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 Město TANVALD 

 

 Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 

konané dne 25.11.2020  

 

usnesení č. 327/23/2020 
 

Rada města vydává záměr: 

1/ na prodej části pozemkové parcely č. 659/10 (trvalý travní porost) o výměře cca 1700 m2 

v katastrálním území Šumburk nad Desnou panu Š. za účelem rozšíření zázemí u rodinného domu 

č.p. 356, Sladká Díra, Tanvald, část Šumburk nad Desnou. 

2/ na prodej části pozemkové parcely č. 659/10 (trvalý travní porost) o výměře cca 1258 m2 

v katastrálním území Šumburk nad Desnou manželům S. za účelem rozšíření zázemí u rodinného 

domu č.p. 385, Sladká Díra, Tanvald, část Šumburk nad Desnou. 

 

usnesení č. 328/23/2020 

 

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

v katastrálním území Tanvald na dobu určitou od 01.01.2021 do 31.12.2021 panu Petru Borovskému, 

IČ 49883011, Haratice 141, Plavy následovně: 

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

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

 

usnesení č. 329/23/2020 
 

Rada města rozhodla nevstoupit do partnerství s Romany art Workshop z. s. při realizaci 

připravovaného projektu „ROMSKÉ PLATFORMY NA JABLONECKU A FRÝDLANTSKU 

DŽAS DUREDER! /JEDEME DÁL!   

 

usnesení č. 330/23/2020 
 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 69/2020: 

 

PŘIJATÉ TRANSFERY 

 

na výdaje jednotek SDH                                                                                              10.200 Kč 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODDĚLENÍ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA       + 10.200 Kč 

 

 
 

usnesení č. 331/23/2020 

 

Rada města rozhodla schválit: 

1. projekt „Oprava místní komunikace ul. Palackého – Tanvald“ a podání žádosti o dotaci  

z národního programu – Podpora obcí s 3001 – 10000 obyvateli Ministerstva pro místní 

rozvoj ČR pro rok 2021 – dotační titul 117d8210A Podpora obnovy místních 

komunikací; 

2. smlouvu příkazní mezi městem Tanvald a Ing. Luďkem Suchomelem, MBA, Sportovní 

78, 468 51 Smržovka dle předloženého návrhu; 

3. zpracování projektové dokumentace „Oprava místní komunikace ul. Palackého – 

Tanvald“  

ÚZ § pol. ORJ ORG Kč

14004 4116 10 200,00

14004 5512 5167 18 5 400,00

14004 5512 5156 18 4 800,00
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4. rozpočtové opatření finančních prostředků na zpracování PD a dotačního managementu  

č. 70/2020: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ                  + 96.990 Kč 

 

ROZPOČTOVÁ REZERVA                    - 96.990 Kč 

 

 
 

usnesení č. 332/23/2020 
 

Rada města schvaluje vyplacení odměn ředitelkám škol a školských zařízení za II. pololetí 2020  

ve výplatním období za měsíc listopad 2020 dle přílohy. 

usnesení č. 333/23/2020 
 

Rada města vzhledem k současné epidemiologické situaci nesouhlasí s pořádáním vánočních trhů  

na centrálním parkovišti v prosinci 2020.  

 

usnesení č. 334/23/2020 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit doplnění Strategického plánu rozvoje města 

Tanvald (2016-2026) o následující aktivity:  

1.2.4. Modernizace budovy ZUŠ 

1.3.1. Podpora bezbariérovosti ambulancí   

2.2.3. Oprava místní komunikace ul. Palackého Tanvald 

4.3.3. Rozvoj rekreačně sportovního areálu Výšina 

5.1.2. Zelené město  

5.2.2. Osvětlení kulturní památky kostela sv. Františka z Assisi Šumburk   

 
 

usnesení č. 335/23/2020 

 

Rada města v souladu s Čl. VI, bod B 1) písmn. b) zřizovací listiny souhlasí s přijetím finančního 

daru ve výši 8.000 Kč příspěvkovou organizací Základní škola Tanvald, Sportovní 576. 

 

usnesení č. 326/23/2020 
 

Rada města souhlasí s pokácením 1 ks javoru nacházejícího v krajnici místní komunikace v ulici 

Popelnická, na pozemkové parcele č. 2599/1 v katastrálním území 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. 327/23/2020 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit za osobní přínos při splnění významného 

úkolu, za činnost a aktivity v druhé polovině roku 2020 včetně řešení mimořádných situací a 

koordinaci činností pověřeného úřadu ve stavu nouze, které vykonávali ve prospěch města v době 

mimo úřední hodiny, ve svém osobním volnu nejen v pracovní dny, ale i ve dnech pracovního 

volna a klidu, poskytnout v souladu s § 76 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích platném v znění, 

mimořádné odměny starostovi a  místostarostovi  ve výši jedné  jejich měsíční odměny. 

 

 

 

 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

2212 5166 21 22122021 54 450,00

2212 5169 21 22122021 42 540,00

6409 5901 -96 990,00
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usnesení č. 328/23/2020 
 

Rada města schvaluje program zasedání zastupitelstva města dne 16. 12. 2020 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. Návrh rozpočtu města na rok 2021 

 6. Majetkoprávní záležitosti  

 7. Doplnění Strategického plánu rozvoje města 2016 -2026 

 8. Návrh na vydání Změny č. 3 Územního plánu Tanvald 

 9. Schválení mimořádných odměn členům zastupitelstva města dle § 76 zák. č. 128/2000 Sb.,  

     o obcích 

10. Delegování zástupců města na valné hromady obchodních společností s majetkovou účastí 

města konané v roce 2021 

11. Náměty, připomínky, diskuze 

12. Závěr  

 

  

 

Upraveno podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

 

 

 

 

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

      starosta                                                                                                     místostarosta  

 


