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 Město TANVALD 

 

 Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 

konané dne 30.09.2020  

 

usnesení č. 263/19/2020 
 

Rada města vydává záměr na prodej části pozemkové parcely č. 589/1 (trvalý travní porost)  

o výměře cca 395 m2 v katastrálním území Tanvald Společenství vlastníků jednotek domu Kostelní 

169 Tanvald, se sídlem Kostelní 169, Tanvald, na které je umístěna venkovní část vnitřní 

kanalizace pro bytový dům č.p. 169, Kostelní ul., Tanvald. 

 

usnesení č. 264/19/2020 

 

Rada města Tanvald schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem 

Tanvald a paní D. podle předloženého návrhu, týkající se umístění studny a vodovodní přípojky  

na části pozemkových parcel č. 757/5 a č. 2688 v katastrálním území Šumburk nad Desnou  

ve prospěch stavební parcely č. 544/1 v katastrálním území Šumburk nad Desnou, jejíž součástí  

je stavba: Šumburk nad Desnou č.p. 456, rodinný dům. 

 

usnesení č. 265/19/2020 
 

Rada města: 

1/ schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.j. OLP/1951/2020 mezi Libereckým 

krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2 a Severočeskou vodárenskou společností a.s., se sídlem 

Přítkovská 1689, Teplice a městem Tanvald týkající se stavby „Prodloužení stávajícího řadu  

na p.p.č. 2674/1 v rámci stavby vodovodní přípojky k budově č.p. 626 (požární zbrojnice SDH 

Tanvald) na st.p.č. 1103 v k.ú. Šumburk nad Desnou“ podle předloženého návrhu; 

2/ ruší své usnesení č. 216/15/2020/1 ze dne 05.08.2020.  

 

usnesení č. 266/19/2020 
 

Rada města schvaluje: 

1/ zřízení věcného břemene ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV – 

Podmokly, Děčín podle předloženého návrhu Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohody o umístění stavby č. IZ-12-4001154/VB1, JN –Tanvald-čp.33, přeložení PB, 

týkající se stavby zařízení distribuční soustavy – nadzemního kabelového vedení NN na části 

pozemkové parcely č. 1886 v katastrálním území Tanvald; 

2/ Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu  

o umístění stavby č. IZ-12-4001154/VB1, JN-Tanvald-čp.33, přeložení PB městem Tanvald a ČEZ 

Distribucí, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, týkající se stavby zařízení 

distribuční soustavy – nadzemního kabelového vedení NN na části pozemkové parcely č. 1886 

v katastrálním území Tanvald podle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 267/19/2020 

 

Rada města schvaluje Dohodu vlastníků provozně související vodohospodářské infrastruktury  

o jejich vzájemných právech a povinnostech a Dohodu o budoucím provozování vodohospodářské 

infrastruktury mezi městem Tanvald, společností Severočeská vodárenská společnost, a.s.,  

IČ: 49099469, se sídlem Přítkovská 1689, Teplice a společností Severočeské vodovody  

a kanalizace, a.s., IČ: 49099451, se sídlem Přítkovská 1689, Teplice dle předložených návrhů. 
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usnesení č. 268/19/2020 
 

Rada města souhlasí s umístěním sjezdu od dvougaráže umístěné na pozemkové parcele č. 375/68  

na pozemkovou parcelu č. 375/79 vše v katastrálním území Tanvald, který je ve vlastnictví města 

Tanvald, dle požadavku paní L. 

 

usnesení č. 269/19/2020 

 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 55/2020: 

 

PŘIJATÉ TRANSFERY  

 

na projekt Masarykovy ZŠ Tanvald „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 6“     118.230 Kč 

na projekt ZŠ Tanvald, Sportovní 576 „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 6“  146.370 Kč 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ 

 

projekt Masarykovy ZŠ Tanvald „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 6“          118.230 Kč 

projekt ZŠ Tanvald, Sportovní 576 „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 6“      146.370 Kč 

 

 
 

usnesení č. 270/19/2020 

 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 56/2020: 

 

PŘIJATÉ TRANSFERY  

 

na projekt ZUŠ Tanvald „Akademie umění a kultury pro seniory“      40.000 Kč 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ 

projekt ZUŠ Tanvald „Akademie umění a kultury pro seniory“           40.000 Kč 

 

 
 

usnesení č. 271/19/2020 

 

Rada města v souladu c čl. VI, bod B 1) písmn. b) zřizovací listiny souhlasí s přijetím finančního 

daru ve výši 5.500 Kč od obce Plavy příspěvkovou organizací Základní umělecká škola Tanvald, 

Školní 351. 

 

 

 

 

ÚZ § pol. ORJ ORG Kč

120113014 4122 3510 17 734,50

120513014 4122 3510 100 495,50

120113014 4122 3520 21 955,50

120513014 4122 3520 124 414,50

120113014 3113 5336 10 3510 17 734,50

120513014 3113 5336 10 3510 100 495,50

120113014 3113 5336 10 3520 21 955,50

120513014 3113 5336 10 3520 124 414,50

§ pol. ORJ ORG Kč

4122 2622 40 000,00

3231 5336 10 2622 40 000,00
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usnesení č. 272/19/2020 

 

Rada města rozhodla pronajmout bytovou jednotku č. 14, garsoniéru s příslušenstvím, Vítězná 

593, Tanvald, část Šumburk nad Desnou na dobu určitou do 30.06.2021. 

 

usnesení č. 273/19/2020 

 

Rada města rozhodla pronajmout bytovou jednotku č. 32, garsoniéru s příslušenstvím, Vítězná 

593, Tanvald, část Šumburk nad Desnou na dobu určitou do 30.06.2021. 

 

usnesení č. 274/19/2020 

 

Rada města rozhodla pronajmout bytovou jednotku č. 31, garsoniéru s příslušenstvím, Vítězná 

593, Tanvald, část Šumburk nad Desnou na dobu určitou do 30.06.2021. 

 

usnesení č. 275/19/2020 

 

Rada města rozhodla: 

1/ dát souhlas příspěvkové organizaci Masarykova základní škola Tanvald, v souladu se zákonem  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění s použitím 

prostředků rezervního fondu ve výši 108.572,69 Kč k posílení fondu investic; 

2/ schválit příspěvkové organizaci Masarykova základní škola Tanvald použití prostředků 

investičního fondu organizace v roce 2020 ve výši 108.572,69 Kč na pořízení TZ budovy č. p. 416 

– odhlučnění jídelny a přístupový systém. 

 

usnesení č. 276/19/2020 

 

Rada města schvaluje Darovací smlouvu č. 39/2020 mezi městem Tanvald a MAS Rozvoj 

Tanvaldska, z. s., se sídlem Jiřetín pod Bukovou 103, Albrechtice v Jizerských horách  

dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 277/19/2020 

 

Rada města jmenuje v souladu s Pravidly o provádění vyřazování a likvidace movitého majetku 

města Tanvald likvidační komisi ve složení: 

předseda:   Mgr. Antonín Bělonožník 

členové:     Richard Seidel 

                  Eva Fidrová 

                  Bc. Martin Tollar 

                  Jiří Onderka 

sekretář:    Ludmila  Řehořková 

 

 

 

 

Upraveno podle podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

 

 

 

 

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

      starosta                                                                                                     místostarosta  

 

 

 

 

 

 


