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 Město TANVALD 

 

 Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 

konané dne 17.03.2021 

 

 

 

usnesení č. 74/6/2021 
 

Rada města souhlasí: 
a) s umístěním studny na pozemkové parcele č. 475/1 (lesní pozemek) a vodovodního řadu  

na pozemkové parcele č. 535/4 (lesní pozemek) vše v katastrálním území Šumburk nad 

Desnou, tak, jak je zakresleno v přiloženém snímku katastrální mapy za účelem odběru vody 

pro budovu č.p. 515 postavené na stavební parcele č. 592 v katastrálním území Šumburk nad 

Desnou. 

b) s vydáním povolení k nakládání s vodami dle § 8 odst. 1, písm. b), bod 1. zákona č. 254/2001 

Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ze stávající studny na pozemkové parcele  

č. 475/1 v katastrálním území Šumburk nad Desnou ve vlastnictví města Tanvald  

pro zásobování vodou budovy č.p. 515, ul. Krkonošská, Tanvald, část Šumburk nad Desnou. 

 

usnesení č. 75/6/2021 
 

Rada města schvaluje darovací smlouvu S004578/2020-SŽ-GŘ-031, Č.j.:17185/2021-SŽ-GŘ- 031 

mezi městem Tanvald a Správou železnic, státní organizací se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1 – 

Nové Město,  týkající se převodu tří osvětlovacích stožárů (lamp) na pozemku parc. č. 34/1 

v katastrálním území Šumburk nad Desnou podle předloženého návrhu. 

            

usnesení č. 76/6/2021 
 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 10/2021: 

vrácení nedočerpaných prostředků účelové neinvestiční dotace na pořízení osobních ochranných 

prostředků požární ochrany pro JSDHO Tanvald: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ                                                      + 4.608,41 Kč 

 

ROZPOČTOVÁ REZERVA                                                                  - 4.608,41 Kč 

 

 
 

usnesení č. 77/6/2021 
 

Rada města vydává záměr na zvýšení kapitálu společnosti TABYS s.r.o., IČ 62739646, 

se sídlem Protifašistických bojovníků 183, Tanvald, část Šumburk nad Desnou nepeněžním vkladem 

nemovité věci, pozemku parcelní číslo st. 256/1 v katastrálním území Šumburk nad Desnou, jehož 

součástí je stavba: Šumburk nad Desnou č.p. 183. 

 

usnesení č. 78/6/2021 
 

Rada města bere na vědomí zprávu o provedené inventarizaci majetku a závazků města Tanvald  

k 31. 12. 2020. 

 

 

 

 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

6402 5366 10 1899 4 608,41

6409 5901 -4 608,41
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usnesení č. 79/6/2021 
 

Rada města: 

1/ ruší usnesení č. 65/5/2021 ze dne 3.3.2021 týkající se povolení výsadby stromů na pozemcích 

města a realizace projektu Alej od kravína ke stáji a Severní alej panu B.; 

2/ projednala žádost pana B. a souhlasí s realizací projektu „Projekt založení dvou stromořadí  

a dosadbu javorové aleje“,, v rámci kterého bude provedena výsadba 19 ks stromů na pozemkové 

parcele č. 832/3, 9 ks stromů na pozemkové parcele č. 810,  2 ks stromů na pozemkové parcele  

č. 781/5, 9 ks stromů na pozemkové parcele č. 786/5 a 2 ks na pozemkové parcele č. 781/1  vše k.ú. 

Tanvald. 

usnesení č. 80/6/2021 

Rada města schvaluje Smlouvu o zajištění antigenního testování na přítomnost onemocnění COVID-

19 u zaměstnanců města Tanvald zařazených do MěÚ Tanvald a Městské policie Tanvald mezi 

městem Tanvald a SMRŽO-MEDIC s.r.o., se sídlem Poštovní 1322, Smržovka podle předloženého 

návrhu. 

 

usnesení č. 81/6/2021 

Rada města v souladu s Čl. VI bod B 1) písm. b) zřizovací listiny vydává Základní škole Tanvald, 

Sportovní 576, Tanvald, příspěvkové organizaci, souhlas k přijetí věcného daru v hodnotě   

23.595 Kč od Libereckého kraje. 

 

 

 

Upraveno podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

 

 

 

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

      starosta                                                                                                     místostarosta 

 

 


