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 Město TANVALD 

 

 Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 

konané dne 03.08.2022 

 

usnesení č.  227/15/2022 

 

Rada města vydává záměr na prodej pozemkové parcely č. 102/3 (trvalý travní porost) o výměře  

572 m2 v katastrálním území Šumburk nad Desnou  paní L. za účelem  zajištění přístupové cesty  

k plánované stavbě rodinného domu na části pozemkové parcely č. 102/1 v katastrálním území 

Šumburk nad Desnou. 

 

usnesení č.  228/15/2022 

 

Rada města nesouhlasí s pronájmem části pozemkové parcely č. 1681/6 (trvalý travní porost)  

o výměře cca 56 m2 a části pozemkové parcely č. 1681/40 (zahrada) o výměře cca 122 m2,  

vše v katastrálním území Tanvald za účelem užívání jako zahrady a za účelem stavby zahradní chatky 

pro nářadí.  

 

usnesení č.  229/15/2022 

 

Rada města schvaluje: 

1/ zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě pro vodovodní přípojku pro každého 

vlastníka stavební parcely č. 233 v katastrálním území Šumburk nad Desnou, jejíž součástí je stavba: 

Šumburk nad Desnou č.p. 49, rodinný dům na části pozemkových parcel č. 2385/1 (trvalý travní 

porost), č. 2385/6 (ostatní plocha – ostatní komunikace) a č. 2386 (trvalý travní porost), vše  

v katastrálním území Šumburk nad Desnou v rozsahu dle předloženého návrhu; 

2/ zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě pro vodovodní přípojku pro každého 

vlastníka stavební parcely č. 448 v katastrálním území Šumburk nad Desnou, jejíž součástí je stavba: 

Šumburk nad Desnou č.p. 381, rodinný dům na části pozemkové parcely č. 2386 (trvalý travní 

porost), vše v katastrálním území Šumburk nad Desnou v rozsahu dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č.  230/15/2022 

 

Rada města rozhodla uvolnit finanční prostředky na vícepráce na opravy výdejny v budově ZŠ 

Raisova č.p. 333 a provést rozpočtové opatření č. 54/2022: 

 
BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ     + 110.170 Kč 

        

ROZPOČTOVÁ REZERVA        - 110.170 Kč 
 

 
 

usnesení č.  231/15/2022 

 

Rada města rozhodla uvolnit finanční prostředky na vícepráce na opravy jídelny v budově ZŠ  

U Stadionu č.p. 589 a provést rozpočtové opatření č. 55/2022: 

 
BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ     + 103.910 Kč 

        

§ pol. ORJ ORG Kč

3113 5171 21 3510 110 170,00

6409 5901 -110 170,00
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ROZPOČTOVÁ REZERVA        - 103.910 Kč 
 

 
 

usnesení č.  232/15/2022 

 

Rada města jako zřizovatel Základní umělecké školy Tanvald, Školní 351 schvaluje podání žádosti  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a sportu ČR z programu: 02- Operační 

program Jan Amos Komenský, z výzvy: 02_22_002- Šablony pro MŠ a ZŠ I, na projekt:  ZUŠ 

Tanvald – Šablony.                                        

 

usnesení č.  233/15/2022 

 

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

o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a sportu ČR z programu: 02- Operační 

program Jan Amos Komenský, z výzvy: 02_22_002- Šablony pro MŠ a ZŠ I, na projekt: Šablony 

OP JAK pro ZŠ Tanvald. 

 

usnesení č.  234/15/2022 

 

Rada města vydává Statut soutěže HAF – Humor v amatérském filmu 2022 dle předloženého návrhu.   
 

usnesení č.  235/15/2022 

 

Rada města souhlasí s pokácením 1 ks břízy rostoucí v parku v ul. Krkonošská vedle řeky Desné,  

na pozemkové parcele č. 167/5 v kú. Tanvald, dle předloženého návrhu odboru rozvoje a KV s tím, 

že dřevo bude použito pro potřeby města nebo prodáno dle platného ceníku. 

 

usnesení č.  236/15/2022 

 

Rada města v souladu s ustanovením § 55, odst. 2, písm. c) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách  

do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bere na vědomí 

zánik mandátu člena zastupitelstva města pana Jiřího Josífka, který zemřel dne 01. 08. 2022,  

a osvědčuje, že v souladu s ustanovením § 56, odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách  

do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se stal členem 

zastupitelstva města dnem 02. 08. 2022  náhradník  z   kandidátní   listiny  KSČM  pan Lubomír 

Soukup. 

 

usnesení č.  237/15/2022 

 

Rada města schvaluje poskytnutí peněžitého daru paní S. ve výši 1.500 Kč v souvislosti s účastí  

na XXV. ročníku Festivalu filmów komediovych ve dnech 05.- 06.08.2022 v partnerském městě 

Lubomierz v Polsku. Finanční prostředky budou uvolněny z rozpočtové kapitoly Spolupráce 

s partnerskými městy. 

 

 

 

Upraveno podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

 

 

 

 

Mgr. Vladimír Vyhnálek v.r.               Mgr. Tomáš Zítko  v.r. 

      starosta                                                                                                     člen rady města 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

3113 5171 21 3520 103 910,00

6409 5901 -103 910,00
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