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 Město TANVALD 

 

 Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 

konané dne 12.01.2022 

 

usnesení č. 1/1/2022 
 

Rada města schvaluje bezúplatný převod myčky značky Winterhalter,  inventární  číslo 

297112000001, rok pořízení 2009, pořizovací cena 143.276 Kč, zůstatková cena 27.766  Kč 

 k hospodaření  Mateřské škole Tanvald, U Školky 579, příspěvkové organizaci. 

 

usnesení č. 2/1/2022 

 

Rada města souhlasí s napojením sjezdu z místní komunikace v ul. Na Balkáně, s umístěním 

stavby přípojky splaškové kanalizace, vodovodní přípojky, plynové přípojky z ul. Na Balkáně  

na pozemkové parcele č. 478/17 v katastrálním území Šumburk nad Desnou a přípojky elektro  

z ul. Wolkerova na pozemkové parcele č. 2680 v katastrálním území Šumburk nad Desnou, které 

jsou v majetku města Tanvald, dle předloženého návrhu Ing. Veroniky Kubů, projekční činnost, 

Haratice 158. 

 

usnesení č. 3/1/2022 

 

Rada města souhlasí se stavbou vodovodní přípojky na pozemkové parcele č. 2601/11,  

v katastrálním území Šumburk nad Desnou, která je v majetku města, dle předloženého návrhu  

Ing. Novotného. 

 

usnesení č. 4/1/2022 

 

Rada města schvaluje Kupní smlouvu code č. KS-PSL/003/2022 mezi společností Bobcat CZ, a.s.,  

se sídlem Cukrovarská 883, Praha 9 a městem Tanvald týkající se nákupu smykem řízeného 

nakladače Bobcat S530 dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 5/1/2022 

 

Rada města: 

1/ vydává záměr na pronájem objektu č.p. 1309  na stavební parcele č. 4221/2, a stavební parcely  

č. 4221/2 a pozemkových parcel č. 4221/1, 4219, 4230, 4231, 4232 a 4233 a na nich umístěných 

staveb v k.ú. Smržovka organizaci Charita Most, se sídlem Františka Malíka 956/16a, 434 01 Most 

za účelem provozování Centra sociálních služeb Tanvald - Kotva a poskytování sociálních služeb 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kotva, Odborné sociální poradenství a Sociálně aktivační 

služby pro rodiny s dětmi; 

2/ ruší své usnesení č. 403/25/2021 ze dne 29.12.2021 týkající se Dodatku č.1 k nájemní smlouvě 

mezi Oblastní charitou Most a městem Tanvald; 

3/ schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu objektu č.p. 339,  ul. Nemocniční, Tanvald mezi 

Charitou Most, se sídlem  Františka  Malíka 956/16a,  Most a městem Tanvald dle předloženého 

návrhu. 

 

usnesení č. 6/1/2022 

 

Rada města schvaluje: 

1/ Kupní smlouvu mezi Gornex s.r.o., se sídlem Vinohradská 2165/48, Praha 2 a městem Tanvald 

týkající se nákupu inteligentního ukazatele rychlosti SYDO Traffic ZEUS dle předloženého 

návrhu; 

2/ Smlouvu o servisu mezi Gornex s.r.o., se sídlem Vinohradská 2165/48, Praha 2 a městem 

Tanvald dle předloženého návrhu; 

3/ Servisní smlouvu  číslo GDS/ZE210015/S 068 mezi GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY, a.s.  

se sídlem Hálova 47/12, Praha – Satalice dle předloženého návrhu. 
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usnesení č. 7/1/2022 

 

Rada města rozhodla nevypisovat výběrové řízení na místo ředitele příspěvkové organizace 

Mateřská škola Tanvald, U Školky 579 a potvrzuje ve funkci stávající ředitelku Blanku 

Bryscejnovou na 6 let, tj. do 30.06.2028. 

 

usnesení č. 8/1/2022 

 

Rada města souhlasí s pokácením 7 ks bříz a 1 ks jeřábu nacházejících se v blízkosti MŠ, č.p. 579,  

ul. U Školky, na pozemkové parcele č. 375/94 v katastrálním území Tanvald, dle předloženého 

návrhu odboru rozvoje a KV s tím, že dřevo bude použito pro potřeby města nebo prodáno  

dle platného ceníku. 

 

usnesení č. 9/1/2022 

 

Rada města souhlasí s pokácením 1 ks břízy nacházející se v blízkosti MŠ č.p. 579, ul. U Školky,  

na pozemkové parcele č. 375/41 v katastrálním území Tanvald, dle předloženého návrhu odboru 

rozvoje a KV s tím, že dřevo bude použito pro potřeby města nebo prodáno dle platného ceníku. 

 

 

Upraveno podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

 

 

 

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

      starosta                                                                                                     místostarosta 

 

 

 


