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 Město TANVALD 

 

 Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 

konané dne 14.10.2020  

 

usnesení č. 278/20/2020 
 

Rada města vydává záměr na prodej části pozemkové parcely č. 258/1 (ostatní plocha – neplodná 

půda) o výměře cca 250 m2 v katastrálním území Tanvald manželům F. za účelem rozšíření zázemí 

u rodinného domu č.p. 441. 

 

usnesení č. 279/20/2020 

 

Rada města souhlasí s umístěním stavby „Čerpací stanice pitné vody – Šumburk nad Desnou“  

na pozemkových parcelách č. 2623/2 a 851/1 vše k.ú. Šumburk nad Desnou, které jsou  

ve vlastnictví města, dle požadavku společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem 

Přítkovská 1689, Teplice. 

 

usnesení č. 280/20/2020 
 

Rada města schvaluje: 

1/ 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. 7700100840_1/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, číslo 

stavby: 7700100840“; 

2/  Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 7700100840_1/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, číslo 

stavby: 7700100840“. 

 

usnesení č. 281/20/2020 
 

Rada města: 

1/ ruší své usnesení č. 243/18/2020/1 ze dne  09.09.2020; 

2/ 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-12-4019599/VB3, JN – Tanvald k Dubu 

ppč.909_11 SV201,KNN H2B, týkající se stavby zařízení distribuční soustavy – nadzemního 

kabelového vedení NN - AYKY 4x50 mm2 na části pozemkové parcely č. 1953 v katastrálním 

území Tanvald; 

3/ schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. 

IV-12-4019599/VB3 JN – Tanvald k Dubu ppč.909_11 SV201,KNN H2B, městem Tanvald a ČEZ 

Distribucí, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, týkající se stavby zařízení 

distribuční soustavy – nadzemního kabelového vedení NN – AYKY 4x50 mm2  na části pozemkové  

parcely č. 1953 v katastrálním území Tanvald podle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 282/20/2020 

 

Rada města: 

1/ ruší své usnesení č. 244/18/2020 ze dne 09.09.2020; 

2/ souhlasí s umístěním zemní kabelové přípojky na akci „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, dle požadavku společnosti EMSL Liberec s.r.o., Budyšínská 1294, Liberec. 

 

usnesení č. 283/20/2020 
 

Rada města schvaluje smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi městem Tanvald a manželi  Č. 

podle předloženého návrhu, týkající se prodeje části pozemkové parcely č. 729/7 (trvalý travní 
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porost) v katastrálním území Tanvald označené podle geometrického plánu č. 1814-237/2020  

ze dne 04.08.2020 jako pozemková parcela č. 729/12 (trvalý travní porost) o výměře 1548 m2   

a spoluvlastnického podílu ve výši 1/18 vzhledem k celku na pozemkové parcele č. 1861/1 (ostatní 

plocha – ostatní komunikace) v katastrálním území Tanvald. 

 

usnesení č. 284/20/2020 

 

Rada města schvaluje kupní smlouvu mezi městem Tanvald a panem H. podle předloženého 

návrhu, týkající se prodeje části pozemkové parcely č. 1125/1 (lesní pozemek) v katastrálním 

území Šumburk nad Desnou, označené podle geometrického plánu č. 1133-236/2020  

ze dne 14.08.2020 jako pozemková parcela č. 1125/14 (trvalý travní porost) o výměře 310 m2. 

 

usnesení č. 285/20/2020 

 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 58/2020, které spočívá v přijetí a odeslání 

nevyčerpaných dotačních prostředků Základní školy Tanvald, Sportovní 576 na základě podaného 

finančního vypořádání: 

 

 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 

 

vratka dotace od ZŠ Tanvald, Sportovní 576                      177.543,45 Kč 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ 

 

vratka dotace od ZŠ Tanvald, Sportovní 576                      177.543,45 Kč 

 

 
 

usnesení č. 286/20/2020 

 

Rada města rozhodla schválit cenovou nabídku Tomáše Zborovského, IČ 71892397, Dr. E. 

Beneše 1181, 277 11, Neratovice na projekt realizace akce „Vybudování sběrného dvora  

pro město Tanvald“ a provést rozpočtové opatření č. 57/2020: 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

Vybudování sběrného dvora pro město Tanvald      106.480 Kč 

 

ROZPOČTOVÁ REZERVA                  - 106.480 Kč 

 

 
 

usnesení č. 287/20/2020 

 

Rada města souhlasí s umístěním zahradního domku a podzemní nádrže na pozemkové parcele  

č. 395/15 v k.ú. Tanvald, která je ve vlastnictví města, dle požadavku spolku Tenis Tanvald, z.s.,  

se sídlem Pod Špičákem 592, Tanvald. 

 

 

ÚZ § pol. ORJ ORG Kč

120100000 6402 2229 10 3520 26 631,52

120500000 6402 2229 10 3520 150 911,93

120100000 6402 5366 10 3520 26 631,52

120500000 6402 5366 10 3520 150 911,93

§ pol. ORJ ORG Kč

3725 6121 21 10327 106 480,00

6409 5901 -106 480,00
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usnesení č. 288/20/2020 

 

Rada města schvaluje předání dlouhodobého majetku pořízeného městem Tanvald v souvislosti 

s akcí „Rekonstrukce bytu Školní č.p. 416“ v celkové výši 93.174 Kč dle přílohy k hospodaření 

Masarykově základní škole Tanvald, Školní 416, příspěvkové organizaci. 

 

usnesení č. 289/20/2020 

 

Rada města schvaluje předání dlouhodobého majetku pořízeného městem Tanvald v souvislosti 

s akcí „Konektivita v budově č.p. 416“ v celkové výši 63.957 Kč dle přílohy k hospodaření 

Masarykově základní škole  Tanvald, Školní 416, příspěvkové organizaci. 

 

usnesení č. 290/20/2020 

 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 59/2020 spočívající v uvolnění finančních 

prostředků na dofinancování projektu „Rekonstrukce VZT v objektu č. p. 589, ul. U Stadionu:  

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

rekonstrukce vzduchotechniky v objektu č. p. 589, ul. U Stadionu 2. etapa       106.480 Kč 

 

ROZPOČTOVÁ REZERVA                     - 106.480 Kč 

 

 
 

usnesení č. 291/20/2020 

 

Rada města rozhodla stanovit komisi pro hodnocení nabídek veřejné zakázky „Realizace 

energetických úspor v objektu radnice č.p. 359, Tanvald“ ve složení: 

1) Mgr. Antonín Bělonožník, místostarosta města 

2) Jiří Onderka, vedoucí odboru rozvoje a KV 

3) Monika Brezarová, úřednice odboru rozvoje a KV 

Náhradníci: 

1) MDDr. Daniela Šebestová, místostarostka města 

2) Zdeněk Havel, technik odboru rozvoje a KV 

3) Josef Průcha, technik odboru rozvoje a KV 

 

usnesení č. 292/20/2020 

 

Rada města schvaluje: 

1/ Smlouvu o výpůjčce mezi městem Tanvald a Základní uměleckou školou Tanvald, p.o.,  

se sídlem  Školní 351, Tanvald dle předloženého návrhu; 

2/ Smlouvu o výpůjčce mezi městem Tanvald a Masarykovou základní školou Tanvald, p.o.,  

se sídlem  Školní 416, Tanvald dle předloženého návrhu. 

 

 

 

Upraveno podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

 

 

 

 

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

      starosta                                                                                                     místostarosta  

 

ÚZ § pol. ORJ ORG Kč

106515974 3113 6121 21 10115 74 536,00

106100000 3113 6121 21 10115 31 944,00

6409 5901 -106 480,00


