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 Město TANVALD 

 

 Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 

konané dne 28.07.2021 

 

usnesení č. 220/14/2021 
 

Rada města nesouhlasí s pronájmem části pozemkové parcely č. č. 2750/1 (ostatní plocha – jiná 

plocha) o výměře 2,7 m2  v katastrálním území Šumburk nad Desnou za účelem  rozšíření 

parkovacího místa u nemovitosti st.p.č. 1125 v katastrálním území Šumburk nad Desnou, jejíž 

součástí je stavba: bez čp/če, garáž. 

 

usnesení č. 221/14/2021 
 

Rada města schvaluje: 

a/ kupní smlouvu o prodeji veřejné části vodovodní a kanalizační přípojky podle předloženého 

návrhu mezi městem Tanvald a: 

1/  panem R. 

      a panem R.       

2/   paní Š 

3/   manželi S. 

b/  kupní smlouvu o prodeji veřejné části vodovodní přípojky podle předloženého návrhu mezi 

městem Tanvald a manželi S. a manželi S. 

c/ kupní smlouvu o prodeji veřejné části kanalizační přípojky podle předloženého návrhu mezi 

městem Tanvald  a panem R. a panem R. 

 

usnesení č. 222/14/2021 
 

Rada města rozhodla uvolnit finanční prostředky na zajištění závěrečného vyhodnocení auditu 

projektu „Realizace energetických úspor v objektu sportovní haly, ul. U Stadionu č.p. 588, Tanvald“ 
a provést rozpočtové opatření č. 39/2021: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ                   + 41.140 Kč 

 

ROZPOČTOVÁ REZERVA                                                                      - 41.140 Kč  

 

 
 

usnesení č. 223/14/2021 
 

Rada města souhlasí s umístěním zemní kabelové přípojky „IV-12-4019275 JN, Tanvald, 

Krkonošská, č.parc. 167/1“ dle požadavku společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, 

Děčín IV na pozemkových parcelách č. 167/1, č. 167/10 a stpč. 662 v katastrálním území Tanvald, 

které jsou ve vlastnictví města. 

 

usnesení č. 224/14/2021 
 

Rada města souhlasí s umístěním nového zemního kabelového vedení dle požadavku společnosti 

ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV na pozemkových parcelách č. 375/139  

a č. 375/140 v katastrálním území Tanvald, které jsou ve vlastnictví města. 

 

 

 

 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

3313 5169 21 3520 41 140,00

6409 5901 -41 140,00
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usnesení č. 225/14/2021 
 

Rada města v souladu s Čl. VI, bod B 1) písm. b) zřizovací listiny souhlasí, aby Mateřská škola 

Tanvald, příspěvková organizace, se sídlem U Školky 579, Tanvald přijala od společnosti PEKK 

Consulting s.r.o., se sídlem Pod Špičákem 363, Tanvald účelový dar v hodnotě 8.900 Kč. 

 

usnesení č. 226/14/2021 
 

Rada města rozhodla: 

a) poskytnout  SH ČMS – SDH Dneboh, se sídlem Dneboh 56, Mnichovo Hradiště peněžitý 

dar ve výši 3.000 Kč,  

b) provést rozpočtové opatření č. 30/2021: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ 

 

dar SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Dneboh                                                 3.000 Kč 

 

ROZPOČTOVÁ REZERVA                                                                               -3.000 Kč 

 

 § pol. ORJ ORG Kč 

 3429 5229 99  18572391 3 000,00 

  6409 5901       -3 000,00 

 

c) schválit Darovací smlouvu č. 30/2021 mezi městem Tanvald a SDH Dneboh, se sídlem 

Dneboh 56, Mnichovo Hradiště dle předloženého návrhu. 

 

 

usnesení č. 227/14/2021 
 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 40/2021: 

 

PŘIJATÉ TRANSFERY 

 

na projekt ZUŠ Tanvald “Akademie umění a kultury pro seniory“                          92.400 Kč 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ 

 

projekt ZUŠ Tanvald “Akademie umění a kultury pro seniory“                               92.400 Kč 

 

ÚZ § pol. ORJ ORG Kč 

  4122   2221 92 400,00 

  3231 5336  10  2221 92 400,00 

 

 

usnesení č. 228/14/2021 
 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 41/2021: 

 

PŘIJATÉ TRANSFERY 

 

na zmírnění negativních dopadů kompenzačního bonusu na daňové příjmy obcí    + 1.004.970,72 Kč       
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FINANCOVÁNÍ 

 

 Převod hospodářského výsledku z minulých let                                                        - 1.004.970,72 Kč 

 

ÚZ § pol. ORJ ORG Kč 

  8115     -1 004 970,72 

98037   4111       1 004 970,72 

 

usnesení č. 229/14/2021 
 

Rada města rozhodla vydat záměr na pronájem části pozemkové parcely č. 34/4 v k. ú. Šumburk 

nad Desnou a části pozemkové parcely č. 375/119 v k. ú. Tanvald společnosti Zásilkovna s.r.o., 

Lihovarská 1060/12, Libeň, Praha 9  za účelem umístění, provozu, servisu a případné obměny 

automatu sloužícího k vydávání zásilek a poskytování dalších služeb.  

 

usnesení č. 230/14/2021 

 

Rada města schvaluje záměr projektu obnovy dvou centrálních křížů na hřbitově v Horním 

Tanvaldu. Za účelem zajištění financování obnovy křížů rada města souhlasí s podáním žádosti  

na získání dotace z Česko-německého fondu budoucnosti s termínem podání žádosti do 15. 08. 2021 

prostřednictvím spolku Omni Cimiterium z.s., se sídlem Londýnská 254/7, 120 00 Praha 2 

Vinohrady. 

 

 
Upraveno podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

 

 

 

 

Mgr. Antonín Bělonožník v.r.                                                                        RNDr. Jaroslav Týl v.r. 

      místostarosta                                                                                                     člen rady 

 


