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Město TANVALD 

 

 Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 

konané dne 15.04.2020  

 

usnesení č. 99/8/2020 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vypracování projektové dokumentace na akci 

„Parkoviště ul. Větrná, sídliště Výšina, Tanvald“ a dále schválit rozpočtové opatření: 

 

KAPITÁLOVÉ Výdaje 

 

parkoviště ul. Větrná                         397.969 Kč 

 

Financování 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let         397.969 Kč 

 

§ pol. ORJ ORG Kč 

 8115   397.969,00 

2219 6121     10     10307 397.969,00 

 

usnesení č. 100/8/2020 
 

Rada města vydává záměr: 

1/ prodat Stavebnímu bytovému družstvu Špičák, se sídlem Krkonošská 181, Tanvald spoluvlastnický 

podíl na bytových jednotkách nacházejících se v budově č.p. 181, postavené na pozemku parcelní 

číslo st. 87/2 v katastrálním území Tanvald: 

spoluvlastnický podíl 3575/7090 na bytové jednotce č. 181/113, 

spoluvlastnický podíl 2102/4169 na bytové jednotce č. 181/114, 

spoluvlastnický podíl 1669/3310 na bytové jednotce č. 181/115, 

spoluvlastnický podíl 2235/4433 na bytové jednotce č. 181/116, 

spoluvlastnický podíl 1918/3804 na bytové jednotce č. 181/117; 

 

2/ prodat Stavebnímu bytovému družstvu Špičák, se sídlem Krkonošská 181, Tanvald: 

spoluvlastnický podíl 11499/187516 na společných částech budovy č.p. 181 postavené na  pozemku 

parcelní číslo st. 87/2  a na pozemku parcelní číslo st. 87/2, 

spoluvlastnický podíl 11499/187516 na pozemku parcelní číslo st. 87/3, 

spoluvlastnický podíl 11499/187516 na pozemku parcelní číslo st. 87/4, 

vše v  katastrálním území Tanvald. 

 

usnesení č. 101/8/2020 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup stavební parcely č.57 (zastavěná plocha  

a nádvoří) o výměře 580 m2
 v katastrálním území Tanvald, jehož součástí je stavba: Tanvald č.p. 426, 

občanská vybavenost za kupní cenu  ve výši 500.000 Kč od firmy KOVOŠROT GROUP CZ  s.r.o.,  

se sídlem Ke Kablu 289/7, Praha – Dolní Měcholupy. 

 

usnesení č. 102/8/2020 
 

Rada města schvaluje architektonickou studii „Kompletní rekonstrukce objektu č.p. 301 Základní 

umělecké školy v Tanvaldě, Komenského 301, Tanvald“, datum 04/2020, vypracovanou  

Ing. Lukášem Michkem. 
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usnesení č. 103/8/2020 
 

Rada města: 

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

o výměře 1101 m2 v katastrálním území Šumburk nad Desnou  panu J. P. za účelem stavby rodinného 

domu; 

2/ souhlasí s ukončením pachtu pozemkové parcely č. 899/15 v katastrálním území Šumburk  

nad Desnou dohodou ke dni 30.09.2020, propachtované panu M.D. dle Smlouvy pachtovní  

ze dne 09.03.2016. 

 

usnesení č. 104/8/2020 

 

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- 4010484/VB/, týkající se stavby zařízení distribuční soustavy – 

zemního kabelového vedení NN na části pozemkové parcely č. 1873 v katastrálním území Tanvald; 

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

o umístění stavby č. IP-12-4010484/VB/3 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 na části pozemkové parcely č. 1873 v katastrálním území Tanvald podle 

předloženého návrhu.  

 

usnesení č. 105/8/2020 

 

Rada města schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o napojení EZS a CCTV na PCO č. T-14/2011 mezi 

městem Tanvald a firmou KBS Security s.r.o., se sídlem Podhorská 1236/48, Jablonec nad Nisou  

dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 106/8/2020 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města uvolnit finanční prostředky na realizaci rozšíření 

parkoviště ulice U Lesíka naproti č.p. 562 – 567 a schválit rozpočtové opatření: 

 

BĚŽNÉ Výdaje 

 

Odbor rozvoje a komunálních věcí                                - 399.287 Kč 

 

KAPITÁLOVÉ Výdaje 

 

parkoviště ul. U Lesíka u č.p.  562                      399.287 Kč 

 

 
 

usnesení č. 107/8/2020 

 

Rada města schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN č. 0201517794 

mezi městem Tanvald a spol. ČEZ Prodej, a.s., se sídlem Duhová 1/425, Praha 4 dle předloženého 

návrhu. 

 

usnesení č. 108/8/2020 
 

Rada města jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: 

1. Mgr. Antonín Bělonožník - místostarosta města  

2. Jiří Onderka – vedoucí odboru rozvoje a KV 

3. Monika Brezarová – úřednice odboru rozvoje a KV 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

2212 5171 21 -399 287,00

2219 6121 21 10317 399 287,00
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náhradníci: 

1. MDDr. Daniela Šebestová – místostarostka města 

2. Zdeněk Havel – technik odboru rozvoje a KV 

3. Josef Průcha – pracovník odboru rozvoje a KV  

 

a) na veřejné zakázky malého rozsahu: 

- „Stavební úpravy Základní sportovní školy Tanvald ve vazbě na bezbariérový přístup“ 

- „Stavební úpravy Základní sportovní školy Tanvald ve vazbě na bezbariérový přístup – 

modernizace PC učebny“ 

- „Revitalizace hřiště u Masarykovy školy“ 

- „Vyhlídka nad Tanvaldem“ 

b) na veřejnou zakázku zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení: 

- „Centrum sociálních služeb Tanvald – Kotva“  

 

 

 
Upraveno podle podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

 

 

 

 

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

      starosta                                                                                                              místostarosta 

 


