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 Město TANVALD 

 

 Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 

konané dne 27.01.2021 

 

usnesení č. 25/2/2021 
 

Rada města schvaluje kupní smlouvu mezi městem Tanvald a Společenstvím vlastníků jednotek 

domu Kostelní 169 Tanvald, IČ 06196829, se sídlem Kostelní 169, Tanvald podle předloženého 

návrhu, týkající se výkupu části pozemkové parcely č. 589/1 v katastrálním území Tanvald  

za účelem umístění venkovní části vnitřní kanalizace pro bytový dům č.p. 169, Kostelní ul., 

Tanvald. 

 

usnesení č. 26/2/2021 
 

Rada  města  schvaluje kupní  smlouvu  mezi městem Tanvald a spolkem Tenis Tanvald, z.s.,  

se sídlem Pod Špičákem 592, Tanvald podle předloženého návrhu, týkající se výkupu stavební 

parcely č. 1656 o výměře 55 m2 v katastrálním území Tanvald, na které stoji stavba: bez čp/če, 

technická vybavenost a stavby bez čp/če, technická vybavenost. 

 

usnesení č. 27/2/2021 
 

Rada města schvaluje kupní smlouvu mezi městem Tanvald a Stavebním bytovým družstvem 

Špičák, se sídlem Krkonošská 181, Tanvald týkající se převodu spoluvlastnického podílu  

na bytových jednotkách č. 181/113 – č. 181/117 v budově č.p. 181, Krkonošská ul., Tanvald. 

 

usnesení č. 28/2/2021 
 

Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 18.08.2014 mezi městem 

Tanvald a Policií České republiky – Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje podle 

předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 29/2/2021 
 

Rada města schvaluje dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě ze dne 1. 4. 2004 mezi městem Tanvald  

a panem Františkem Berkou, IČ 692 82 706, Údolí Kamenice 610, Tanvald podle předloženého 

návrhu, týkající se změny doby trvání nájmu u stavební parcely č. 757 a pozemkové parcely  

č. 781/5 vše v katastrálním území Tanvald na dobu určitou do 31.12.2026. 

 

usnesení č. 30/2/2021 
 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 2/2021: 

 

PŘIJATÉ TRANSFERY 

 

na podporu humanitární pomoci v době pandemie SARS CoV-2                38.783 Kč 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODDĚLENÍ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA                 + 38.783 Kč 

 

 
 

 

 

 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

4122 4147 38 783,00

5272 5169 18 4147 38 783,00
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usnesení č. 31/2/2021 
 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 3/2021: 

 

PŘIJATÉ TRANSFERY  

 

na projekt SVČ Tanvald z OP Zaměstnanost „Příměstské tábory“                     108.029,17 Kč 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ 

 

projekt SVČ Tanvald z OP Zaměstnanost „Příměstské tábory“                          108.029,17 Kč 

 

 
 

usnesení č. 32/2/2021 
 

Rada města schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Tanvald a společností as4u.cz, IČ 28884035,  

se  sídlem  Na dlouhém  lánu 19/3,  Praha  6  na  vytvoření  turistického  portálu  města  Tanvald 

dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 33/2/2021 
 

Rada města rozhodla pronajmout byt č. 1, Raisova 333, Tanvald, část Šumburk nad Desnou  

na dobu určitou od 01.02.2021 do 31.01.2022. 

 

usnesení č. 34/2/2021 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Plán rozvoje sportu města Tanvald  

na období 2021–2025 dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 35/2/2021 
 

Rada města souhlasí se spoluprací s Ministerstvem kultury ČR při administraci programu „Podpora 

obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ pro rok 2021, nezřizuje 

komisi státní památkové péče a pověřuje výkonem prací spojených se spoluprací s Ministerstvem 

kultury ČR odbor rozvoje a KV MěÚ Tanvald. 

 

usnesení č. 36/2/2021 

 

Rada města rozhodla uzavřít Memorandum o  spolupráci mezi městem Tanvald o společností 

Elpida, o.p.s., IČ 27948706, se sídlem Na Strži 40, Praha 4 a společností Transitions, IČ 69345244, 

se sídlem Baranova 1026/33, Praha 3 dle předloženého návrhu. 

  

usnesení č. 37/2/2021 

 

Rada města bere na vědomí oznámení ředitelky Mateřské školy Tanvald, U Školky 579 o místu,  

termínu a době pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 

2021/2022.  

 

 

 

 

ÚZ § pol. ORJ ORG Kč

104513013 4116 3421 91 824,79

104113013 4116 3421 16 204,38

104513013 3233 5336 10 3421 91 824,79

104113013 3233 5336 10 3421 16 204,38
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usnesení č. 38/2/2021 

 

Rada města schvaluje program zasedání zastupitelstva města dne 17. 02. 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. Schválení Plánu rozvoje sportu města Tanvald na období 2021-2025 

 7. Žádosti o změnu Územního plánu Tanvald 

 8. Náměty, připomínky, diskuze 

 9. Závěr 

 

 

 

 

Upraveno podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 
 

 

 

 

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

      starosta                                                                                                     místostarosta 


