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 Město TANVALD 

 

 Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 

konané dne 01.07.2020  

 

usnesení č. 178/13/2020 
 

Rada města souhlasí s umístěním zemních vodovodních přípojek dle požadavku paní B.  

na pozemku ve vlastnictví města Tanvald, pozemkové parcele č. 1953 v k.ú. Tanvald. 

 

usnesení č. 179/13/2020 
 

Rada města souhlasí s umístěním stavby „JN 032 066 Tanvald, Palackého – rekonstrukce 

kanalizace a vodovodu, zak. č. 11395/4“ na pozemcích ve vlastnictví města Tanvald, pozemkových 

parcelách č. 1958/1, 375/141, 375/114, 375/144 a 328/88 vše v k.ú Tanvald a schvaluje Smlouvu  

o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících s rekonstrukcí vodního díla mezi 

Severočeskou vodárenskou společností, a.s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice a městem Tanvald 

dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 180/13/2020 

 

Rada města souhlasí s umístěním zemní kabelové přípojky „IV-12-4019275 JN, Tanvald, 

Krkonošská, č. parc. 167/1“ dle požadavku firmy ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, 

Děčín IV na pozemcích ve vlastnictví města Tanvald, pozemkových parcelách č.167/1, 167/10, 

662, 216/9 vše v k.ú. Tanvald. 

 

usnesení č. 181/13/2020 
 

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- 4019275/VB1, týkající se stavby zařízení distribuční 

soustavy – kabelového vedení NN 2x-3x240+120 mm2  a nové rozpojovací skříně SR502 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; 

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

o umístění stavby č. IP-12-4010885/VB/1 mezi městem Tanvald a ČEZ Distribucí, a.s., se sídlem 

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

vedení NN 2x-3x240+120 mm2  a nové rozpojovací skříně SR502 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. 

 

usnesení č. 182/13/2020 
 

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. IP-12- 4010885/VB/1, týkající se stavby zařízení 

distribuční soustavy – zemního kabelového vedení NN + pilíře PPS na části pozemkových parcel 

č. 786/5 a č. 1863/1 v katastrálním území Tanvald; 

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

4010885/VB/1 mezi městem Tanvald a ČEZ Distribucí, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - 

Podmokly, týkající se stavby zařízení distribuční soustavy – zemního kabelového vedení NN + 

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

předloženého návrhu.  
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usnesení č. 183/13/2020 

 

Rada města schvaluje: 

1/ Smlouvu číslo Z_S24_12_8120073274 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného 

k dodávce elektrické energie mezi spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV – 

Podmokly a městem Tanvald dle přeloženého návrhu; 

2/ Smlouvu číslo Z_S24_12_8120073275 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného 

k dodávce elektrické energie mezi spol. ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV – 

Podmokly a městem Tanvald dle přeloženého návrhu. 

 

usnesení č. 184/13/2020 
 

Rada města rozhodla: 

1/ zrušit usnesení č. 305/21/2019 ze dne 06.11.2019, kterým byl vydán záměr na prodej 

pozemkové parcely č. 729/7 (trvalý travní porost) o výměře 1827 m2 v katastrálním území Tanvald 

manželům K. za účelem stavby rodinného domu; 

2/ vydat záměr na prodej části pozemkové parcely č. 729/7 v katastrálním území Tanvald o výměře 

cca 1575 m2 s podmínkou, že s kupujícím bude sepsána smlouva o smlouvě budoucí, 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 smlouvě budoucí; 

3/ vydat záměr na prodej spoluvlastnického podílu ve výši 1/18 vzhledem k celku na pozemku 

označeném jako pozemková parcela č. 1861/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) v katastrálním 

území Tanvald za účelem zajištění přístupu na pozemkovou parcelu č. 729/7 v katastrálním území 

Tanvald. 

 

usnesení č. 185/13/2020 
 

Rada města rozhodla prominout paní Š., nájemné za měsíce březen a duben 2020 v celkové výši 

1.700 Kč za pronájem části pozemkové parcely č. 167/1 v katastrálním území Tanvald. 

 

usnesení č. 186/13/2020 
 

Rada města: 

1/ rozhodla pronajmout část pozemkové parcely č. 210/1 (trvalý travní porost) 

o výměře 30 m2 v katastrálním území Šumburk nad Desnou panu E. za účelem užívání jako 

zahrady a umístění skleníku na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 

6,00 Kč/m2/rok; 

2/ schválit nájemní smlouvu mezi městem Tanvald a panem E. týkající se pronájmu části 

pozemkové parcely č. 210/1 v katastrálním území Šumburk nad Desnou dle předloženého návrhu.

  

usnesení č. 187/13/2020 
 

Rada města rozhodla pronajmout část pozemkové parcely č. 375/141 (ostatní plocha – jiná 

plocha) o výměře 1 m2 v katastrálním území Tanvald firmě Rengl, s.r.o., se sídlem Zákopnická 

354/11, Liberec za účelem umístění plakátovací plochy na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 

lhůtou za nájemné ve výši 100 Kč/m2/rok. 

 

usnesení č. 188/13/2020 
 

Rada města schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města  

č. 13/2020 mezi Rodinným centrem Maják, z.s., se sídlem U Školky 579, Tanvald a městem 

Tanvald dle předloženého návrhu. 
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usnesení č. 189/13/2020 
 

Rada města rozhodla schválit Smlouvu o provedení stavby na realizaci projektu „Stavební úpravy 

Základní sportovní školy Tanvald ve vazbě na bezbariérový přístup“ mezi firmou čekro CZ s.r.o., 

Smrková 1085, 460 14 Liberec 14, IČ 28750187 a městem Tanvald dle předloženého návrhu.  

 

usnesení č. 190/13/2020 
 

Rada města rozhodla schválit Kupní smlouvu na realizaci projektu „Stavební úpravy Základní 

sportovní školy Tanvald ve vazbě na bezbariérový přístup – modernizace PC učebny“ mezi firmou 

COTREX PC s.r.o., se sídlem Rýnovická 996/4, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 00525154  

a městem Tanvald dle předloženého návrhu.  

 

usnesení č. 191/13/2020 
 

Rada města rozhodla schválit Smlouvu o provedení stavby na realizaci projektu „Centrum 

sociálních služeb Tanvald – Kotva“ mezi firmou TERMIL s.r.o., se sídlem Maxe Švabinského 

111/30, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČ 25490885 a městem Tanvald dle předloženého návrhu.  

 

usnesení č. 192/13/2020 
 

Rada města rozhodla nesouhlasit s pronájmem bytové jednotky č. 10, garsoniéry s příslušenstvím, 

Vítězná 593, Tanvald, část Šumburk nad Desnou panu B. 

 

usnesení č. 193/13/2020 
 

Rada města rozhodla prodat malotraktor MT8-065, včetně přívěsu, RZ L00 9870, inv. č. 293110/1, 

rok pořízení 1990 a včetně sněhové frézy SF 1200, inv. č. 295230/19, rok pořízení 2007 zájemcům 

v pořadí: 

1. panu J. za cenu 56.000 Kč 

2. spolenosti ZAIZOL s.r.o., Luční 29, 468 51 Smržovka za cenu 55.002 Kč 

3. panu P. za cenu 51.090 Kč 

4. panu R. za cenu 45.000 Kč 

5. paní B. za cenu 41.009 Kč 

6. paní Š. za cenu 35.000 Kč 

7. panu B. za cenu 25.500 Kč 

8. panu M. za cenu 20.050 Kč 

9. společnosti KOVOM ZÁMEČNICTVÍ s.r.o., Zemědělská 47, 466 05 Jablonec n. N. za cenu 

20.000 Kč 

10. panu S. za cenu 16.777 Kč. 

 

usnesení č. 194/13/2020 
 

Rada města schvaluje Darovací smlouvu č. 201/2020/24 mezi Městským obvodem Liberec – 

Vratislavice nad Nisou, Tanvaldská 50, Liberec 30 a městem Tanvald podle předloženého návrhu.  
 

usnesení č. 195/13/2020 
 

Rada města souhlasí s vyřazením odpočinkové lavice, inventární číslo DHM 310913-1, rok 

pořízení 1997 pořizovací cena 71.736 Kč z evidence majetku Základní umělecké školy Tanvald, 

příspěvkové organizace, likvidací. 

 

usnesení č. 196/13/2020 

 

Rada města souhlasí s vyřazením odpočinkové sekce, inventární číslo DHM 07--615390004, rok 

pořízení 1993 pořizovací cena 42.120 Kč z evidence majetku Masarykovy základní školy  

a Obchodní akademie Tanvald, příspěvkové organizace, likvidací. 
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usnesení č. 197/13/2020 

 

Rada města schvaluje bezúplatný převod 8 ks počítačů Masarykově základní škole a Obchodní 

akademii Tanvald, Školní 416, příspěvkové organizaci podle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 198/13/2020 

 

Rada města schvaluje Pojistnou smlouvu č. 6667700248 o pojištění vozidel – FLOTILA mezi 

Kooperativou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8  

a městem Tanvald dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 199/13/2020 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit nákup 15 notebooků pro pedagogy Masarykovy 

základní školy Tanvald v hodnotě do 350.000 Kč.   

 

usnesení č. 200/13/2020 

 

Rada města vydává záměr na pronájem stavebního pozemku č. 481 v k.ú. Tanvald, jehož součástí  

je stavba Tanvald: č.p. 339, občanská vybavenost, v katastrálním území Tanvald, Oblastní charitě 

Most,  se sídlem P. Jilemnického 2457, Most za účelem provozování Nízkoprahového zařízení pro 

děti a mládež Kotva. 

 

usnesení č. 201/13/2020 

 

Rada města nesouhlasí s konáním akce „První letní festival Společně to dáme“ pořádané spolkem 

ROMA Tanvald, z. s. dne 21.08.2020 na fotbalovém hřišti v lokalitě „U Lesíka“ na Výšině 

v Tanvaldě. 

 

usnesení č. 202/13/2020 

 

Rada města vydává Domovní a provozní řád domu s byty zvláštního určení Vítězná 614, Tanvald, 

část Šumburk nad Desnou dle předloženého návrhu. 

 

 

 

Upraveno podle podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

 

 

 

Mgr. Vladimír Vyhnálek   v.r.                                                               MDDr. Daniela Šebestová  v.r.                                                                     

      starosta                                                                                                     místostarostka 


