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Město TANVALD 

 

 Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 

konané dne 22.05.2019  

 

usnesení č. 137/9/2019 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup části pozemkové parcely  

č. 307/42 (ostatní plocha – ostatní komunikace) v katastrálním území Tanvald o výměře cca 452 m2 za 

cenu 200 Kč/m2 od pana D. za účelem uvedení faktického stavu do souladu se stavem právním. 

 
usnesení č. 138/9/2019 
 

Rada města schvaluje Kupní smlouvu mezi Severočeskou vodárenskou společností a.s., se sídlem 

Přítkovská 1689, Teplice a městem Tanvald týkající se výkupu stavby „Tanvald, Šumburk nad 

Desnou, Husova – dešťová kanalizace  KRAD 04025“ dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 139/9/2019 
 

Rada města schvaluje Kupní smlouvu č. S159/19/247 mezi Lesy České republiky, s.p.,  

se sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec Králové a městem Tanvald týkající se výkupu pozemkové 

parcely č. 669/18 v katastrálním území Tanvald dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 140/9/2019 
 

Rada města schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí darovací č.j. OL/1607/2019 mezi Libereckým 

krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2  a městem Tanvald týkající se převodu pozemkové 

parcely č. 1926/1 (ostatní plocha – silnice) v katastrálním území Tanvald včetně tělesa komunikace  

č. ev. III/29023 na předmětném pozemku (jedná se o úsek staničení 0,00 km do staničení 1,260 km) 

dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 141/9/2019 

 

Rada města projednala žádost pana Š. o příspěvek na stavbu opěrné zdi na hranici jeho pozemku  

a rozhodla této nevyhovět. 

 

usnesení č. 142/9/2019 
 

Rada města po projednání žádostí spolků DH-FR racing Tanvald, z.s., se sídlem Krkonošská 536, 

Tanvald, část Šumburk nad Desnou, MuTan, z.s., se sídlem Na Balkáně 586, Tanvald, část Šumburk 

nad Desnou a SDH Tanvald Šumburk, se sídlem protifašistických bojovníků 626, Tanvald,  část 

Šumburk nad Desnou rozhodla: 

1/ schválit poskytnutí peněžitých darů z rozpočtu města Tanvald takto:  

 

• DH-FR racing Tanvald, z.s. ve výši 10.000 Kč 

• MuTan, z.s. ve výši 10.000 Kč 

• SDH Tanvald Šumburk  ve výši 10.000 Kč  

 

2/ provést rozpočtové opatření č. 34 /2019: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ   

             nerozdělené dotace                   - 30.000 Kč 

  dar SDH Tanvald Šumburk                  + 10.000 Kč 

  dar DH-FR racing Tanvald, z.s.                                           + 10.000 Kč 

  dar MuTan, z.s.                            10.000 Kč 
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§ pol. ORJ ORG Kč 

6409 5222 99  - 30.000,00 

3429 5229 99 64668282                    10.000,00 

3900 5222 99 1252089 10 000,00 

3900 5222 99 5517168 10.000,00 

 

3/ schválit Darovací smlouvy o poskytnutí peněžitých darů dle předložených návrhů  

č. 32/2019 – 34/2019. 

 

usnesení č. 143/9/2019 
 

Rada města rozhodla uvolnit finanční prostředky na pořízení 2 laviček a oplocení dětského hřiště  

a rozhodla provést rozpočtové opatření č. 35/2019:  

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ                                                       + 8.000 Kč 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

oplocení dětského hřiště v ul. Okružní                                                                         72.000 Kč 

 

ROZPOČTOVÁ REZERVA                                                                                    - 80.000 Kč 

    

usnesení č. 144/9/2019 
 

Rada města schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi Egomotion s.r.o., se sídlem  náměstí T.G. 

Masaryka 1931/12, Plzeň a městem Tanvald týkající se natočení a odvysílání pořadu Cyklotoulky 

Tanvald a Lučany nad Nisou dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 145/9/2019 
 

   Rada města rozhodla schválit: 

1/ opětovné podání žádosti o dotaci na výstavbu nové hasičské zbrojnice v rámci výzvy   

JSDH_V3_2020: Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice; 

2/   Smlouvu na zpracování žádosti o dotaci na akci: „MV – GŘ HZS ČR: Novostavba hasičské 

zbrojnice Tanvald“ mezi Ing. Davidem Plíštilem, Ph.D., IČ: 66992354, se sídlem Za Stadionem 3842, 

Mělník a městem Tanvald dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 146/9/2019 
 

Rada města projednala žádost Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s., se sídlem 

Zahradní 415/10, Liberec a rozhodla:    

1) schválit poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Tanvald obecně prospěšné společnosti 

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje ve výši 50.000 Kč na podporu výkonu agendy 

sociálně- právní ochrany dětí ve správním obvodu Tanvald; 

2/ provést rozpočtové opatření č. 36 /2019: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ   

 

             nerozdělené dotace                    - 50.000 Kč 

  dotace Centru pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s.         50.000 Kč 
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§ pol. ORJ ORG Kč 

6409 5222 99  - 50.000,00 

3900 5221 99 26593980 50.000,00 

 

3/ schválit Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města č. 11/2019 mezi 

Centrem pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s., se sídlem Zahradní 415/10, Liberec a 

městem Tanvald dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 147/9/2019 
 

Rada města rozhodla změnit své usnesení č. 127/8/2019 ze dne 06.05.2019 tak, že nájemné v bytech 

ve vlastnictví města bude zvýšeno od 01.09.2019.  

 

usnesení č. 148/9/2019 

 

Rada města schvaluje program zasedání zastupitelstva města dne 12.06.2019 s tím, že může být dle 

potřeby doplněn: 

1. Zahájení 

2. Informace o činnosti rady města  

3. Informace o činnosti výborů zastupitelstva města 

4. Informace o činnosti společností s majetkovou účastí města 

5. Majetkoprávní záležitosti  

6. Náměty, připomínky, diskuze 

        7. Závěr  

 

 

 

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    

 

 

 

 

 

 


