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 Město TANVALD 

 

 Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 

konané dne 29.09.2021 

 

usnesení č. 275/19/2021 
 

Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti CEZd_SoVB 

3213/IP-12-4010855 mezi městem Tanvald a firmou ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 

Děčín IV- Podmokly podle předloženého návrhu, týkající se stavby kabelového vedení NN a pilíře 

PPS na části pozemkových parcel č. 1863/1 a č. 786/5 v katastrálním území Tanvald. 

 

usnesení č. 276/19/2021 
 

Rada města souhlasí s umístěním zemní vodovodní přípojky dle požadavku pana  Č. na pozemkové 

parcele č. 547/2 v kú. Šumburk nad Desnou, která je ve vlastnictví města Tanvald. 

 

usnesení č. 277/19/2021 
 

Rada města schvaluje:  

1/ zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění vodovodní přípojky na části pozemkové parcely  

č.  547/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) v katastrálním území Šumburk nad Desnou  

ve prospěch stavební parcely č. 592 v katastrálním území Šumburk nad Desnou, jejíž součástí  

je stavba: Šumburk nad Desnou č.p. 515, bydlení podle předloženého návrhu Smlouvy o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby; 

2/  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodou o umístění stavby mezi 

městem Tanvald a panem Č. podle předloženého návrhu, týkající se stavby vodovodní přípojky ;na 

části  pozemkové parcely č. 547/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) v katastrálním území 

Šumburk nad Desnou ve prospěch stavební parcely č. 592 v katastrálním území Šumburk nad 

Desnou, jejíž součástí je stavba: Šumburk nad Desnou č.p. 515, bydlení. 

 

usnesení č. 278/19/2021 
 

Rada města: 

1/ souhlasí se zřízením věcného břemene – služebnosti ve prospěch stavební parcely č. 592  

v katastrálním území Šumburk nad Desnou, jejíž součástí je stavba: Šumburk nad Desnou č.p. 515, 

bydlení spočívající v právu k provozování studny na části pozemkové parcely č. 475/1 (lesní 

pozemek)  a vodovodní přípojky na části pozemkové parcely č. 535/4 (lesní pozemek) 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; 

2/ souhlasí se zřízením věcného břemene chůze a jízdy po části pozemkové parcely č. 535/4  

v katastrálním území Šumburk nad Desnou  ve prospěch stavební parcely č. 592 v katastrálním území 

Šumburk nad Desnou, jejíž součástí je stavba: Šumburk nad Desnou č.p. 515, bydlení. 

 

usnesení č. 279/19/2021 
 

Rada města vydává záměr na pronájem části pozemkové parcely č. 1142/2 (ostatní plocha – neplodná 

půda) o výměře 118 m2 v katastrálním území Tanvald firmě Vila Spitzberg s.r.o., IČ 07471891,  

se sídlem Hládkov 686/3, Praha 6 za účelem umístění stavby čistírny odpadních vod. 

 

usnesení č. 280/19/2021 

 

Rada města schvaluje: 

1/  zřízení věcného břemene ve prospěch nemovitostí – pozemků parc. č. 99/3, parc. č. 99/5 a parc. 

č. st. 388 v katastrálním území Tanvald, ve vlastnictví  České republiky – Krajského ředitelství 

policie Libereckého kraje, se sídlem  nám. Dr. E. Beneše 584/24, Liberec I – Staré Město, týkající se 

stavby „KŘP Lbk – Tanvald, přepojení kanalizace na veřejnou stoku“ umístěné na části pozemkové 

parcely č. 1834/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) a na části pozemkové parcely č. 1928 (ostatní 

plocha – ostatní komunikace)  v katastrálním území Tanvald; 
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2/  Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě  Č.j. KRPL-80168-2/ČJ-2021-

1800SU mezi městem Tanvald a Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Libereckého 

kraje, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 584/24, Liberec I – Staré Město podle předloženého návrhu, 

týkající se  stavby „KŘP Lbk – Tanvald, přepojení kanalizace na veřejnou stoku“ umístěné na části 

pozemkové parcely č. 1834/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) a na části pozemkové parcely  

č. 1928 (ostatní plocha – ostatní komunikace)  v katastrálním území Tanvald. 

 

usnesení č. 281/19/2021 

 

Rada města  vydává záměr na prodej části pozemkové parcely č. 158/1 (ostatní plocha – neplodná 

půda) o výměře cca 170 m2 v katastrálním území Tanvald panu K. za účelem zajištění přístupu 

k objektu č.p. 144, ul. Železnobrodská, Tanvald. 

 

usnesení č. 282/19/2021 

 

Rada města vydává záměr na prodej pozemkové parcely č. 1681/4 (trvalý travní porost)  

o výměře 97 m2 v katastrálním území Tanvald manželům H. za účelem rozšíření zázemí u rodinného 

domu č.p. 80, Žďár, Tanvald. 

 

usnesení č. 283/19/2021 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města v souvislosti s výkupem pozemkové parcely  č. 1932/9 

(ostatní plocha – dráha) o výměře 547 m2 v katastrálním území Tanvald od  České republiky – Správy 

železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha – Nové Město za účelem vybudování 

sběrného dvora souhlasit: 

1/ s technickými podmínkami uvedenými v bodě A. dopisu Správy železnic, státní organizace  

č.j. 76632/2020-031(3) ze dne 1. 9. 2021; 

2/ s prohlášením, že město Tanvald přebírá spolu s nabývaným majetkem i případné ekologické 

závazky s tímto majetkem spojené, a že na sebe bere povinnost plynoucí z jejich odstraňování  

a nebude od prodávajícího požadovat jejich náhradu. 

 

usnesení č. 284/19/2021 

 

Rada města projednala žádost manželů Č. a rozhodla doporučit zastupitelstvu města v návaznosti 

na jeho usnesení č. IV/1 ze dne 16.09.2020 prodloužit lhůtu pro doložení stavebního povolení či 

souhlasu stavebního úřadu k ohlášení stavby rodinného domu na pozemkové parcele č. 729/12 

v katastrálním území Tanvald do 31.10.2022.   

 

usnesení č. 285/19/2021 

 

Rada města: 

1/ souhlasí s vyřazením dlouhodobého majetku inventární číslo 334035/3 „datový projektor – 3d 

řetězec“, pořizovací cena 2.521.630,28 Kč, zůstatková cena 0 Kč prodejem za částku 50.000 Kč spol. 

Ticketware s.r.o.; 

2/ rozhodla ve věci modernizace digitální techniky v městském kina Jas Járy Cimrmana využít 

nabídku spol. Ticketware s.r.o. a provést rozpočtové opatření č. 54/2021: 

 

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY       + 50.000 Kč 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODDĚLENÍ KULTURNÍ KANCELÁŘ                     - 122.546 Kč 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

pořízení NAS Synology 20TB pro městské kino                     55.055 Kč 

pořízení promítacího plátna Harkness MattPlus pro městské kino     117.491 Kč 
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3/ na základě provedené poptávky a došlých nabídek schvaluje: 

a) Smlouvu o odkupu zboží mezi Ticketware s.r.o., se sídlem Nad pískovnou 1450/5, Praha 4  

a městem Tanvald dle předloženého návrhu; 

b) Kupní smlouvu o prodeji a koupi DCI 4K technologie projektor BARCO, objektivu k projektoru 

Barco, redukce odtahu k projektoru Barco a DCI serveru Barco 3x2TB mezi Ticketware s.r.o.,  

se sídlem Nad pískovnou 1450/5, Praha 4 a městem Tanvald dle předloženého návrhu; 

c) Kupní smlouvu o prodeji a koupi plastového průzvučního plátna pro DCI projekci a  NAS serveru 

Synology pro archivaci DCI obsahu mezi Ticketware s.r.o., se sídlem Nad pískovnou 1450/5, Praha 

4 a městem Tanvald dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 286/19/2021 

 

Rada města schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo u projektu „Realizace energetických úspor 

v objektu radnice č.p. 359 Tanvald“ dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 287/19/2021 

 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 55/2021: 

 

BĚZNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR SPRÁVNÍ        + 190.000 Kč 

 

ROZPOČTOVÁ REZERVA               - 190.000 Kč 

 

 
 

usnesení č. 288/19/2021 

 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 56/2021: 

 

PŘIJATÉ TRANSFERY 

 

doplatek dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí v roce 2020        291.504,55 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let         - 291.504,55 Kč 
 

 
 

usnesení č. 289/19/2021 

 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 57/2021: 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

3639 3113 9 50 000,00

3313 5164 16 -231 446,00

3313 5169 16 108 900,00

3313 6122 16 10417 55 055,00

3313 6122 16 10418 117 491,00

§ pol. ORJ ORG Kč

6171 5169 19 100 000,00

6171 5137 19 90 000,00

6409 5901 -190 000,00

ÚZ § pol. ORJ ORG Kč

13011 4116 291 504,55

8115 -291 504,55
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PŘIJATÉ TRANSFERY 

 

na projekt „Pořízení osobních ochranných prostředků PO pro JSDHO Tanvald“    90.000 Kč 

na projekt „Pořízení a doplnění věcných prostředků požární ochrany“       25.000 Kč 

 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODDĚLENÍ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA            + 115.000 Kč 

 

 
 

usnesení č. 290/19/2021 

 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 58/2021: 

 

PŘIJATÉ TRANSFERY 

 

na refundaci nákladů pro ZŠ Tanvald, Sportovní 576                4.926 Kč 

na refundaci nákladů pro MŠ Tanvald, U Školky 579              28.495 Kč 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ          

 

refundace nákladů pro ZŠ Tanvald, Sportovní 576                4.926 Kč 

refundace nákladů pro MŠ Tanvald, U Školky 579              28.495 Kč 

 

 
 

usnesení č. 291/19/2021 

 

Rada města schvaluje platové výměry s účinností od 01.09.2021 dle předloženého návrhu: 

- ředitelce Masarykovy základní školy Tanvald, paní Mgr. Janě Duňkové – dle přílohy; 

- ředitelce Základní školy Tanvald, Sportovní 576 paní Mgr. Janě Tůmové – dle přílohy; 

- ředitelce Mateřské školy Tanvald, U Školky 579 paní Blance Bryscejnové – dle přílohy; 

- ředitelce Střediska volného času Tanvald, Protifašistických bojovníků 336 panu Mgr. Heleně 

Beranové - dle přílohy; 

- ředitelce Základní umělecké školy Tanvald, Školní 351, Tanvald paní Mgr. Petře Jedličkové 

Šimůnkové – dle přílohy. 

 

usnesení č. 292/19/2021 

 

Rada města: 

1/ ruší své usnesení č. 254/17/2021 ze dne  08.09.2021 týkající  se schválení  Smlouvy  

o pronájmu a o spolupráci při provozování Z-BOXŮ mezi městem Tanvald a firmou Zásilkovna 

s.r.o., se sídlem Lihovarnická 1060/12, Libeň, Praha 9 podle předloženého návrhu, týkající se 

pronájmu části pozemkové parcely č. 375/119 v katastrálním území Tanvald a části pozemkové 

§ pol. ORJ ORG Kč

4122 2451 90 000,00

4122 2452 25 000,00

5512 5901 18 2451 90 000,00

5512 5901 18 2452 25 000,00

§ pol. ORJ ORG Kč

4122 3111 28 495,00

4122 3520 4 926,00

3111 5336 10 3111 28 495,00

3113 5336 10 3520 4 926,00
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parcely č. 34/4 v katastrálním území Šumburk nad Desnou za účelem umístění Z-BOXU (automatu 

na vydávání zásilek); 

2/ schvaluje  Smlouvu o pronájmu pozemků a o spolupráci při provozování Z-BOXŮ mezi městem 

Tanvald a firmou Zásilkovna s.r.o., se sídlem Lihovarnická 1060/12, Libeň, Praha 9 podle 

předloženého návrhu, týkající se pronájmu části pozemkové parcely č. 375/119 v katastrálním území 

Tanvald a části pozemkové parcely č. 34/4 v katastrálním území Šumburk nad Desnou za účelem 

umístění Z-BOXU (automatu na vydávání zásilek). 

 
usnesení č. 293/19/2021 

 

Rada města schvaluje Darovací smlouvu č. 32/2021  mezi městem Tanvald a spolkem Tenis 

Tanvald, z.s., se sídlem Pod Špičákem 592, Tanvald dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 294/19/2021 

 

Rada města projednala žádost spolku Víla Izerína o finanční dar na pořádání Dětského dne s vílou 

Izerínou na Jizerce a rozhodla: 

1/ schválit poskytnutí peněžitého daru ve výši 3.000 Kč  

2/ provést rozpočtové opatření č. 59/2021: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ        

 

dar Víla Izerína, z.s.                                                                                                 3.000 Kč 

 

ROZPOČTOVÁ REZERVA     - 3.000 Kč 

 

 
 
3/ schválit Darovací smlouvu č. 33/2021 mezi městem Tanvald a spolkem Víla Izerína, se sídlem 

Komenského 1209, Smržovka dle předloženého návrhu. 

 

 

 

 

Upraveno podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

 

 

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

      starosta                                                                                                     místostarosta  

 

§ pol. ORJ ORG Kč

3900 5222 99 5078580 3 000,00

6409 5901 -3 000,00


