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 Město TANVALD 

 

 Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 

konané dne 05.08.2020  

 

usnesení č. 214/15/2020 
 

Rada města souhlasí s umístěním vodovodní přípojky pro objekt č.p. 188, ul. Raisova, Tanvald, 

část Šumburk nad Desnou dle požadavku paní L.L. na pozemcích ve vlastnictví města Tanvald 

pozemkových parcelách č. 490/1, č. 490/6 a č. 2583/3, vše v k. ú. Šumburk nad Desnou  

dle předložené projektové dokumentace. 

 

usnesení č. 215/15/2020 
 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 36/2020: 

 

PřIJATÉ TRANSFERY  

 

na projekt ZŠ Tanvald „Materiální vybavení pro pohyb. hry 1. - 5. tříd – 3. etapa“  20.000 Kč 

 

BĚŽNÉ Výdaje 

 

ODBOR EKONOMICKÝ 

 

projekt ZŠ Tanvald „Materiální vybavení pro pohyb. hry 1. - 5. tříd – 3. etapa“               20.000 Kč 

 

§ pol. ORJ ORG Kč 

  4122   817 20.000,00 

3113 5336 10 817 20.000,00 

 

usnesení č. 216/15/2020 

 

Rada města schvaluje: 

1/ 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/  Dohodu  o  zániku  věcného břemene  vzniklého  na základě smlouvy o zřízení věcného 

břemene č. j. OLP/505/2011 uzavřené mezi Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 

2 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. 

 

usnesení č. 217/15/2020 
 

Rada města: 

1/ rozhodla pronajmout pozemkovou parcelu č. 101/5 (trvalý travní porost)o výměře 147 m2  

v katastrálním území Šumburk nad Desnou paní E. S. za účelem užívání jako zahrady na dobu 

neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 6,00 Kč/m2/rok; 

2/  schvaluje nájemní smlouvu mezi městem Tanvald a paní E.S. týkající se pronájmu pozemkové 

parcely č. 101/5 v katastrálním území Šumburk nad Desnou podle předloženého návrhu. 
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usnesení č. 218/15/2020 
 

Rada města: 

1/ ruší své usnesení č. 205/14/2020 ze dne 15.7.2020, kterým vydala záměr na prodej části 

pozemkové parcely č. 1125/1 (lesní pozemek) o výměře cca 200 m2 v katastrálním území Šumburk 

nad Desnou panu Č. H. za  účelem uvedení právního stavu do souladu se stavem skutečným; 

2/ vydává záměr na prodej části pozemkové parcely č. 1125/1 (lesní pozemek) o výměře 310 m2  

v katastrálním území Šumburk nad Desnou panu Č. H. za účelem uvedení právního stavu  

do souladu se stavem skutečným. 

 

usnesení č. 219/15/2020 

 

Rada města schvaluje smlouvy na Organizaci zadávacího řízení a na Manažerské řízení projektu  

pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci: „Realizace energetických úspor v objektu 

radnice č.p. 359, Tanvald“  mezi městem Tanvald a firmou TENDRA spol. s r.o. IČ: 01820265,  

se sídlem Ořechová 3336, 276 01 Mělník dle předložených návrhů. 

 

usnesení č. 220/15/2020 
 

 Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 38/2020: 

 

PŘIJATÉ TRANSFERY  

 

na projekt SVČ Tanvald z OP Zaměstnanost „Příměstské tábory“                             + 23.180,18 Kč 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ 

 

projekt SVČ Tanvald z OP Zaměstnanost „Příměstské tábory“                                  + 23.180,18 Kč 

 

 
 

usnesení č. 221/15/2020 
 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 39/2020: 

 

PŘIJATÉ TRANSFERY 

 

na řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu soc. služeb              108.309 Kč 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

      

ODBOR EKONOMICKÝ                                                                                                  108.309 Kč                                         

 

     
 

 

ÚZ § pol. ORJ ORG Kč

104513013 4116 3421 19 703,15

104113013 4116 3421 3 477,03

104513013 3421 5336 10 3421 19 703,15

104113013 3421 5336 10 3421 3 477,03

ÚZ § pol. ORJ ORG Kč

13351 4116 108 309,00

13351 6171 5011 10 7 316,00

13351 6171 5031 10 1 814,00

13351 6171 5032 10 659,00

13351 4351 5011 10 73 633,00

13351 4351 5031 10 18 261,00

13351 4351 5032 10 6 627,00
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usnesení č. 222/15/2020 

 

Rada města rozhodla schválit Smlouvu o nájmu objektu č.p. 339, ul. Nemocniční, Tanvald mezi 

městem Tanvald a Oblastní charitou Most, c.o., se sídlem Jilemnického 2457, Most  

dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 223/15/2020 

 

Rada města povoluje v souladu s ustanovením § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),  ve znění  pozdějších 

předpisů, výjimku z nejvyššího počtu  dětí pro školní rok 2020/2021 následovně: 

MŠ Wolkerova 378: 1 třída - 28 dětí (dle kapacity) 

MŠ Radniční  540:   2 třídy - 25 dětí na třídu (dle kapacity)  - celkem 50 dětí 

MŠ U Školky 579:   3 třídy - 28 dětí na třídu (dle kapacity)   - celkem 84 dětí 

 

usnesení č. 224/15/2020 

 

Rada města rozhodla pronajmout bytovou jednotku č. 10, garsoniéru s příslušenstvím, Vítězná 

593, Tanvald, část Šumburk nad Desnou na dobu určitou do 31.12.2020. 

 

usnesení č. 225/15/2020 

 

Rada města rozhodla: 

1/ schválit Smlouvu o spolupráci při přípravě a realizaci stavby pod názvem JN032066 Tanvald, 

Palackého  - rekonstrukce kanalizace a vodovodu mezi městem Tanvald a společností SVS a.s.,  

se sídlem Přítkovská 1689, Teplice, IČ 49099469 dle předloženého návrhu; 

2/ uložit odboru rozvoje a KV MěÚ Tanvald zajistit cenovou nabídku na vypracování PD obnovy 

asfaltobetonového povrchu v ulici Palackého. 

 

usnesení č. 226/15/2020 

 

Rada města bere na vědomí informaci tajemníka MěÚ o rezignaci a ukončení pracovního poměru 

Ing. Žanety Fišerové ke dni 31. 07. 2020 a o pověření paní Evy Fidrové vedením správního odboru 

MěÚ Tanvald od 01. 08. 2020. 

 

Upraveno podle podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

 

 

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

      starosta                                                                                                     místostarosta  


