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 Město TANVALD 

 

 Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 

konané dne 03.11.2021 

 

usnesení č. 323/22/2021 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města část pozemkové parcely č. 2385/1 (trvalý travní porost) 

o výměře cca 406 m2 a část pozemkové parcely č. 2386 (trvalý travní porost) o  výměře  cca 70 m2   

vše  v  katastrálním území  Šumburk nad Desnou manželům D. za účelem využití jako zázemí  

u plánované stavby rodinného domu na pozemkové parcele č. 2388/2 v katastrálním území Šumburk 

nad Desnou v současné době neprodávat. 

 

usnesení č. 324/22/2021 
 

Rada města vydává záměr na pronájem části pozemkové parcely č. 328/66 (ostatní plocha) o výměře 

40 m2 v katastrálním území Tanvald panu K. za účelem zřízení zahrádky. 

 

usnesení č. 325/22/2021 
 

Rada města vydává záměr na pronájem částí pozemkové parcely č. 167/1 (ostatní plocha – ostatní 

komunikace) v katastrálním území Tanvald na dobu určitou od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2023 panu 

Petru Borovskému, IČ  498 83 011, Haratice 141, Plavy následovně: 

1/ část o výměře 51 m2 za účelem umístění stavby prodejního stánku; 

2/ část o výměře 34 m2 za účelem umístění stavby stánku pro skladování ovoce a zeleniny. 

 

usnesení č. 326/22/2021 
 

Rada města vydává záměr na pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 629, Krkonošská ul., 

Tanvald paní B. za účelem provozování opravny obuvi a výroby klíčů na dobu určitou od 01.01.2022 

do 31.12.2031. 

 

usnesení č. 327/22/2021 
 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 64/2021 spočívající v pokrytí výdajů  

na odlehčovací služby a rozvoz obědů: 

 

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY         + 135.000 Kč 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODDĚLENÍ SOC. PRÁCE A SOC. SLUŽEB       + 165.000 Kč 

 

ROZPOČTOVÁ REZERVA                                         - 30.000 Kč 

 

 
 

usnesení č. 328/22/2021 

 

Rada města bere na vědomí zprávu o investičních akcích v roce 2022 předloženou odborem rozvoje  

a KV. 

 

 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

4359 2111 28 94050 45 000,00

4359 2111 28 90614 90 000,00

4359 5169 28 100 000,00

4359 5169 28 94050 65 000,00

6409 5901 -30 000,00
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usnesení č. 329/22/2021 
 

Rada města rozhodla pronajmout bytovou jednotky č. 308, Vítězná 593, Tanvald, část Šumburk 

nad Desnou na dobu určitou do 31.05.2022. 

 

usnesení č. 330/22/2021 
 

Rada města rozhodla pronajmout bytovou jednotky č. 311, Vítězná 593, Tanvald, část Šumburk 

nad Desnou na dobu určitou do 31.05.2022. 

 

usnesení č. 331/22/2021 
 

Rada města rozhodla schválit Dodatek č. 3 k SoD ze dne 04.01.2021 k projektu „Realizace 

energetických úspor v objektu radnice č.p. 359, Tanvald“ dle předloženého návrhu, a provést 

rozpočtové opatření č. 65/2021:  

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

Realizace energetických úspor v objektu radnice č. p. 359, Tanvald                   + 36.000 Kč 

 

ROZPOČTOVÁ REZERVA                                             - 36.000 Kč 

 

 
 

usnesení č. 332/22/2021 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 

1/ poskytnout dotaci ve výši 30.000 Kč Klubu českých turistů Tanvald, z.s., se sídlem Smetanova 

430, Tanvald, část Šumburk nad Desnou; 

 

2/ schválit rozpočtové opatření č. 67/2021: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ        

 

dotace Klub českých turistů Tanvald, z.s. + 30.000 Kč 

 

ROZPOČTOVÁ REZERVA                                                                                   -  30.000 Kč 

 

3/ schválit Veřejnoprávní smlouvu č. 16/2021 o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem 

Tanvald a Klubem českých turistů Tanvald, z.s., se sídlem Smetanova 430, Tanvald, část Šumburk 

nad Desnou dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 333/22/2021 

 

Rada města bere na vědomí informaci o plnění smlouvy v areálu Kempu Tanvaldský Špičák   

a souhlasí se zařazením teepee do smluvního vztahu. 

 

 

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 6121 19 10120 38 000,00

6409 5901 -38 000,00


