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 Město TANVALD 

 

 Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 

konané dne 27.05.2020  

 

usnesení č. 126/11/2020 
 

Rada města vydává záměr na prodej pozemkové parcely č. 1485/2 (ostatní plocha – ostatní 

komunikace) o výměře 211 m2  v katastrálním území Tanvald následovně: 

1/  ideální ½ paní S.; 

2/  ideální ½  manželům B. 

 

usnesení č. 127/11/2020 
 

Rada města vydává záměr na prodej pozemkových parcel č. 1973 (ostatní plocha – jiná plocha)  

o výměře 43 m2, č. 205/2  (ostatní plocha – jiná plocha)  o výměře 3228 m2 a č. 205/3 (ostatní 

plocha – jiná plocha) o výměře 161 m2 vše v katastrálním území Tanvald manželům G. za účelem 

výstavby rodinného domu. 

 

usnesení č. 128/11/2020 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města část pozemkové parcely č. 328/76 (ostatní plocha – 

jiná plocha) o výměře cca 50 m2 v katastrálním území Tanvald v současné době neprodávat. 

 

usnesení č. 129/11/2020 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města pozemkovou parcelu č. 101/5 (trvalý travní porost)  

o výměře 147 m2 v katastrálním území Šumburk nad Desnou v současné době neprodávat. 

 

usnesení č. 130/11/2020 
 

Rada města schvaluje Smlouvu o provedení stavby na realizaci projektu „Vyhlídka nad 

Tanvaldem“ mezi městem Tanvald a firmou SIZ, s.r.o., Velké Hamry 694,  IČ 27265480  

dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 131/11/2020 

 

Rada města bere na vědomí oznámení o výběru dodavatele na veřejnou zakázku „Centrum 

sociálních služeb Tanvald – Kotva“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení. 

 

usnesení č. 132/11/2020 
 

Rada města bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj ČR, kterým se žádost města 

Tanvald o poskytnutí dotace na projekt „Česko – polská Hřebenovka – západní část“ zamítá. 

 

usnesení č. 133/11/2020 
 

Rada města rozhodla: 

1/ schválit Smlouvu mezi městem Tanvald a firmou Dotace Snadno spol. s r.o. Ořechová 3336, 276 

01 Mělník, IČ 03638600 na zpracování žádosti o dotaci a analýzy potenciálu tvorby odpadů na akci 

„Vybudování sběrného dvora pro město Tanvald“ dle přeloženého návrhu; 

2/ provést rozpočtové opatření č. 26/2020: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

STAROSTA                                                                                                     +   83.500 Kč 

 

ROZPOČTOVÁ REZERVA                                                                          -  83.500 Kč 
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usnesení č. 134/11/2020 
 

Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě pachtovní ze dne 09.03.2016 mezi městem 

Tanvald a panem D. dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 135/11/2020 
 

Rada města schvaluje: 

1/ zřízení věcného břemene – služebnosti ve prospěch firmy ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 

Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly podle předloženého návrhu Smlouvy o zřízení věcného 

břemene – služebnosti č. IV-12-4017367/VB/01, týkající se zařízení distribuční soustavy – kabelu 

NN, nového pilíře na části pozemkové parcely č. 91/5 v katastrálním území Šumburk nad Desnou; 

2/ Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4017367/VB/01 mezi městem 

Tanvald a firmou ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly podle 

předloženého návrhu, týkající týkající se zařízení distribuční soustavy – kabelu NN, nového pilíře 

na části pozemkové parcely č. 91/5 v katastrálním území Šumburk nad Desnou. 

 

usnesení č. 136/11/2020 
 

Rada města ruší své usnesení č. 282/20/2019 ze dne 23.10.2019 týkající se vydání záměru  

na prodej částí pozemkové parcely č. 237/1 (trvalý travní porost) v katastrálním území Tanvald 

manželům S. a manželům D. 

 

usnesení č. 137/11/2020 
 

Rada města schvaluje kupní smlouvu mezi paní L. a městem Tanvald týkající  

se výkupu pozemkové parcely č. 102/6 (trvalý travní porost) o výměře 35 m2 v katastrálním území 

Šumburk nad Desnou dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 138/11/2020 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města pořídit 1 kontejnerové stání na tříděný odpad  

na Českém Šumburku u č. p. 617 v celkové výši 40.965 Kč a schválit rozpočtové opatření: 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

pořízení kontejnerových stání na tříděný odpad                   41.000 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                + 41.000 Kč 

 

 
 

dohromady s usnesením rady města č. 118/10/2020: 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

pořízení kontejnerových stání na tříděný odpad                   165.000 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                + 165.000 Kč 

§ pol. ORJ ORG Kč

6171 5166 20 83 500,00

6409 5901 -83 500,00

§ pol. ORJ ORG Kč

8115 41 000,00

3723 6122 21 10320 41 000,00
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§ pol. ORJ ORG Kč 

 8115   165.000,00 

3723 6122     21     10320 165.000,00 

 

usnesení č. 139/11/2020 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města uvolnit finanční prostředky na vybudování parkoviště  

v ul.  Okružní před obytným domem č.p. 521 až 524, sídliště Výšina a schválit rozpočtové opatření: 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

parkoviště ul. Okružní                           + 1.310.000 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                + 1.310.000 Kč 

 

 
 

usnesení č. 140/11/2020 
 

Rada města rozhodla vyřadit z evidence majetku likvidací/prodejem: 

1/ malotraktor MT8-065 včetně přívěsu,  RZ  L 009870,  inv. č.  293110/1; 

2/ frézu sněhovou SF 1200,  inv. č. 295230/19. 

 

usnesení č. 141/11/2020 
 

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

ve výši 25.000 Kč příspěvkovou organizací Mateřská škola Tanvald, U Školky 579. 

 

usnesení č. 142/11/2020 
 

Rada města rozhodla v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, v platném znění schválit příspěvkové organizaci Mateřská škola Tanvald, U Školky 579 

použití fondu investic takto: 

ve výši do 150.000 na opravu dlažby před kuchyní v MŠ U Školky 

 

usnesení č. 143/11/2020 
 

Rada města schvaluje Darovací smlouvu č. 37/2020 mezi městem Tanvald a organizací Hospic sv. 

Zdislavy, o.p.s., se sídlem Pod Perštýnem 321, Liberec dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 144/11/2020 

 

Rada města rozhodla změnit své usnesení č. 124/10/2020 ze dne 13.05.2020 takto: Rada města 

rozhodla prominout společnosti Dimatex CS, spol. s r.o. se sídlem Stará 24, Svárov, 460 01 Stráž nad 

Nisou nájemné za pozemky pro umístění 7 kontejnerů na sběr starého textilu za období II. čtvrtletí 

2020 ve výši 1588,13 Kč. 

 

usnesení č. 145/11/2020 

 

Rada města po projednání žádosti spolku ROMA Tanvald, z.s. rozhodla zapůjčit mobilní toalety  

a upravit trávník na pozemkové parcele č. 205/2 v kú. Tanvald pro uspořádání komunitní akce 

zahrnující oslavy Mezinárodního dne Romů dne 27.06.2020. 

 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

8115 1 310 000,00

2219 6121 21 10307 1 310 000,00
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usnesení č. 146/11/2020 

 

Rada města schvaluje program zasedání zastupitelstva města dne 17. 06. 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. Majetkoprávní záležitosti  

6. Náměty, připomínky, diskuze 

7. Závěr  

 

 

 

Upraveno podle podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

 

 

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

      starosta                                                                                                              místostarosta 

 


