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 Město TANVALD 

 

 Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 

konané dne 09.09.2020  

 

usnesení č. 242/18/2020 
 

Rada města vydává záměr na prodej pozemkové parcely č. 663/1 (trvalý travní porost) 

o výměře 1986 m2, pozemkové parcely č. 663/2 (orná půda) o výměře 487 m2  

a pozemkové parcely č. 664/19 (lesní pozemek) o výměře 968 m2, vše v katastrálním území 

Šumburk nad Desnou slečně S. za účelem umístění stavby rodinného domu. 

Záměr se vydává s podmínkou, že s kupující bude sepsána smlouva o budoucí kupní smlouvě,  

ve které se budoucí kupující zaváže do jednoho roku od jejího podpisu získat a předložit městu 

Tanvald stavební povolení či souhlas stavebního úřadu k ohlášení stavby rodinného domu, do dvou 

let zahájit stavbu a do pěti let dům postavit a zkolaudovat. Po splnění těchto podmínek bude 

pozemek budoucímu kupujícímu prodán za cenu stanovenou ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě.  

Tato stanovená cena ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě se stává pevnou a neměnnou až do 

podepsání kupní smlouvy. Nesplnění již první lhůty, to je získání a předložení stavebního povolení 

či souhlasu stavebního úřadu k ohlášení stavby rodinného domu do 1 roku od podepsání smlouvy  

o budoucí kupní smlouvě, je důvodem k okamžitému vypovězení smlouvy o budoucí kupní 

smlouvě ze strany města. Stavebník od data získání stavebního povolení či souhlasu stavebního 

úřadu k ohlášení stavby bude hradit městu Tanvald nájemné za pozemek ve výši 9 Kč/m2/rok. 

 

usnesení č. 243/18/2020 

 

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- 4019599/VB3, týkající se stavby zařízení distribuční 

soustavy – kabelového vedení NN – AYKY 4x50 mm2  na části pozemkové parcely č. 1953  

v katastrálním území Tanvald; 

2/  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-

4019599/VB3 městem Tanvald a ČEZ Distribucí, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - 

Podmokly, týkající se stavby zařízení distribuční soustavy –kabelového vedení NN – AYKY 4x50 

mm2  na části pozemkové  parcely č. 1953  v katastrálním území Tanvald podle předloženého 

návrhu. 

 

usnesení č. 244/18/2020 
 

Rada města souhlasí s umístěním zemní kabelové přípojky dle projektové dokumentace předložené 

spol. EMSL Liberec s.r.o., Budyšínská 1294, Liberec  „IV-12-4019599 JN, Tanvald, K Dubu,  

ppč. 909 11 SV 201, kNN H2B“ na pozemkové parcele č. 1953 v katastrálním území Tanvald,  

ve vlastnictví města.  

 

usnesení č. 245/18/2020 
 

Rada města souhlasí se  zřízením věcného břemene – služebnosti ve prospěch stavební parcely  

č. 544/1 v katastrálním území Šumburk nad Desnou, jejíž součástí je stavba: Šumburk nad Desnou 

č.p.456, rodinný dům, spočívající v právu k provozování studny a vodovodní přípojky na části 

pozemkové parcely č. 757/5 v katastrálním území Šumburk nad Desnou, v právu k provozování 

vodovodní přípojky na části pozemkové parcely č. 2688 v katastrálním území Šumburk nad 

Desnou a v právu vstupovat a vjíždět na pozemky za účelem provozování, údržby, oprav  

a odstranění havárií u studny a na vodovodní přípojce na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 

ve výši 10.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši 2.100 Kč. 
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usnesení č. 246/17/2020 

 

Rada města schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí darovací č.j. OLP/547/2020 mezi Libereckým 

krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec 2 a městem Tanvald podle předloženého návrhu, týkající  

se převodu pozemků, které jsou součástí silnice III/29023 (ul. Nemocniční a část ul. Pod 

Špičákem). 

 

usnesení č. 247/18/2020 
 

Rada města souhlasí s umístěním podpěrného bodu dle projektové dokumentace předložené spol. 

ELIPROM spol. s.r.o., se sídlem Legií 317/19, Liberec „IZ-12-4001154 JN-Tanvald – č.p. 33, 

přeložení PB“ na pozemkové parcele č. 1886 v katastrálním území Tanvald, která je ve vlastnictví 

města. 

 

usnesení č. 248/18/2020 

 

Rada města schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi městem Tanvald a Střediskem volného času 

Tanvald, příspěvková organizace, se sídlem Protifašistických bojovníků 336, Tanvald podle 

předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 249/18/2020 

 

Rada města bere na vědomí vícenáklady projektu „Vyhlídka nad Tanvaldem“ a rozhodla 

provést rozpočtové opatření č. 45/2020.  

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

STAROSTA             + 103.923 Kč 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

vyhlídka nad Tanvaldem                                 - 103.923 Kč 

 

 
 

 

usnesení č. 250/18/2020 

 

Rada města: 

1/ bere na vědomí provedení terénních úprav pro přípravu asfaltového pumptracku pod areálem 

kempu Tanvaldský Špičák; 

2/ rozhodla uvolnit finanční prostředky na projektovou dokumentaci akce „Tanvald – 

Víceúčelové sportoviště – místo aktivního odpočinku“ umístěného pod areálem kempu 

Tanvaldský Špičák a rozhodla provést rozpočtové opatření č. 44/2020: 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

Tanvald – Víceúčelové sportoviště – místo aktivního odpočinku“    95.000 Kč 

 

ROZPOČTOVÁ REZERVA             - 95.000 Kč 

 

 
 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

6171 5166 20 103 923,00

3429 6121 21 10109 -103 923,00

§ pol. ORJ ORG Kč

3412 6121 21 10322 95 000,00

6409 5901 -95 000,00
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usnesení č. 251/18/2020 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit pořízení mobilního pódia do sportovní haly  

a využít nabídku na dodání mobilního pódia od firmy ŠIBA Plus s.r.o., Ke Hřišti 507, 252 28 

Černošice, IČ: 24254479 v celkové výši 313 105,65 Kč a schválit rozpočtové opatření č. 48/2020: 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

mobilní pódium pro zkvalitnění kulturních akcí města Tanvald         313.105,65 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let            + 313.105,65 Kč 

 

       
 

usnesení č. 252/18/2020 

 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 46/2020: 

 

PŘIJATÉ TRANSFERY 

 

na společné volby do Senátu a zastupitelstev krajů                                                          236.000 Kč 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR SPRÁVNÍ 

 

Volby do Senátu a zastupitelstev krajů                                                                             236.000 Kč 

 

ÚZ § pol. ORJ ORG Kč 

98193  4111   236 000,00 

98193 6171 5901  19   236 000,00 

 

usnesení č. 253/18/2020 

 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 47/2020: 

 

PŘIJATÉ TRANSFERY  

 

na projekty ZŠ Tanvald, Sportovní 576 z OP VVV                                                         737.671 Kč 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ 

 

projekty ZŠ Tanvald, Sportovní 576 z OP VVV                                                             737.671 Kč 

 

 
 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

8115 313 105,65

3319 6122 16 10323 313 105,65

ÚZ § pol. ORJ ORG Kč

103533063 4116 3520 627 020,34

103133063 4116 3520 110 650,66

103533063 3113 5336 10 3520 627 020,34

103133063 3113 5336 10 3520 110 650,66
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usnesení č. 254/18/2020 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města navýšit o částku 216.000 Kč příspěvek na provoz 

příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Tanvald a schválit rozpočtové opatření  

č. 52/2020: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ 

 

Základní umělecká škola               + 216.000 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod z HV minulých let              + 216.000 Kč 

 

                                              
 

 

usnesení č. 255/18/2020 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města poskytnout peněžitý dar ve výši 110.000 Kč MAS 

Rozvoj Tanvaldska, z.s., se sídlem Jiřetín Pod Bukovou 103 a schválit rozpočtové opatření  

č. 51/2020: 

 
                   BĚŽNÉ VÝDAJE  

 

ODBOR EKONOMICKÝ  

 

dar MAS Rozvoj Tanvaldska, z.s.         110.000 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

převod z HV minulých let     + 110.000 Kč  

          

                                           

                                                 
 

 

usnesení č. 256/18/2020 

 

Rada města v souladu s čl. VI, bod B 1), písmn. b) zřizovací listiny souhlasí s přijetím finančního 

daru ve výši 53.000 Kč příspěvkovou organizací Masarykova základní škola Tanvald, Školní 416. 

 

usnesení č. 257/18/2020 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 53/2020  

na financování projektu „Revitalizace hřiště u Masarykovy školy“: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

STAROSTA                                                                                             + 118.539,00 Kč 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

3231 5331 10 216 000,00

8115 216 000,00

§ pol. ORJ ORG Kč

3900 5222 99 26988608 110 000,00

8115 110 000,00
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ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ 

 
revitalizace hřiště u Masarykovy školy způsobilé výdaje                                           2.823.881 Kč 

revitalizace hřiště u Masarykovy školy nezpůsobilé výdaje                                          484.330 Kč 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

revitalizace hřiště u ZŠ Masarykova              + 1.844.447,00 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                         + 5.271.197,00 Kč 

 

 
 

 

usnesení č. 258/18/2020 

 

Rada města ve věci krácení příspěvku na provoz příspěvkových organizací z důvodu omezení 

provozu v době nouzového stavu doporučuje zastupitelstvu města: 

1) snížit příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím následovně: 

    Základní škola Tanvald, Sportovní 576                                    o částku 500.000 Kč 

    Mateřská škola Tanvald                                                             o částku   85.000 Kč 

    Středisko volného času Tanvald                                                o částku 100.000 Kč  

  

2) schválit rozpočtové opatření č. 54/2020:  

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ        

 

Základní škola Tanvald, Sportovní 576       - 500.000 Kč 

Mateřská škola Tanvald           - 85.000 Kč 

Středisko volného času Tanvald        - 100.000 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let             - 685.000 Kč 
 

 
 

usnesení č. 259/18/2020 

 

Rada města: 

1/ odvolává paní Ing. Žanetu Fišerovou z funkce zástupce zřizovatele Školské rady Základní školy 

Tanvald, Sportovní 576; 

ÚZ § pol. ORJ ORG Kč

8115 5 271 197,00

3412 6121 21 10314 1 994 447,00

6171 5166 20 118 539,00

17058 3412 5169 21 103141 25 438,80

3412 5169 21 103141 16 959,20

17058 3412 5171 21 103141 1 668 889,80

3412 5171 21 103141 1 112 593,20

3412 5169 21 103142 80 777,00

3412 5171 21 103142 403 553,00

§ pol. ORJ ORG Kč

3113 5331 10 3520 -500 000,00

3111 5331 10 -85 000,00

3233 5331 10 -100 000,00

8115 -685 000,00
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2/ jmenuje paní Evu Fidrovou do funkce zástupce zřizovatele Školské rady Základní školy 

Tanvald, Sportovní 576. 

 

usnesení č. 260/18/2020 

 

Rada města souhlasí s pokácením 2 ks jasanů nacházejících se v ulici Pod Špičákem,  

na pozemkové parcele č. 1926/2 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. 261/18/2020 

 

Rada města souhlasí s pokácením 2 ks bříz a 1 ks lípy nacházejících se na hřišti u Masarykovy 

základní školy Tanvald, na pozemkových parcelách č. 261/4 a č. 259/2 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. 262/18/2020 

 

Rada města schvaluje program zasedání zastupitelstva města dne 16. 09. 2020 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. Pořízení mobilního podia do sportovní haly 

7. Rozpočtové opatření – projekt „Revitalizace hřiště u Masarykovy základní školy Tanvald“ 

8. Poskytnutí finančního příspěvku Základní umělecké škole Tanvald 

9. Peněžitý dar MAS Rozvoj Tanvaldska, z.s. 

10.Krácení příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím z důvodu omezení provozu  

      v době nouzového stavu 

11. Náměty, připomínky, diskuze 

12. Závěr  

 

 

 

Upraveno podle podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

 

 

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

      starosta                                                                                                     místostarosta  

 

 


