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 Město TANVALD 

 

 Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 

konané dne 11.11.2020  

 

usnesení č. 317/22/2020 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města nesouhlasit s výši kupní ceny 609.000 Kč  

za výkup části pozemkové parcely č. 1932/2 v katastrálním území Tanvald, označené podle 

geometrického plánu č.1588-1016/2014 ze dne 04.12.2014 jako pozemková parcela 

č. 1932/12, propustku a kolen od Správy železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 

Praha 1. 

 

usnesení č. 318/22/2020 

 

Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-4009792/VB/2 

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

Podmokly, týkající se stavby podzemního vedení NN na části pozemkové parcely č. 2623/1 

v katastrálním území Šumburk nad Desnou, podle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 319/22/2020 
 

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. IV-12-4020091, týkající se stavby zařízení distribuční 

soustavy – umístění jednosloupové betonové transformační stanice na části pozemkové parcely  

č. 815/1 v katastrálním území Tanvald; 

2/ Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-

4020091 městem Tanvald a ČEZ Distribucí, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 

týkající se stavby zařízení distribuční soustavy – umístění jednosloupové betonové transformační 

stanice na části pozemkové parcely č. 815/1 v katastrálním území Tanvald, podle předloženého 

návrhu. 

 
usnesení č. 320/22/2020 
 

Rada města souhlasí s umístěním dočasné stavby vrchního vedení – podpěrného bodu umístěného 

na pozemkové parcele č. 1304/1 v k.ú. Šumburk nad Desnou, která je ve vlastnictví města,  

dle požadavku společnosti ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. 

 

usnesení č. 321/22/2020 

 

Rada města schvaluje předání dlouhodobého majetku v celkové hodnotě 779.229 Kč pořízeného 

městem Tanvald v souvislosti s akcí „Stavební úpravy Základní sportovní školy Tanvald ve vazbě  

na bezbariérový přístup“ k hospodaření Základní škole Tanvald, Sportovní 576, příspěvkové 

organizaci dle přílohy. 

 

usnesení č. 322/22/2020 
 

Rada města rozhodla v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, v platném znění schválit příspěvkové organizaci Základní škola Tanvald, Sportovní 576 

použití fondu investic takto: 

- ve výši do 90.000 Kč na pořízení dlouhodobého investičního majetku do školní restaurace 

Scolarest. 
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usnesení č. 323/22/2020 
 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 66/2020: 
 

PŘIJATÉ TRANSFERY 
 

na krytí výdajů spojených s harmonizací ZSJ – SLDB 2021                           7.930 Kč 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

    

ODBOR EKONOMICKÝ                                                                                                + 7.930 Kč 

 

 
 

 
 

usnesení č. 324/22/2020 
 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 67/2020 spočívající v uvolnění prostředků  

na zajištění opatření nouzového stavu: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODDĚLENÍ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA                          + 80.000 Kč 

 

ROZPOČTOVÁ REZERVA                             - 80.000 Kč 

 

 
 

 

usnesení č. 325/22/2020 

 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 68/2020 spočívající v uvolnění prostředků  

na dokrytí výdajů na odlehčovací a jiné sociální služby vzniklých zejména vlivem nouzového 

stavu:  

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODDĚLENÍ SOC PRÁCE A SOC. SLUŽEB + 127.409 Kč 

 

ROZPOČTOVÁ REZERVA                                                                             - 127.409 Kč 

  

 
 

usnesení č. 326/22/2020 
 

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 136.000 na úpravu zahrady v MŠ Radniční a čištění koberců a polymeraci 

podlah. 

 

Upraveno podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

 

 

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

      starosta                                                                                                     místostarosta 

ÚZ § pol. ORJ ORG Kč

98030 4111 7 930,00

98030 6171 5021 10 7 930,00

§ pol. ORJ ORG Kč

5213 5139 18 80 000,00

6409 5901 -80 000,00

§ pol. ORJ ORG Kč

4359 5169 28 127 409,00

6409 5901 -127 409,00


