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 Město TANVALD 

 

 Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 

konané dne 26.10.2020  

 

usnesení č. 293/21/2020 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města pozemkovou parcelu č. 825/1 (trvalý travní porost)  

o výměře 979 m2 a pozemkovou parcelu č. 825/2 (ostatní plocha – neplodná půda) o výměře  

586 m2 vše v katastrálním území Šumburk nad Desnou neprodávat. 

 

usnesení č. 294/21/2020 

 

Rada města Tanvald vydává záměr na prodej pozemkové parcely č. 899/15 (trvalý travní porost)  

o výměře 1101 m2 v katastrálním území Šumburk nad Desnou paní B. za účelem umístění stavby 

rekreačního objektu. 

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 nebo 

rekreačního 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. 295/21/2020 
 

Rada města souhlasí s umístěním stavby nového oplocení trafostanice Tanvald a s položením 

zemnícího pásku na pozemkové parcele č. 409/3 v k.ú. Tanvald, která je ve vlastnictví města,  

dle projektové dokumentace předložené společností FASprojecT s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, 

Praha 1. 

 

usnesení č. 296/21/2020 
 

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. stavby č. IE-12-4006809/VB/001 týkající se stavby zařízení 

distribuční soustavy - ekvipotenciálního prahu sloužícího k zemnění oplocení ve vzdálenosti 1,0 m 

od oplocení (z vnější části areálu) v hloubce 0,3 m na části pozemkové parcely č. 409/3 

v katastrálním území Tanvald; 

2/ Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu  

o umístění stavby č. IE-12-4006809/VB/001 mezi městem Tanvald a ČEZ Distribucí, a.s.,  

se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, týkající se stavby zařízení distribuční soustavy - 

ekvipotenciálního prahu sloužícího k zemnění oplocení ve vzdálenosti 1,0 m od oplocení 

 (z vnější části areálu) v hloubce 0,3 m na části pozemkové parcely č. 409/3 v katastrálním území 

Tanvald. 
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usnesení č. 297/21/2020 

 

Rada města souhlasí s umístěním stavby kabelové přípojky umístěné na pozemkové parcele  

č. 1863/1 v k.ú. Tanvald, která je ve vlastnictví města, pro katodovou ochranu umístěnou  

na pozemkové parcele č. 786/5 v k.ú. Tanvald, dle požadavku společnosti ČEZ Distribuce a.s.,  

se sídlem Teplická 874/8, Děčín. 

 

usnesení č. 298/21/2020 
 

Rada města souhlasí s umístěním stavby nové stožárové trafostanice v ulici Polní, na pozemkové 

parcele č. 815/1 v k.ú. Tanvald, která je ve vlastnictví města, dle požadavku společnosti ČEZ 

Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín. 

 

usnesení č. 299/21/2020 

 

Rada města schvaluje kupní smlouvu mezi Severočeskou vodárenskou společností a.s., se sídlem 

Přítkovská 1689, Teplice a městem Tanvald podle předloženého návrhu, týkající se výkupu 

stavební parcely č. 1626 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 58 m2 a pozemkové parcely 

č. 265/16 ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 477 m2
 v katastrálním území Tanvald. 

 

 

 

usnesení č. 300/21/2020 

 

Rada města schvaluje Smlouvu o dodávce vody č. 69148506/1 mezi společností Severočeské 

vodovody a kanalizace, a.s., se sídlem Přítkovská 1689/14, Trnovany, Teplice a městem Tanvald 

dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 301/21/2020 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města v souladu s § 34 zák. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, poskytnout příspěvkové organizaci Základní 

umělecká škola Tanvald návratnou finanční výpomoc ve výši 398.399,76 Kč na předfinancování 

pořízení klavírního křídla REČEK a schválit rozpočtové opatření:  

 

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                               + 398.399,76 Kč 

 

KAPITÁLOVÉ Výdaje 

 

NFV ZUŠ Tanvald na předfinancování pořízení klavírního křídla REČEK        398.399,76 Kč 

 

 
 

usnesení č. 302/21/2020 

 

Rada města rozhodla: 

1/ dát souhlas příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Tanvald, v souladu se zákonem  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, s použitím 

prostředků rezervního fondu ve výši 70.000 Kč k posílení fondu investic; 

2/ schválit příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Tanvald použití prostředků fondu 

investic organizace v roce 2020 ve výši 99.599,94 Kč na financování vlastního podílu na pořízení 

klavírního křídla REČEK. 

 

 

 

 

 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

3634 2142 10 398 399,76

3231 6451 10 398 399,76
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usnesení č. 303/21/2020 

 

Rada města schvaluje předání dlouhodobého majetku - 30 ks skříně policové včetně soklu  

v celkové hodnotě 64.680 Kč, pořízeného městem Tanvald v souvislosti s akcí „Rekonstrukce bytu 

Školní č.p. 416“  k hospodaření Masarykově základní škole Tanvald,  příspěvkové organizaci, 

Školní 416, Tanvald. 

 

usnesení č. 304/21/2020 

 

Rada města jako zřizovatel příspěvkových organizací těmto ukládá, aby v důsledku dopadu 

epidemie Covid (nerealizované akce, neprovedené opravy apod.) nespotřebovaný příspěvek  

na provoz od zřizovatele vyšší než 100.000 Kč zaúčtovaly v účetní závěrce za rok 2020 jako 

závazek ke zřizovateli na účet 349. Zřizovatel si vyhrazuje právo rozhodnout, jakým způsobem tyto 

prostředky budou v roce 2021 využity. 

 

usnesení č. 305/21/2020 

 

Rada města rozhodla uvolnit finanční prostředky na úhradu doplnění oplocení dětského hřiště 

v ulici Radniční a rozhodla provést rozpočtové opatření č. 60/2020: 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

nové hřiště pod č.p. 529 - 532 - herní prvky                                          + 12.476 Kč 

 

ROZPOČTOVÁ REZERVA                               - 12.476 Kč 

 

 
 

usnesení č. 306/21/2020 

 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 61/2020: 

 

PŘIJATÉ TRANSFERY 

 

na projekt „Pořízení osobních ochranných prostředků PO pro JSDHO Tanvald“               60.000 Kč 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODDĚLENÍ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA                + 60.000 Kč 

 

 

 
 

 

 

 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

3412 6122 21 10309 12 476,00

6409 5901 -12 476,00

§ pol. ORJ ORG Kč

4122 1899 60 000,00

5512 5134 18 1899 22 080,00

5512 5137 18 1899 107 079,00

5512 5139 18 1899 2 420,00

5512 5134 18 -22 080,00

5512 5137 18 -47 079,00

5512 5139 18 -2 420,00



 - 4 - 

usnesení č. 307/21/2020 

 

Rada města schvaluje: 

1/ Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje na podporu humanitární pomoci 

v době pandemie SARS CoV-2 č. OLP/3640/2020 mezi Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 

642/2a, Liberec IV - Perštýn a městem Tanvald dle předloženého návrhu; 

2/ Smlouvu na zajištění služeb mezi neziskovou organizací Oblastní spolek Českého červeného 

kříže v Jablonci nad Nisou, se sídlem Uhelná 991/5, Jablonec nad Nisou a městem Tanvald  

dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 308/21/2020 

 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 62/2020: 

 

PŘIJATÉ TRANSFERY  

 

na humanitární pomoc obcím v době šíření viru SARS COV-2                                        38.783 Kč 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODDĚLENÍ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA                            + 38.783 Kč 

 

 
 

usnesení č. 309/21/2020 

 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 63/2020: 

 

PŘIJATÉ TRANSFERY  

 

na asistenty prevence kriminality                                                                            + 72.000 Kč 

 

ODBOR EKONOMICKÝ                     + 72.000 Kč 

 

 
 

usnesení č. 310/21/2020 

 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 64/2020: 

 

PŘIJATÉ TRANSFERY 

 

na výkon sociální práce                 + 37.230 Kč 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ                                                                                       + 32.230 Kč 

 

ODDĚLENÍ SOC. PRÁCE A SOC. SLUŽEB                 + 5.000 Kč 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

4122 3640 38 783,00

5272 5169 18 3640 38 783,00

ÚZ § pol. ORJ ORG Kč

14032 4116 55 72 000,00

14032 5311 5011 10 55 53 812,00

14032 5311 5031 10 55 13 345,00

14032 5311 5032 10 55 4 843,00
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usnesení č. 311/21/2020 

 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 65/2020: 

 

PŘIJATÉ TRANSFERY 

 

na zajištění výkonu agendy sociálně právní ochrany dětí             + 594.880 Kč 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ                                                                                       + 594.880 Kč 

 

 
 

usnesení č. 312/21/2020 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města: 

1/ konstatovat po ověření ve smyslu s ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že Změna č. 3 

Územního plánu Tanvald není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací 

dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů  

a stanoviskem krajského úřadu; 

2/ jako příslušnému správnímu orgánu na základě ust. § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb.,  

o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za použití  

ust. § 55 odst. 6 a § 55b odst. 7, postupem dle § 54 odst. 1 a 2 stavebního zákona a v souladu  

s ust. § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydat 

opatřením obecné povahy Změnu č. 3 Územního plánu Tanvald.   

 

usnesení č. 313/21/2020 

 

Rada města souhlasí s pokácením 1 ks borovice nacházející se v blízkosti objektu č.p. 569, 

Smetanova ul. Tanvald, část Šumburk nad Desnou, na pozemkové parcele č. 13/1 v k.ú. Šumburk 

nad Desnou, dle předloženého návrhu odboru rozvoje a KV s tím, že dřevo bude použito  

pro potřeby města nebo prodáno dle platného ceníku. 

 

usnesení č. 314/21/2020 

 

Rada města souhlasí s pokácením 2 ks borovic nacházejících se v blízkosti městského stadionu,  

na pozemkové parcele č. 375/99 v k.ú. Tanvald, dle předloženého návrhu odboru rozvoje a KV 

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

 

 

 

ÚZ § pol. ORJ ORG Kč

13015 4116 37 230,00

13015 6171 5169 28 6 000,00

13015 6171 5173 28 -1 000,00

13015 6171 5011 10 24 038,00

13015 6171 5031 10 5 961,00

13015 6171 5032 10 2 163,00

13015 6171 5038 10 68,00

ÚZ § pol. ORJ ORG Kč

13011 4116 594 880,00

13011 6171 5011 10 443 213,00

13011 6171 5031 10 109 917,00

13011 6171 5032 10 39 889,00

13011 6171 5038 10 1 861,00
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usnesení č. 315/21/2020 

 

Rada města projednala žádost  ředitelky Mateřské školy Tanvald, U Školky 579, na přerušení 

provozu mateřské školy v závěru roku 2020, a to od 23.12.2020 do 03.01.2021, a souhlasí  

s požadovaným přerušením provozu mateřské školy.   

 

usnesení č. 316/21/2020 

 

Rada města rozhodla zrušit konání 64. ročníku hudebního festivalu Tanvaldské hudební jaro. 
 

 

 

 

Upraveno podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

 

 

 

 

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

      starosta                                                                                                     místostarosta  

 

 

 

 

 

 


