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 Město TANVALD 

 

 Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 

konané dne 15.07.2020  

 

usnesení č. 203/14/2020 
 

Rada města vydává záměr na pronájem pozemkové parcely č. 101/5 (trvalý travní porost)  

o výměře 147 m2 v katastrálním území Šumburk nad Desnou paní S. za účelem užívání jako 

zahrady. 

 

usnesení č. 204/14/2020 
 

Rada města schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti 

č. j. OPL/1934/2020 mezi Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2 a městem 

Tanvald podle předloženého návrhu, týkající se stavby „Hasičská zbrojnice + infrastruktura 

(vodovodní přípojka), k. ú. Tanvald“. 

 

usnesení č. 205/14/2020 

 

Rada města vydává záměr na prodej části pozemkové parcely č. 1125/1 (lesní pozemek)  

o výměře cca 200 m2 v katastrálním území Šumburk nad Desnou panu H. za účelem uvedení 

právního stavu do souladu se stavem skutečným. 

 

usnesení č. 206/14/2020 
 

Rada města schvaluje kupní smlouvu mezi městem Tanvald a panem J. podle předloženého 

návrhu, týkající se prodeje malotraktoru MT8-035, RZ  L 009870 včetně přívěsu a frézy sněhové 

SF 1200. 

 

usnesení č. 207/14/2020 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup stavební parcely č. 1626  

o výměře 58 m2 a pozemkové parcely č. 265/16 (ostatní plocha – manipulační plocha)  

o výměře 477 m2 vše v katastrálním území Tanvald od Severočeské vodárenské společnosti a.s., 

se sídlem Pražská 36, poštovní schránka 142, Liberec, za cenu stanovenou znaleckým posudkem. 

 

usnesení č. 208/14/2020 

 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 34/2020: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ                                                          +67.941,50 Kč 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

TZ budovy č.p. 576 – rozvody el. instalace a strukturovaná kabeláž v PC učebně        -67.941,50 Kč 

 

 
 

 

 

 

 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

3113 5137 21 3520 67 941,50

3113 6121 21 10321 -67 941,50
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usnesení č. 209/14/2020 
 

 

Rada města rozhodla: 

1/ poskytnout Římskokatolické farnosti Tanvald dar ve výši 10.000 Kč v souvislosti s úpravou  

a údržbou kostelní věže kvůli umístění věžních hodin; 

 

2/ provést rozpočtové opatření č. 35/2020: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ   

nerozdělené dotace a dary        -  10.000 Kč 
dar Římskokatolická farnost Tanvald           10.000 Kč 

 

 

§ pol. ORJ ORG Kč 

 6409 5222     99   - 10000 

3399 5223 99 43254403              10000 

 
usnesení č. 210/14/2020 
 

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

Ing. Jindřicha Kozlovského ke dni 31. 07. 2020 a o pověření Ing. Aleše Šebesty vedením odboru 

stavební úřad a životní prostředí MěÚ Tanvald od 01. 08. 2020. 

 

usnesení č. 211/14/2020 

 
 

Rada města dle § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ruší 

výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Revitalizace hřiště u Masarykovy 

školy“, neboť se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně 

důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval 

bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv. 

 

usnesení č. 212/14/2020 

 

Rada města jako zřizovatel JSDHO Tanvald – Šumburk souhlasí s účastí této jednotky  

na taktickém cvičení Krajského hasičského sboru Libereckého kraje dne 11.08.2020  na řece 

Kamenice. 

 

usnesení č. 213/14/2020 

 

Rada města schvaluje program zasedání zastupitelstva města dne 12. 08. 2020 s tím, že může být  

dle potřeby doplněn: 

1/ Výběrového řízení – Revitalizace hřiště u Masarykovy školy 

2/ Schválení podání žádosti o dotaci na projekt „Tanvald – Víceúčelové sportoviště – místo 

aktivního odpočinku“ 

3/ Žádost o nákup notebooků pro pedagogy Masarykovy ZŠ a OA Tanvald 

 

 

Upraveno podle podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

 

 

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

      starosta                                                                                                     místostarosta 


