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 Město TANVALD 

 

 Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 

 

usnesení č. 160/11/2022 
 

Rada města na základě vydaného a zveřejněného záměru rozhodla pronajmout část pozemkové 

parcely č. 328/76 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 42 m2 v katastrálním území 

Tanvald manželům B.  za účelem vybudování vodovodní šachty pro objekt na stavební parcele  

č. 805 v katastrálním území Tanvald, provedení tepelné izolace fasády objektu a provedení izolace 

proti vodě u obvodové stěny zapuštěné do terénu na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou 

za nájemné ve výši 9,00 Kč/m2/rok. 

 

usnesení č. 162/11/2022 
 

Rada města: 

1/ ruší své usnesení č. 121/9/2022 ze dne 04.05.2022 týkající se pronájmu části pozemkové parcely 

č. 617/6 v katastrálním území Tanvald; 

2/ na základě vydaného a zveřejněného záměru schvaluje pronájem části pozemkové č. 617/6 

(zahrada) o výměře 350 m2 v katastrálním území Tanvald, paní J. a paní  S. za účelem využití jako 

zahrady u rodinného domu č.p. 210, ul. Údolí Kamenice, Tanvald na dobu neurčitou s tříměsíční 

výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 6 Kč/m2/rok; 

3/ schvaluje nájemní smlouvu mezi městem Tanvald a paní J. a paní S. podle předloženého návrhu, 

týkající se pronájmu části pozemkové č. 617/6 (zahrada) o výměře  350 m2  v katastrálním území 

Tanvald za účelem využití jako zahrady u rodinného domu č.p. 210, ul. Údolí Kamenice, Tanvald. 

 

usnesení č. 163/11/2022 
 

Rada města rozhodla na základě zveřejněné nabídky prodat: 

1/ univerzální nakladač čelný ZTS UNC - 060, inventární číslo 295227000002 panu S. za cenu 

85.500 Kč; 

2/ univerzální nakladač otočný PPS, UNO – 180, inventární číslo 295227000001 panu J. za cenu 

61.000 Kč. 

 

usnesení č. 164/11/2022 
 

Rada města schvaluje: 

1/ kupní smlouvu mezi městem Tanvald a panem S. podle předloženého návrhu, týkající se prodeje 

vozidla - univerzálního nakladače čelního, tovární značky ZTS UNC – 060; 

2/ kupní smlouvu mezi městem Tanvald a panem J. podle předloženého návrhu, týkající se prodeje 

vozidla - univerzálního nakladače otočného, tovární značky PPS  UNO – 180.    

 

usnesení č. 168/11/2022 
 

Rada města schvaluje Smlouvu o správě veřejného pohřebiště uzavřenou mezi Josefem Maturou,  

se sídlem Protifašistických bojovníků 183, Tanvald, část Šumburk nad Desnou, IČ 44247834  

a městem Tanvald dle předloženého návrhu a rozhodla provést rozpočtové opatření č. 33/2022: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ        + 193.000 Kč 

 

ROZPOČTOVÁ REZERVA                                                                        - 193.000 Kč  

 

 
 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

3632 5169 21 193 000,00

6409 5901 -193 000,00
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usnesení č. 170/11/2022 
 

Rada města rozhodla provést opravu šatny v budově Masarykovy základní školy, ulice Školní 

č.p. 416 a schválit rozpočtové opatření č. 34/2022: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ     + 145.000 Kč 

 

ROZPOČTOVÁ REZERVA                                                           - 145.000 Kč  
 

 
 

usnesení č. 172/11/2022 
 

Rada města souhlasí s pronájmem učebny č. 21 Gymnázia Tanvald, Školní 305 pro potřeby školení 

zaměstnanců firmy Silroc CZ, a.s., se sídlem Krkonošská 284, Tanvald, část Šumburk nad Desnou  

v době od druhé poloviny srpna do konce října 2022. 

 

usnesení č. 173/11/2022 
 

Rada města rozhodla poskytnout peněžitý dar ve výši 10.000 Kč paní O., provést rozpočtové 

opatření č. 35/2022 a schválit darovací smlouvu č. 29/2022 mezi paní  O. a městem Tanvald  

dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 174/11/2022 
 

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 ve výši do 200.000 Kč na přestavbu skladu nábytku na novou kmenovou třídu. 

 

usnesení č. 175/11/2022 
 

Rada města souhlasí s pokácením 3 tisů nacházejících se před budovou Základní školy Tanvald, 

Sportovní 576, na pozemkových parcele č. 375/99 a 375/110, vše kú. Tanvald.  

 

usnesení č. 176/11/2022 
 

Rada města nesouhlasí s pokácením 2 tújí nacházejících se na hřbitově na Horním Tanvaldě,  

na pozemkové parcele č. 630, k.ú. Tanvald. 

 

 

 

Upraveno podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

 

 

 

Mgr.  Antonín Bělonožník v.r.                                                                      RNDr. Jaroslav Týl v.r. 

      místostarosta                                                                                               člen rady města 

§ pol. ORJ ORG Kč

3113 5171 21 3510 145 000,00

6409 5901 -145 000,00


