + DPH. 

 

 

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    

 

 

§ pol. ORJ ORG Kč 

3612 5171 21 90333 49 000,00 

6409 5901    - 49 000,00 


