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 Město TANVALD 

 

 Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 

konané dne 13.10.2021 

 

usnesení č. 295/20/2021 
 

Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě CES 1031/2021/PANO mezi 

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

Tanvald podle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 296/20/2021 
 

Rada města: 

1/ ruší své usnesení č. 121/9/2021 ze dne 05.05.2021, kterým schválila: 

a/  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-12-4020116/VB/005,  týkající se stavby zařízení 

distribuční soustavy – vrchního vedení NN na části pozemkové parcely č. 2623/1 v katastrálním 

území Šumburk nad Desnou; 

b/ Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 

č. IV-12-4020116/VB/005, městem Tanvald a ČEZ Distribucí, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 

Děčín IV - Podmokly, týkající se stavby zařízení distribuční soustavy – vrchního vedení NN  na 

části pozemkové  parcely č. 2623/1 v katastrálním území Šumburk nad Desnou podle 

předloženého návrhu. 

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-12-4020116/VB/005,  týkající se stavby zařízení 

distribuční soustavy – vrchního vedení NN na části pozemkové parcely č. 2623/1 v katastrálním 

území Šumburk nad Desnou; 

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

č. IV-12-4020116/VB/005, městem Tanvald a ČEZ Distribucí, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 

IV - Podmokly, týkající se stavby zařízení distribuční soustavy – vrchního vedení NN   na části 

pozemkové  parcely č. 2623/1 v katastrálním území Šumburk nad Desnou podle předloženého 

návrhu. 

 

usnesení č. 297/20/2021 

 

Rada města souhlasí s umístěním zemního kabelového vedení pro stavbu „IV-12-4020116 JN-

Šumburk Světlá AES, kNN, SS300“ dle požadavku společnosti Kollert ELEKTRO s.r.o., se sídlem 

Svárovská 108, 460 10 Liberec 22 na pozemkové parcele č. 2623/1 v k. ú. Šumburk nad Desnou, 

která je ve vlastnictví města. 

 

usnesení č. 298/20/2021 

 

Rada města souhlasí s umístěním zemní kabelové přípojky pro stavbu „IV-12-4020972 – JN-

Tanvald, Žďár 95 nádraží-AES, kNN, SS100“ dle požadavku firmy  EMSL Liberec, s.r.o., se sídlem 

Budyšínská 1294, Liberec na pozemkové parcele č. 1932/5 v k. ú. Tanvald, která je ve vlastnictví 

města. 
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usnesení č. 299/20/2021 

 

Rada města vydává záměr na prodej  pozemkové parcely č. 171/4 (ostatní plocha – manipulační 

plocha) o výměře 428 m2 a pozemkové parcely č. 171/5 (ostatní plocha – manipulační plocha)  

o výměře 790 m2 vše v katastrálním území Tanvald firmě AUTOMYČKA JMG s.r.o., se sídlem 

Kadlická 182, Liberec XVI – Nový Harcov za účelem postavení a provozování samoobslužné 

automyčky se čtyřmi mycími boxy s podmínkou, že s budoucím kupujícím 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 s ohlášením stavby 

samoobslužné automyčky se čtyřmi mycími boxy,  do dvou let zahájit stavbu a do pěti let stavbu 

postavit a zkolaudovat.  

Po splnění těchto podmínek budou pozemky budoucímu kupujícímu prodány 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 s ohlášením stavby do jednoho 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 s ohlášením stavby bude hradit městu Tanvald nájemné za pozemek ve výši  

9 Kč/m2/rok. 

 

usnesení č. 300/20/2021 

 

Rada města schvaluje Dodatek ke Smlouvě o provedení stavby č. 23-SOD-2021-028 mezi městem 

Tanvald a firmou M-SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice na projekt „Tanvald 

oprava místní komunikace 23c ul. Palackého“ dle předloženého návrhu.  

 

usnesení č. 301/20/2021 

 

Rada města schvaluje Smlouvy příkazní uzavřené mezi městem Tanvald a Ing. Luďkem 

Suchomelem, MBA, Sportovní 78, 468 51 Smržovka na zajištění dotačního managementu pro 

projekt „Pumptrack Tanvald“ dle předloženého návrhu a doporučuje zastupitelstvu města schválit 

rozpočtové opatření: 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

pumptrack Tanvald                    + 283.140 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let           + 283.140 Kč 

 

 
 

usnesení č. 302/20/2021 

 

Rada města schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o provedení stavby uzavřené dne 15.07.2020  

na projekt „Centrum sociálních služeb – Kotva“ mezi městem Tanvald a firmou TERMIL s.r.o.,  

se sídlem Maxe Švabinského 111/30, 466 05 Jablonec nad Nisou dle předloženého návrhu.  

 

usnesení č. 303/20/2021 

 

Rada města rozhodla uvolnit finanční prostředky na nezbytné práce na technologickém zařízení 

bazénu v budově Školní č. p. 305 a provést rozpočtové opatření č. 60/2021: 

 
BĚŽNÉ VÝDAJE 

§ pol. ORJ ORG Kč

3412 6121 21 10404 283 140,00

8115 283 140,00
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ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ     + 100.000 Kč 

        

ROZPOČTOVÁ REZERVA        - 100.000 Kč                                                                   

    

 
 

usnesení č. 304/20/2021 

 

Rada města bere na vědomí návrh odboru rozvoje a KV MěÚ Tanvald na provedení revize 

Územního plánu Tanvald.  

 

usnesení č. 305/20/2021 

 

Rada města souhlasí s pokácením 3  bříz nacházejících se na ppč. 323/2 v k.ú Tanvald, u objektu 

č.p. 315, ul. Pod Špičákem, Tanvald, dle předloženého návrhu odboru rozvoje a KV s tím, že dřevo 

bude použito pro potřeby města nebo prodáno dle platného ceníku. 

 

usnesení č. 306/20/2021 

 

Rada města souhlasí s pokácením 1 jabloně, 1 břízy  (více kmen), 1 jívy (více kmen), 2 javorů (více 

kmen) a 3 javorů nacházejících se na ppč. 375/69 v k.ú Tanvald, u objektu č.p. 555, ul. Sportovní, 

Tanvald, dle předloženého návrhu odboru rozvoje a KV s tím, že dřevo bude použito pro potřeby 

města nebo prodáno dle platného ceníku. 

 

usnesení č. 307/20/2021 

 

Rada města souhlasí s pokácením 1 smrku nacházejícího se na ppč. 307/1 v k.ú Tanvald, u objektu 

č.p. 552, ul. Palackého, Tanvald, dle předloženého návrhu odboru rozvoje a KV s tím, že dřevo bude 

použito pro potřeby města nebo prodáno dle platného ceníku. 

 

usnesení č. 308/20/2021 

 

Rada města: 

1/ jmenuje za město Tanvald jako zřizovatele  Základní školy Tanvald, příspěvkové organizace, 

Sportovní 576, Tanvald členy školské rady této školy Evu Fidrovou a Lukáše Černého; 

2/ jmenuje za město Tanvald jako zřizovatele Masarykovy základní školy, příspěvkové rganizace, 

Školní 416, Tanvald členy školské rady této školy p. Richarda Seidela a paní Ivetu Wirrig 

Veselkovou. 

 

usnesení č. 309/20/2021 

 

Rada města souhlasí s pořádáním vánočních prodejních trhů na centrálním parkovišti v prosinci 

2021, ve dnech 06., 13. a 20.12. paní Dygrýnovou, v případě, že jejich konání bude možné dle 

epidemiologické situace. 

 

 

 

Upraveno podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

 

 

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

      starosta                                                                                                     místostarosta  

 

§ pol. ORJ ORG Kč

3613 5171 21 90305 100 000,00

6409 5901 -100 000,00


