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Město TANVALD 

 

 Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 

konané dne 29.04.2020  

 

usnesení č. 109/9/2020 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s technickými podmínkami prodeje části 

pozemkové parcely č.1932/2 v katastrálním území Tanvald, označené podle geometrického plánu  

č. 1588-1016/2014 ze dne 04.12.2014 jako pozemková parcela č. 1932/12 (ostatní plocha – jiná 

plocha) o výměře 724 m2, uvedenými v dopise Správy železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 

1003/7, Praha 1,  ze dne 08.04.2020, č.j. 22679/2018-SŽDC-GŘ-031(3) a s podpisem Prohlášení o 

případných ekologických závazcích spojených s nabývaným majetkem. 

 

usnesení č. 110/9/2020 
 

Rada města: 

1/ rozhodla pronajmout část pozemkové parcely č. 328/66 (ostatní plocha) o výměře 80 m2  

v katastrálním území Tanvald paní B.Š. za účelem zřízení zahrádky na dobu neurčitou s tříměsíční 

výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 6,00 Kč/m2/rok. 

2/ schvaluje nájemní smlouvu mezi městem Tanvald a paní B.Š.  týkající se pronájmu části 

pozemkové parcely č. 328/66 v katastrálním území Tanvald za účelem zřízení zahrádky. 

 

usnesení č. 111/9/2020 

 

Rada města souhlasí s ukončením pachtu části pozemkové parcely č. 279/1 (trvalý travní porost)  

o výměře 1300 m2 v katastrálním území Tanvald dohodou ke dni 30.04.2020. 

 

usnesení č. 112/9/2020 
 

Rada města projednala žádost interdiecézního centra života mládeže Křižovatka z.s. v Příchovicích 

o finanční pomoc na opravu střešní krytiny a rozhodla žádosti nevyhovět. 

 

usnesení č. 113/9/2020 
 

Rada města schvaluje Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod uzavřené mezi městem 

Tanvald a Severočeskými vodovody a kanalizacemi a.s., se sídlem Přítkovská 1689/14, 415 50 

Teplice  dle předložených návrhů. 

 

usnesení č. 114/9/2020 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města uvolnit finanční prostředky na realizaci projektu 

„Vyhlídka nad Tanvaldem“ a schválit rozpočtové opatření: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ         + 135.520 Kč 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

vyhlídka nad Tanvaldem                                        3.138.593,39 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let             + 3.274.113,39 Kč 
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usnesení č. 115/9/2020 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit realizaci úpravy centrálního parkoviště 

spočívající zejména v úpravě zeleně podél chodníku v Krkonošské ulici a schválit rozpočtové 

opatření: 
 

BĚŽNÉ VÝDAJE 
 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ                  + 1.645.827 Kč 
 

FINANCOVÁNÍ 
 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                  + 1.645.827 Kč 
 

 
 

usnesení č. 116/9/2020 
 

Rada města bere na vědomí oznámení o výběru dodavatele na veřejné zakázky malého rozsahu 

„Stavební úpravy Základní sportovní školy Tanvald ve vazbě na bezbariérový přístup – modernizace 

PC učebny“ a „Vyhlídka nad Tanvaldem“.  
 

usnesení č. 117/9/2020 
 

Rada města schvaluje program zasedání zastupitelstva města dne 13. 05. 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/ Schválení účetní závěrky města Tanvald za rok 2019 

        6/ Schválení závěrečného účtu města Tanvald za rok 2019 

7/ Majetkoprávní záležitosti  

7.1. Výkup stavební parcely č. 57 včetně stavby čp. 426 v kú. Tanvald  

7.2. Výkup části pozemkové parcely č. 1932/2 v kú. Tanvald 

7.3. Výkup části pozemkové parcely č. 102/1 v kú. Šumburk nad Desnou  

7.4. Prodej pozemkové parcely č. 218/11 v kú. Tanvald 

7.5. Prodej části pozemkové parcely č. 328/67 v kú. Tanvald 

7.6. Prodej spoluvlastnického podílu na bytových jednotkách v č.p. 181, Krkonošská 

ul., Tanvald 

          8/ Peněžitý dar Hospic sv. Zdislavy  

          9/ Rozšíření parkoviště v ul. U Lesíka 

        10/ Rozšíření parkoviště v ul. Větrná, Tanvald 

        11/ Úprava centrálního parkoviště 

        12/ Vyhlídka nad Tanvaldem 

        13/  Náměty, připomínky, diskuze  

14/  Závěr   

 

Upraveno podle podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

 

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

      starosta                                                                                                              místostarosta 

§ pol. ORJ ORG Kč

8115 3 274 113,39

3429 6121 21 10109 3 138 593,39

3429 5137 21 10109 24 200,00

3429 5139 21 10109 30 250,00

3429 5169 21 10109 81 070,00

§ pol. ORJ ORG Kč

8115 1 645 827,00

3745 5171 21 3747 1 466 127,00

3745 5137 21 3747 179 700,00


