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Město TANVALD

Usnesení ze schůze Rady města Tanvald
konané dne 18.08.2021

usnesení č. 233/16/2021

Rada města souhlasí s umístěním stavby VTL plynovodu dle požadavku spol. GasNet Služby, s.r.o.,
Oddělení správy nemovitého majetku Čechy - východ, Pařížská třída 702/17, Hradec Králové
na pozemkových parcelách č. 389/8, 1843/1 a 1943, vše v kú. Tanvald, které jsou ve vlastnictví
města.

usnesení č. 234/16/2021

Rada města:
1/ ruší usnesení č. 288/18/2018/1, týkající se zřízení věcného břemene ve prospěch GasNet s.r.o.,
se  sídlem Klíšská 940/46, Klíše, Ústí nad Labem a uděluje právo provést stavbu podle předloženého
návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 7700100352_22/BVB týkající se
stavby plynárenského zařízení REKO VTL Tanvald – Desná, číslo stavby: 7700100352 na části
pozemkových parcel  č. 389/8 a č. 1843/1 v katastrálním území Tanvald;
2/ ruší usnesení č. 288/18/2018/2, kterým schválila Smlouvu o budoucí smlouvě  o zřízení  věcného
břemene č. 700100352_22/BVB mezi GasNet s.r.o., se sídlem Klíšská 940/46, Klíše, Ústí nad Labem
a městem Tanvald týkající se stavby plynárenského zařízení REKO VTL Tanvald – Desná, číslo
stavby: 7700100352 na části pozemkových parcel č. 389/8 a č. 1843/1 v katastrálním území Tanvald
dle předloženého návrhu;
3/ schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch firmy GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96,
Klíše, Ústí nad Labem podle předloženého návrhu Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene č. 7700100352_22/BVB mezi městem Tanvald a firmou GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská
940/96, Klíše, Ústí nad Labem, týkající se stavby plynárenského zařízení „REKO VTL Tanvald –
Desná, číslo stavby: 7700100352“ na části pozemkových parcel č. 389/8, č. 1843/1 a č. 1943
v katastrálním území Tanvald;
4/ schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 7700100352_22/BVB 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 „REKO VTL Tanvald - Desná, číslo
stavby: 7700100352“ na části pozemkových parcel č. 389/8, č. 1843/1 a č. 1943 v katastrálním území
Tanvald.

usnesení č. 235/16/2021

Rada města rozhodla schválit Smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace pro
provedení stavby na akci „Kompletní rekonstrukce objektu č.p. 301 ZUŠ Tanvald“ mezi městem
Tanvald a panem Ing. Lukášem Michkem, IČ: 76550982, Poštovní 615, Desná v Jizerských horách.

usnesení č. 236/16/2021

Rada města rozhodla schválit navržené úpravy odvodnění a drenáží stavby pumptracku v areálu
Kempu Tanvaldský Špičák a schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby „Pumptrack
Tanvald“ mezi městem Tanvald a společností Dirty Parks s.r.o., IČ: 06864309, se sídlem Soudná 10,
Jičín dle předloženého návrhu.

usnesení č. 237/16/2021

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí, že Základní umělecká škola Tanvald,
příspěvková organizace vrátila poskytnutou návratnou finanční výpomoc, a rozhodlo schválit
rozpočtové opatření:

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY + 398.399,79 Kč
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FINANCOVÁNÍ

Převod hospodářského výsledku z minulých let - 398.399,76 Kč

usnesení č. 238/16/2021

Rada města rozhodla:
1) objednat u firmy Gornex s.r.o., se sídlem Vinohradská 2165/48, Praha 2 zpracování

projektové dokumentace úsekového měření rychlosti ve dvou úsecích ve městě Smržovka a
v jednom úseku ve městě Velké Hamry včetně projednání s dotčenými orgány:

2) provést rozpočtové opatření č. 42/2021:

BĚŽNÉ VÝDAJE

STAROSTA + 199.940 Kč

ROZPOČTOVÁ REZERVA - 199.940 Kč

usnesení č. 239/16/2021

Rada města v souladu s čl. VI, bod B 1) písmn. b) zřizovací listiny souhlasí s přijetím finančního
daru ve výši 48.000 Kč od Pomáháme školám k úspěchu, o.p.s., se sídlem Evropská 2690/17, Praha
6, příspěvkovou organizací Masarykova základní škola Tanvald, Školní 416.

usnesení č. 240/16/2021

Rada města doporučuje zastupitelstvu města uvolnit částku do 500.000 Kč na opravu komunikace
v ul. Hartigova stezka a schválit rozpočtové opatření:

BĚŽNÉ VÝDAJE

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ + 500.000 Kč

FINANCOVÁNÍ

Převod hospodářského výsledku z minulých let + 500.000 Kč

usnesení č. 241/16/2021

Rada města schvaluje:
1/ zřízení věcného břemene ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV –
Podmokly, Děčín podle předloženého návrhu Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-4020188/VB/01, týkající se stavby zařízení distribuční
soustavy – kabelového vedení VN, NN a podpěrného bodu na části pozemkových parcel č. 375/139
a č. 375/140 v katastrálním území Tanvald;

§ pol. ORJ ORG Kč
3231 2229 10 398 399,76

8115 -398 399,76

§ pol. ORJ ORG Kč
2223 5169 20 199 940,00
6409 5901 -199 940,00

§ pol. ORJ ORG Kč
2212 5171 21 500 000,00

8115 500 000,00
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2/ Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-
4020188/VB/01, městem Tanvald a ČEZ Distribucí, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV -
Podmokly, týkající se stavby zařízení distribuční soustavy – podzemního kabelového vedení VN,
NN a podpěrného bodu na části pozemkových parcel č. 375/139 a č. 375/140 v katastrálním území
Tanvald podle předloženého návrhu.

usnesení č. 242/16/2021

Rada města:
1/ ruší své usnesení č.181/13/2020/1 ze dne 01.07.2020, kterým souhlasila se zřízením věcného
břemene ve pro prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly,
Děčín podle předloženého návrhu Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody
o umístění stavby č. IV-12-4019275/VB1,  týkající se umístění nového kabelového vedení  NN 2x-
3x240+120 mm2 a nové rozpojovací skříně SR502 č. R114 v plastovém pilíři  na  části  pozemkové
parcely č. 167/1, č. 167/10, č. 216/9 a na  části stavební parcely č. 662, jejíž součástí je stavba:
Tanvald, č.p. 476, občanská vybavenost, vše v katastrálním území Tanvald;
2/ ruší své usnesení č. 181/13/2020/2 ze dne 01.07.2020, kterým schválila Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4019275/VB1 mezi
městem Tanvald a ČEZ Distribucí, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, týkající se
stavby umístění nového kabelového vedení  NN 2x -3x240+120 mm2 a nové rozpojovací skříně
SD502 č. R114 v plastovém pilíři   na  části  pozemkových  parcel č. 167/1, č. 167/10, č. 216/9  a na
části stavební parcely č. 662, jejíž součástí je stavba: Tanvald, č.p. 476, občanská vybavenost, vše
v katastrálním území Tanvald podle předloženého návrhu.
3/ schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8,
Děčín IV – Podmokly, Děčín podle předloženého návrhu Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-4019275/VB1,  týkající se umístění nového
kabelového vedení  NN 6x AYKY 3x240+120 mm2 a nové rozpojovací skříně SD022 č. R114
v plastovém pilíři a uzemnění  na  části pozemkové  parcely č. 167/1 (ostatní plocha – ostatní
komunikace)  a na části stavební parcely č. 662, jejíž součástí je stavba: Tanvald, č.p. 476, občanská
vybavenost,  vše v katastrálním území Tanvald;
4/ schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IV-12-4019275/VB1 mezi městem Tanvald a ČEZ Distribucí, a.s., se sídlem
Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, týkající se stavby umístění nového kabelového vedení  NN
6x AYKY 3x240+120 mm2 a nové rozpojovací skříně SD022 č. R114 v plastovém pilíři
a uzemnění  na  části  pozemkové  parcely č. 167/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace)  a na části
stavební parcely č. 662, jejíž součástí je stavba: Tanvald, č.p. 476, občanská vybavenost, vše
v katastrálním území Tanvald podle předloženého návrhu.

usnesení č. 243/16/2021

Rada města schvaluje kupní smlouvu mezi městem Tanvald a manželi B. a panem B. podle
předloženého návrhu, týkající se prodeje veřejné části vodovodní a kanalizační přípojky za kupní
cenu v celkové výši 2.000 Kč pro nemovitost st.p.č. 659 v katastrálním území Šumburk nad Desnou,
jejíž součástí je stavba: Šumburk nad Desnou č.p. 173.

usnesení č. 244/16/2021

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit realizaci víceprací na akci „Energetické
úspory v budově MÚ Tanvald“ a schválit rozpočtové opatření:

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

Realizace energetických úspor v objektu radnice č. p. 359, Tanvald + 300.000 Kč

FINANCOVÁNÍ

Převod hospodářského výsledku z minulých let + 300.000 Kč
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usnesení č. 245/16/2021

Rada města:
1/ projednala žádost pana B. a manželů B. o úhradu nákladů za prohloubení studny pro jejich
rodinný dům ve Vítězné ulici;
2/ rozhodla poskytnout žadatelům finanční dar ve výši 20.000 Kč a provést rozpočtové opatření
č. 43/2021:

BĚŽNÉ VÝDAJE

ODBOR EKONOMICKÝ

dar panu  B., panu B., paní B., 20.000 Kč

ROZPOČTOVÁ REZERVA - 20.000 Kč

3/ schvaluje Darovací smlouvu  č. 31 mezi městem Tanvald a panem B. a manželi B.
dle předloženého návrhu.

usnesení č. 246/16/2021

Rada města doporučuje zastupitelstvu města poskytnout peněžitý dar ve výši 20.000 Kč spolku
Tenis Tanvald, z.s., se sídlem Pod Špičákem 592, Tanvald a schválit rozpočtové opatření:

BĚŽNÉ VÝDAJE

ODBOR EKONOMICKÝ

dar Tenis Tanvald, z.s. + 20.000 Kč

ROZPOČTOVÁ REZERVA - 20.000 Kč

usnesení č. 247/16/2021

Rada města doporučuje zastupitelstvu města Návrhu manželů Š. na změnu Územního plánu Tanvald
pro plochu na ppč. 636/3 v kú. Tanvald vyhovět a pořídit změnu Územního plánu Tanvald
zkráceným postupem.

usnesení č. 248/16/2021

Rada města doporučuje zastupitelstvu města Návrhu pana  N. na změnu Územního plánu Tanvald
pro plochu na ppč. 2248/1, 2248/3, 2249 a stpč. 923 v kú. Šumburk nad Desnou vyhovět a pořídit
změnu Územního plánu Tanvald.

§ pol. ORJ ORG Kč
6171 6121 21 10120 300 000,00

8115 300 000,00

§ pol. ORJ ORG Kč
3900 5492 99 11111121 20 000,00
6409 5901 -20 000,00

§ pol. ORJ ORG Kč
3419 5222 99 68454929 20 000,00
6409 5901 -20 000,00
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usnesení č. 249/16/2021

Rada města doporučuje zastupitelstvu města Návrhu manželů H. na změnu Územního plánu Tanvald
pro plochu na ppč. 39/3 v kú. Tanvald nevyhovět a změnu Územního plánu Tanvald nepořizovat.

usnesení č. 250/16/2021

Rada města schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi městem Tanvald a Nábytkovou bankou
Libereckého kraje, z.s., se sídlem Zapadlá 550, Liberec 30 dle předloženého návrhu.

usnesení č. 251/16/2021

Rada města vydává v souladu s § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
Volební řád školské rady při základních školách zřizovaných městem Tanvald a stanovuje počet
jejích členů.

usnesení č. 252/16/2021

Rada města schvaluje program zasedání zastupitelstva města dne 15. 09. 2021 s tím, že může být
dle potřeby doplněn:
1. Zahájení
2. Informace o činnosti rady města
3. Informace o činnosti výborů zastupitelstva města
4. Informace o činnosti společností s majetkovou účastí města
5. Majetkoprávní záležitosti
6. Návrhy na změnu Územního plánu Tanvald
7. Náměty, připomínky, diskuze
8. Závěr

Upraveno podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

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


