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 Město TANVALD 

 

 Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 

konané dne 18.05.2022 

usnesení č. 146/10/2022 
 

Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 8800081398_1/VB/P mezi městem 

Tanvald a firmou GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem podle předloženého 

návrhu týkající se stavby plynárenského zařízení „Přeložky STL plynovodní přípojky pro č.p. 299,  

ul. Železnobrodská, Tanvald, číslo stavby 8800081398“ včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných  

a vytyčovacích bodů na části pozemkové parcely č. 147/6 (ostatní plocha – manipulační plocha)   

v  katastrálním území Tanvald. 

 

usnesení č. 147/10/2022 
 

Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IZ-12-4001154/VB/1  

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

Děčín IV- Podmokly podle předloženého návrhu, týkající se stavby nadzemního vedení NN  

na části pozemkové parcely č. 1886 (ostatní plocha – ostatní komunikace) v katastrálním území 

Tanvald. 

 

usnesení č. 148/10/2022 
 

Rada města schvaluje Smlouvu o umístění a provozování kontejnerů mezi ELEKTROWIN a.s.,  

se sídlem Praha 4, Michelská 300/60, 140 00 a městem Tanvald dle předloženého návrhu.  

 

usnesení č. 149/10/2022 
 

Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu frankovacího stroje Frama Matrix F32 mezi městem 

Tanvald a firmou XERTEC a.s., se sídlem Údolní 212/1, Praha 4 dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 150/10/2022 
 

Rada města souhlasí s pronájmem učebny č. 4 Gymnázia Tanvald, Školní 305 pro výuku žáků 

výtvarného oboru Základní umělecké školy Tanvald od druhé poloviny května 2022 do června 2023. 

 

usnesení č. 151/10/2022 
 

Rada města souhlasí s využitím prostor v suterénu budovy Masarykovy základní školy Tanvald, 

Školní 416 pro výuku žáků tanečního oboru Základní umělecké školy Tanvald od druhé poloviny 

května 2022 do června 2023. 

 

usnesení č. 152/10/2022 
 

Rada města rozhodla: 

1/ dát souhlas příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Tanvald, v souladu se zákonem  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, s použitím 

prostředků rezervního fondu ve výši 85.000 Kč k posílení fondu investic; 

2/ schválit příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Tanvald použití prostředků fondu 

investic organizace v roce 2022 ve výši 89.095 Kč na dofinancování pořizovací ceny osobního 

automobilu zn. TOYOTA. 

             

usnesení č. 153/10/2022 
 

Rada města rozhodla o provozování koupaliště v letní sezoně v roce 2022 a schvaluje Smlouvu  

o užívání a provozování areálu koupaliště v České ulici mezi městem Tanvald  a slečnou J. S.  

na období od 01.06.2022 do 30.09.2022 dle předloženého návrhu. 
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usnesení č. 154/10/2022 
 

Rada města na základě návrhu Základní umělecké školy Tanvald, příspěvková organizace, se sídlem 

Školní 351, Tanvald souhlasí s vyřazením elektrické keramické pece likvidací (inv. č. DHM  

5-53552-01, pořizovací cena 46.014 Kč). 

 

usnesení č. 155/10/2022 
 

Rada města jako zřizovatel Základní školy Tanvald, Sportovní 576 schvaluje podání žádosti  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje. Název oblasti podpory: Školství a mládež. Číslo 

a název programu: 4.1. Program volnočasových aktivit. Název projektu: Materiální vybavení  

pro pohybové hry 1.-5. třídy.        

 

 

Upraveno podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

 

 

 

 

 

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

      starosta                                                                                                     místostarosta 

 


