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Město TANVALD 

 

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 

konané dne 31.03.2021 

 

usnesení č. 82/7/2021 
 

Rada města rozhodla vypovědět nájemní smlouvu ze dne 15. 05. 2019 uzavřenou mezi městem 

Tanvald a paní K., o pronájmu částí pozemkové parcely č. 323/2 v katastrálním území Tanvald  

ke dni 31. 10. 2021. 

 

usnesení č. 83/7/2021 
 

Rada města souhlasí s umístěním zemní vodovodní přípojky na pozemkové parcele č. 4221/1  

v k. ú. Smržovka  pro paní Z. dle předložené situace. 

   

usnesení č. 84/7/2021 
 

Rada města rozhodla na základě vydaného a zveřejněného záměru propachtovat pozemky: 

- část pozemkové parcely č. 395/2  (trvalý travní porost)    o výměře  17990 m2 

- pozemkovou parcelu č. 395/26  (trvalý travní porost)        o výměře    3020 m2 

- pozemkovou parcelu č. 399/6    (trvalý travní porost)        o výměře    3866 m2 

- pozemkovou parcelu č. 409/5    (orná půda)                       o výměře    2997 m2 

- část pozemkové parcely č. 409/15  (trvalý travní porost)  o výměře    7142 m2 

- pozemkovou parcelu č. 409/25  (orná půda)                       o výměře    2673 m2 

- pozemkovou parcelu č. 422/1    (trvalý travní porost)        o výměře    3873 m2 

vše v katastrálním území Tanvald panu panu Františku Berkovi, IČ 69282706, Údolí Kamenice 

610, Tanvald  jako zemědělský pacht na dobu neurčitou s dvanáctiměsíční výpovědní lhůtou  

za pachtovné ve výši 0,20 Kč/m2. 

 

usnesení č. 85/7/2021 
 

Rada města schvaluje kupní smlouvu mezi manželi K. a městem Tanvald o výkupu části 

pozemkové parcely č. 493/7 v katastrálním území Šumburk nad Desnou označené podle 

geometrického plánu  č. 1136-294/2020 ze dne 11.11.2020 jako díl „b“ o výměře 13 m2 podle 

předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 86/7/2021 
 

Rada města schvaluje kupní smlouvu mezi manželi G. a městem Tanvald o výkupu části 

pozemkové parcely č. 493/5 v katastrálním území Šumburk nad Desnou označené podle 

geometrického plánu  č. 1136-294/2020 ze dne 11.11.2020 jako díl „a“ o výměře 28 m2 podle 

předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 87/7/2021 
 

Rada města ve věci žádosti o poskytnutí peněžitého daru o.p.s. Hospic sv. Zdislavy rada města 

doporučuje zastupitelstvu města: 

 

a) schválit poskytnutí peněžitého daru ve výši 33.000 Kč  

b) schválit rozpočtové opatření: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ 

nerozdělené dotace a dary neziskovým org. v oblasti soc. služeb  - 33.000 Kč 

dar HOSPIC sv. Zdislavy, o.p.s. Liberec                          33.000 Kč 
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usnesení č. 88/7/2021 

Rada města souhlasí s pokácením 2 ks borovic a 1 ks javoru, více kmen, rostoucích na ppč. 13/6, 

k.ú. Šumburk nad Desnou dle předloženého návrhu odboru rozvoje a KV s tím, že dřevo bude 

použito pro potřeby města nebo prodáno dle platného ceníku. 

 

usnesení č. 89/7/2021 

Rada města schvaluje vypracování studie Naučné stezky Bobovka od firmy Mjölk, s.r.o, Liberec  

a schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2021: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 
ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ    + 48.400 Kč 

 

ROZPOČTOVÁ REZERVA                                                                                 

- 48.400 Kč 

 

 

 

 

usnesení č. 90/7/2021 

Rada města schvaluje v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích  

na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, v platném znění, roční 

účetní závěrku a výsledek hospodaření za rok 2020: 

1) Mateřské školy Tanvald, U Školky 579, příspěvková organizace – zisk 30.254,90 Kč  

2) Základní školy Tanvald, Sportovní 576, příspěvková organizace – zisk 72.896,55 Kč 

3) Masarykovy základní školy Tanvald, Školní 416, příspěvková organizace – zisk 89.298,68 Kč 

4) Střediska volného času Tanvald, příspěvková organizace – ztráta 61.826,93 Kč  

5) Základní umělecké školy Tanvald, příspěvková organizace – zisk 96.363,58 Kč 

 

a rozhodla: 

1/ schválit příspěvkové organizaci Mateřská škola Tanvald, U Školky 579 příděl hospodářského 

výsledku v plné výši do rezervního fondu organizace; 

2/ schválit příspěvkové organizaci Masarykova základní škola Tanvald, Školní 416 příděl 

hospodářského výsledku v plné výši do rezervního fondu organizace;  

3/ schválit příspěvkové organizaci Základní škola Tanvald, Sportovní 576 příděl hospodářského 

výsledku v plné výši do rezervního fondu organizace; 

4/ schválit příspěvkové organizaci Středisko volného času Tanvald úhradu ztráty roku 2020 

z rezervního fondu organizace; 

5/ schválit příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Tanvald příděl hospodářského 

výsledku v plné výši do rezervního fondu organizace. 

 

usnesení č. 91/7/2021 

Rada města v souladu s čl. VI, bod B 1) písm. b) zřizovací listiny souhlasí s přijetím věcného daru 

ve výši 23.595 Kč příspěvkovou organizací Mateřská škola Tanvald, U Školky 579. 

 

 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

3525 5221 99 28700210 33 000,00

6409 5222 99 -33 000,00
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usnesení č. 92/7/2021 

Rada města projednala a bere na vědomí stížnost – žádost nájemníků bytů v bytových domech 

čp. 463, Mánesova ulice a čp. 568, Smetanova ulice, Tanvald, část Šumburk nad Desnou o 

přezkoumání regulérnosti jednání společnosti TABYS s.r.o. a konstatuje, že společnost je 

právnickou osobou s právní subjektivitou, a nepřísluší jí řešit vztahy mezi TABYS s.r.o. jako 

pronajímatelem a nájemníky bytů, které jsou ve vlastnictví pronajímatele. 

 

usnesení č. 93/7/2021 

Rada města schvaluje program zasedání zastupitelstva města dne 21. 04. 2021 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 podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 
 

 

 

 

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

      starosta                                                                                                     místostarosta  

 


