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Město TANVALD 

 

 Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 

konané dne 06.05.2019  

 

usnesení č. 119/8/2019 
 

Rada města: 

1/ na základě vydaného a zveřejněného záměru rozhodla pronajmout část pozemkové parcely  

č. 323/2 (trvalý travní porost) o výměře 153 m2 v katastrálním území Tanvald paní K. za účelem 

užívání jako zahrady na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši  

6 Kč/m2/rok; 

2/ schvaluje nájemní smlouvu mezi městem Tanvald a paní K. podle předloženého návrhu, týkající  

se pronájmu části pozemkové parcely č. 323/2 v katastrálním území Tanvald 

 
usnesení č. 120/8/2019 
 

Rada města vydává záměr na pronájem části pozemkové parcely č. 308/13 (zahrada) o výměře  

265 m2 v katastrálním území Tanvald panu V. za účelem využívání jako zahrady.   

 

usnesení č. 121/8/2019 
 

Rada  města  vydává  záměr  na  prodej části pozemkové  parcely  č. 851/1 (trvalý travní porost)  

o výměře cca 300 m2 v katastrálním území Šumburk nad Desnou slečně M. a panu M. do podílového 

spoluvlastnictví, každému ideální polovinu. 

 

usnesení č. 122/8/2019 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Souhlasné prohlášení č. 1197/ULB/2019 mezi 

Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo 

nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2  a městem Tanvald, kterým se převádí pozemková parcela  

č. 309/8 (ostatní plocha) o výměře 200 m2 v katastrálním území Tanvald do vlastnictví města Tanvald. 

 

usnesení č. 123/8/2019 

 

Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Tanvald  

a Teplárenstvím Tanvald s.r.o., se sídlem Pod Špičákem 546, Tanvald týkající se stavby topného 

kanálu s horkovodním potrubím na části pozemkové parcely č. 375/126 v katastrálním území Tanvald 

dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 124/8/2019 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemků v katastrálním 

území Tanvald  ve formě daru od Libereckého kraje, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IV – Perštýn: 

 

číslo pozemku druh – způsob využití výměra 

(m2) 

311/12 ostatní plocha – silnice 13 

325/15 ostatní plocha – silnice 11 

325/16 ostatní plocha – silnice 1 

352/19 ostatní plocha – silnice 30 

352/20 ostatní plocha – silnice 6 

361/10 ostatní plocha – silnice 202 

370/12 ostatní plocha – silnice 56 

371/3 ostatní plocha – silnice 73 

1926/3 ostatní plocha – jiná plocha 52 

1926/4 ostatní plocha -  ost. komunikace 110 

1926/5 ostatní plocha -  ost. komunikace 26 
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1926/6 ostatní plocha – jiná plocha 10 

1926/7 ostatní plocha – jiná plocha 87 

1926/8 ostatní plocha – jiná plocha 10 

1926/9 ostatní plocha – jiná plocha 22 

1926/10 ostatní plocha – jiná plocha 303 

1926/11 ostatní plocha – jiná plocha 28 

1926/12 ostatní plocha – jiná plocha 132 

1926/13 ostatní plocha -  ost. komunikace 44 

1926/14 ostatní plocha -  ost. komunikace 7 

1926/15 ostatní plocha -  ost. komunikace 3 

1926/16 ostatní plocha -  ost. komunikace 4 

 

 

usnesení č. 125/8/2019 
 

Rada města schvaluje Dohodu o zrušení oprávnění z věcného břemene mezi manželi B. 

a městem Desná, městem Tanvald, firmou ELSKLO s.r.o. dle předloženého návrhu.  

 

usnesení č. 126/8/2019 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neprodávat část pozemkové  parcely  č. 328/2 (ostatní 

plocha) v katastrálním území Tanvald manželům K. a  manželům K. 

 

usnesení č. 127/8/2019 
 

Rada města rozhodla s účinností od 01.07.2019 zvýšit nájemné v bytech ve vlastnictví města takto: 

- v Penzionu pro seniory v č.p. 593 na 48 Kč/m2 

- v bytě v MŠ Radniční v č.p. 540, v bytě v objektu sportovní haly na Výšině v č.p. 588, v bytě 

ve Středisku volného času v č.p. 336, v bytě v Základní umělecké škole v č.p. 301,  

v bytě v radnici v č.p. 359, v bytě v gymnáziu v č.p. 305, v bytě v městském kině JAS  

v č.p. 476 a v bytech v Základní škole na Šumburku v č.p. 333 na 53 Kč/m2. 

 

usnesení č. 128/8/2019 
 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 30/2019 spočívající v uvolnění prostředků  

na pokrytí energií a služeb v bytovém domě č. p. 614 a zapojení příjmů z plateb za služby nájemníky: 

 

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                           + 190.397 Kč 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ                           + 190.397 Kč 

 
§ pol. ORJ ORG Kč 

 3612 2111  21  90614    

190.397,00 

 3612 5152 21 90614 144.921,00 

 3612 5154 21 90614 5.437,00 

 3612 5169 21 90614     45.476,00 
 

usnesení č. 129/8/2019 
 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 31/2019 spočívající v uvolnění prostředků  

na pokrytí energií a služeb v bytovém domě č. p. 593 a zapojení příjmů z plateb za služby nájemníky: 

 

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                           + 135.396 Kč 
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BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ                           + 135.396 Kč 

 
§ pol. ORJ ORG Kč 

 3612 2111  21  90593   135.396,00 

 3612 5152 21 90614 133.147,00 

 3612 5154 21 90614 2.249,00 
 

usnesení č. 130/8/2019 

 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 32/2019: 

 

PŘIJATÉ TRANSFERY  

 

na projekt ZŠ Tanvald „Materiální vybavení pro pohyb. hry 1.–5. třídy – 2. etapa“               25.000 Kč 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ 

 

projekt ZŠ Tanvald „Materiální vybavení pro pohybové hry 1.–5. třídy – 2. etapa“               25.000 Kč 

 

§ pol. ORJ ORG Kč 

  4122   983 25 000,00 

3113 5336 10 983 25 000,00 
 

usnesení č. 131/8/2019 
 

Rada města rozhodla uvolnit finanční prostředky na nákup nové vibrační desky a provést 

rozpočtové opatření č. 33/2019: 

 
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

pořízení vibrační desky WP 1550 AW                   65.000 Kč 

 

ROZPOČTOVÁ REZERVA                     - 65.000 Kč 

 

§ pol. ORJ ORG Kč 

3639 6122 22 10221 65.000,00 
6409 5901     -65.000,00 

 
usnesení č. 132/8/2019 
 

Rada města schvaluje Darovací smlouvu č. 31/2019 mezi městem Tanvald a HOSPIC sv. Zdislavy,  

Liberec, o.p.s., se sídlem Horská 1219, Liberec 14  dle předloženého návrhu.  

 

usnesení č. 133/8/2019 
 

Rada města rozhodla, že provozovatelem areálu městského koupaliště v měsících červenec a srpen 

2019 bude paní H., a schvaluje Smlouvu o užívání a provozování areálu koupaliště mezi městem 

Tanvald a paní H. dle předloženého návrhu. 
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usnesení č. 134/8/2019 
 

Rada města bere na vědomí dopis od uživatelů bytů v domě Smetanova 568, Tanvald, Šumburk nad 

Desnou a vyjádření společnosti TABYS s.r.o. ke zvýšení nájemného u nájemních smluv uzavřených 

na dobu neurčitou. 

 

usnesení č. 135/8/2019 

 

Rada města bere na vědomí vyjádření manželů K. k záměru města na zřízení podélných parkovacích 

stání a s tím souvisejícího vodorovného dopravního značení v ulici Krkonošská, Tanvald, část 

Šumburk nad Desnou. 

usnesení č. 136/8/2019 

 

Rada města schvaluje objednávku služeb v oblasti propagace města v aplikaci Mobilní Turista  

u společnosti GOWAY s.r.o., se sídlem Lidická 700/19, Brno:  

- zakreslení a sdílení turistických a cykloturistických tras 

- natočení videospotu o městě 

 

 

 

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    

 

 


