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Město TANVALD 

 

 Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 

konané dne 01.04.2020  

 

usnesení č. 83/7/2020 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vykoupit část pozemkové parcely č. 102/1 (trvalý travní 

porost) v katastrálním území Šumburk nad Desnou označené podle geometrického plánu č. 1110-

355/2019 ze dne 12.11.2019 jako pozemková parcela č. 102/6 (trvalý travní porost) o výměře 35 m2  

od paní A.L. za kupní cenu 4.000 Kč. 

 

usnesení č. 84/7/2020 
 

Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-4000625/VB/1 

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

podle předloženého návrhu, týkající se stavby kabelového vedení NN na části pozemkových parcel  

č. 375/119 a č. 375/124 v katastrálním území Tanvald. 

 

usnesení č. 85/7/2020 

 

Rada města schvaluje nájemní smlouvu mezi městem Tanvald a paní M.I. týkající se pronájmu části 

pozemkové parcely č. 328/66 (ostatní plocha) o výměře 111 m2 v katastrálním území Tanvald  

za účelem zřízení zahrádky od 01.04.2020. 

 

usnesení č. 86/7/2020 
 

Rada města vydává záměr na pronájem části pozemkové parcely č. 328/66 (ostatní plocha) 

o výměře 80 m2 v katastrálním území Tanvald paní B.Š. za účelem zřízení zahrádky. 

 

usnesení č. 87/7/2020 
 

Rada města souhlasí s umístěním stavby zemní kabelové přípojky NN – IP -12-4010484  na pozemku  

ve vlastnictví města Tanvald, pozemkové parcele č. 1873 v k.ú Tanvald, dle požadavku firmy ČEZ 

Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín IV. 

 

usnesení č. 88/7/2020 

 

Rada města schvaluje Smlouvu o propagaci mezi městem Tanvald a  společností MEDIA  Contact 

rozhlasová a televizní agentura spol. s r.o., se sídlem Na Okruhu 872/10, Liberec  

dle předloženého návrhu. 
 

 

usnesení č. 89/7/2020 

 

Rada města schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o pronájmu HDPE trubky 

č. 49034/NS1/FTTH-000/2020 mezi firmou T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčková 

2144/1, Praha 4 a městem Tanvald podle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 90/7/2020 
 

Rada města schvaluje dohodu o zániku předkupního práva jako práva věcného mezi městem Tanvald  

a panem D.K. podle předloženého návrhu, týkající se bytové jednotky č. 528/3 v budově Tanvald,  

čp. 525, 526, 527, 528 na parcele  st. č. 748/2, včetně spoluvlastnického podílu 546/20241  

na společných částech budovy Tanvald, č.p. 525, 526, 527, 528  postavené  na  parcele st. č. 748/2   

a  na  parcele st. č. 748/2, vše v katastrálním území Tanvald. 
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usnesení č. 91/7/2020 
 

Rada města bere na vědomí Plán oprav místních komunikací v roce 2020 předložený odborem 

rozvoje a KV. 

 
usnesení č. 92/7/2020 

 

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 80.000 na pořízení zahradního domku do MŠ Wolkerova. 

 

usnesení č. 93/7/2020 

 

Ve věci  žádosti  o poskytnutí peněžitého daru o.p.s.  Hospic sv.  Zdislavy  rada města  doporučuje 

zastupitelstvu města: 

 

a) schválit poskytnutí peněžitého daru ve výši 33.000 Kč  

b) schválit rozpočtové opatření: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ   

nerozdělené dotace a dary neziskovým org. v oblasti soc. služeb  - 33.000 Kč 

dar HOSPIC sv. Zdislavy, o.p.s. Liberec                            33.000 Kč 

    

    
 

 

usnesení č. 94/7/2020 

 

Rada města bere na vědomí výši daně z příjmu právnických osob za město a rozhodla provést 

rozpočtové opatření č. 16/2020: 

 

DAŇOVÉ PŘÍJMY             + 2.292.160 Kč 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ                                                                        + 2.292.160 Kč 

 

§ pol. ORJ ORG Kč 

  1122        2.292.160 

6399 5365 10      2.292.160 

 

usnesení č. 95/7/2020 

 

Rada města po projednání závěrečného účtu za rok 2019 doporučuje zastupitelstvu města vyjádřit 

souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad. 

 

usnesení č. 96/7/2020 

 

Rada města bere na vědomí předložený návrh způsobu prodeje pozemků určených k zástavbě. 

 

 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

3525 5221 99 28700210 33 000,00

6409 5222 99 4359 -33 000,00
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usnesení č. 97/7/2020 

 

Rada města rozhodla s projektem Česko – polská Hřebenovka – západní část v rámci dotační výzvy 

č. 25, výzva pro individuální projekty Prioritní osa 2 – program INTERREG V-A-ČR – Polsko 

nepokračovat.  

 

usnesení č. 98/7/2020 

 

Rada města z důvodu usnesení vlády ČR ze dne 23.03.2020 č. 274, o přijetí krizového opatření, ruší 

zasedání zastupitelstva města dne 22. 04.2020. 

 

 

 

Upraveno podle podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

 

 

 

 

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

      starosta                                                                                                místostarosta 

 

 


