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 Město TANVALD 

 

 Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 

konané dne 05.05.2021 

 

usnesení č. 117/9/2021 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města neprodávat část pozemkové parcely č. 1070/1 (trvalý 

travní porost) o výměře cca 814 m2 a část pozemkové parcely č. 1111/1 (trvalý travní porost)  

o výměře cca 1032 m2 vše v katastrálním území Tanvald za účelem využití pro volnočasové aktivity 

spolku KOK, o.s., se sídlem Poděbradova 3178, Kladno. 

 

usnesení č. 118/9/2021 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města část pozemkové parcely č. 265/8 (ostatní plocha – 

manipulační plocha) o výměře cca 24 m2 v katastrálním území Tanvald za účelem stavby garáže 

neprodávat. 

       

usnesení č. 119/9/2021 
 

Rada města nesouhlasí s pronájmem části pozemkové parcely č. 322/11 v katastrálním území 

Tanvald paní M. za účelem užívání jako zahrady. 

 

usnesení č. 120/9/2021 
 

Rada města vydává záměr darovat části pozemkové parcely č. 1017 (ostatní plocha – neplodná půda) 

v katastrálním území Tanvald, označené podle geometrického plánu č. 1771-961/2019 jako 

pozemková parcela č. 1017/2 (ostatní plocha – silnice) o výměře 59 m2  a  pozemková parcela  

č. 1017/3 (ostatní plocha  –  silnice)  o výměře 2 m2, Libereckému kraji, se sídlem U Jezu 642/2a, 

Liberec 2. 

 

   usnesení č. 121/9/2021 
 

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. IV-12-4020116/VB/005, týkající se  stavby 

vrchního vedení NN na části pozemkové parcely č. 2623/1 v katastrálním území Šumburk nad 

Desnou; 

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

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

– Podmokly podle předloženého návrhu, týkající se stavby vrchního vedení NN  na části pozemkové 

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

 

usnesení č. 122/9/2021 
 

Rada města schvaluje: 

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

č. 4221/1 v katastrálním území Smržovka ve prospěch novostavby rodinného domu na pozemkové 

parcele č. 4225/2 v katastrálním území Smržovka podle předloženého návrhu Smlouvy o uzavření 

budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby; 

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

Tanvald a paní Z. podle předloženého návrhu, týkající se stavby vodovodní přípojky na části 

pozemkové parcely č. 4221/1 v katastrálním území Smržovka ve prospěch novostavby rodinného 

domu na pozemkové parcele č. 4225/2 v katastrálním území Smržovka. 
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usnesení č. 123/9/2021 
 

Rada města schvaluje: 

1/  zřízení  věcného břemene – služebnosti  ve prospěch stavební parcely č. 544/1 v katastrálním 

území Šumburk nad Desnou, jejíž součástí je stavba: Šumburk nad Desnou č.p.456, rodinný dům, 

spočívající v právu k provozování studny a vodovodní přípojky na části pozemkové parcely č. 757/5 

v katastrálním území Šumburk nad Desnou, v právu k provozování vodovodní přípojky na části 

pozemkové parcely  č. 2688 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/  Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Tanvald a paní D. podle 

předloženého návrhu, týkající se provozování studny a vodovodní přípojky na části pozemkových 

parcel č. 757/5  a č. 2688 v katastrálním území Šumburk nad Desnou ve prospěch stavební parcely 

č. 544/1 v  katastrálním území Šumburk nad Desnou, jejíž součástí je stavba: Šumburk nad Desnou 

č.p. 456, rodinný dům. 

 
usnesení č. 124/9/2021 
 

Rada města souhlasí s umístěním nového zemního kabelového vedení na pozemkové parcele  

č. 2623/1 v kú. Šumburk nad Desnou, která je v majetku města Tanvald, dle požadavku společnosti 

ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/9, Děčín. 

 

usnesení č. 125/9/2021 
 

Rada města souhlasí s přijetím majetku nepatrné hodnoty, tj. finanční hotovosti ve výši 12.043 Kč, 

uložené v Nemocnici Tanvald, městem Tanvald, jako obstaratelem pohřbu p. Miroslava Kotlára, nar. 

16.07.1977, posledně trvale hlášen na Palackého 359, Tanvald, zemřelého dne 10.02.2021. 

 
usnesení č. 126/9/2021 
 

Rada města schvaluje Darovací smlouvu č. 25/2021 mezi městem Tanvald a organizací Hospic  

sv. Zdislavy, o.p.s., se sídlem Pod Perštýnem 321, Liberec dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 127/9/2021 
 

Rada města schvaluje kupní smlouvu mezi městem Tanvald a Severočeskou vodárenskou 

společností a.s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice podle předloženého návrhu, týkající se prodeje 

stavby „Tanvald – ul. Protifašistických bojovníků – prodloužení vodovodu“. 

 

usnesení č. 128/9/2021 
 

Rada města schvaluje nabídku společnosti as4u.cz, s.r.o., se sídlem Na dlouhém lánu 19/3, Praha 6 

– Vokovice na vytvoření nových webových stránek města Tanvald a rozhodla provést rozpočtové 

opatření č. 19/2021:  

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

STAROSTA                                                                                                - 70.000 Kč 

 

ODBOR SPRÁVNÍ        + 70.000 Kč 

 

 
 

 

 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

6223 5175 20 -70 000,00

6171 5169 19 70 000,00
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usnesení č. 129/9/2021 
 

Rada města: 

1/ schvaluje poskytnutí peněžitých darů: 

- Nadaci Ivana Dejmala pro ochranu přírody, se sídlem Vaňurova 20/465, Liberec 3 ve výši 3.000 Kč 

- spolku Linka bezpečí, z.s., se sídlem Ústavní 95, Praha 8 ve výši 2.000 Kč 

- TJ Velké Hamry, z.s., se sídlem Velké Hamry 550 ve výši 4.000 Kč 

 
2/ rozhodla provést rozpočtové opatření č. 22/2021: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ        

 

nerozdělené dotace a dary       - 9.000 Kč 

 

dar Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody  3.000 Kč 

dar Linka bezpečí, z.s.  2.000 Kč 

dar TJ Velké Hamry, z.s.  4.000 Kč 

 

 
 
3/ schvaluje Darovací smlouvy č. 26 - 28/2021 mezi městem Tanvald a Nadací Ivana Dejmala pro 

ochranu přírody, spolkem Linka bezpečí, z.s. a TJ Velké Hamry, z.s. dle předložených návrhů.  

 

usnesení č. 130/9/2021 
 

Rada města rozhodla uvolnit finanční prostředky na výrobu dřevěných regálů a opravu lavičky  

na veřejném pohřebišti Horní Tanvald a provést rozpočtové opatření č. 20/2021: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ                  + 28.600 Kč 

 

ROZPOČTOVÁ REZERVA                     - 28.600 Kč 

 

 
 

usnesení č. 131/9/2021 
 

Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 04.01.2021 mezi městem Tanvald a 

společností EVOSA spol. s r.o., se sídlem Jenišovice 181, Jenišovice u projektu „Realizace energ. 

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

 
usnesení č. 132/9/2021 
 

Rada města rozhodla: 

1/ pronajmout bytovou jednotku č. 206, garsoniéru s příslušenstvím, Vítězná 593, Tanvald, část 

Šumburk nad Desnou na dobu určitou do 31.12.2021; 

2/ pronajmout bytovou jednotku č. 28, garsoniéru s příslušenstvím, Vítězná 614, Tanvald, část 

Šumburk nad Desnou na dobu určitou do 31.12.2021. 

§ pol. ORJ ORG Kč

3900 5221 99 46746030 3 000,00

4329 5222 99 61383198 2 000,00

3419 5222 99 16389298 4 000,00

6409 5222 99 -9 000,00

§ pol. ORJ ORG Kč

3632 5137 21 27 400,00

3632 5171 21 1 200,00

6409 5901 -28 600,00
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usnesení č. 133/9/2021 
 

Rada města schvaluje Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě  

do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 21_SOP_01_4121780751 mezi městem Tanvald  

a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly dle předloženého 

návrhu. 

 

usnesení č. 134/9/2021 
 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 21/2021: 

 
BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ   

 

nerozdělené dotace a dary neziskovým org. v oblasti soc. služeb   + 32.200 Kč 
 

nerozdělené dotace a dary            - 32.200 Kč 

 

    
 

usnesení č. 135/9/2021 
 

Rada města projednala návrh ředitelky Mateřské školy Tanvald, U Školky 579 na omezení provozu 

mateřské školy v měsíci červenci a srpnu 2021 bez připomínek. 

 

usnesení č. 136/9/2021 
 

Rada města rozhodla: 

1) pokračovat prostřednictvím Městské policie Tanvald v úsekovém měření rychlosti vozidel  

na silnici 1/10 v obci Kořenov a uzavřít dodatky příslušných smluv na pronájem a servis 

měřícího zařízení na období od 01. 07. 2021 do 31. 12. 2021; 

2) přistoupit na nabídku firmy Gornex s.r.o. se sídlem Vinohradská 2165/48,  

Praha 2, PSČ 120 00 na provedení statistického měření v uvedených čtyřech lokalitách – 

Smržovka, Velké Hamry a Plavy včetně ekonomické rozvahy za nabídnutou cenu 

110 448,80 Kč; 

3) provést rozpočtové opatření č. 18/2021: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

STAROSTA                                                                                           + 110.448,80 Kč 

 

ROZPOČTOVÁ REZERVA                                                                - 110.448,80 Kč 

 

  
 

usnesení č. 137/9/2021 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města projednat Návrh pana K. na změnu Územního plánu 

Tanvald pro plochu na stpč. 121 v katastrálním území Šumburk nad Desnou.  

 

 

 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

6409 5222 99 -32 200,00

6409 5222 99 4359 32 200,00

§ pol. ORJ ORG Kč

2223 5169 20 110 448,80

6409 5901 -110 448,80
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usnesení č. 138/9/2021 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vyhovět Návrhu paní H. na změnu Územního plánu 

Tanvald pro plochy na stpč. 166 a ppč. 1422/5 vše v katastrálním území Šumburk nad Desnou  

a pořídit změnu Územního plánu Tanvald.                   

 

usnesení č. 139/9/2021 
 

Rada města v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

v platném znění a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění jmenuje 

paní Mgr. Janu Tůmovou na vedoucí pracovní místo ředitelky Základní školy Tanvald, Sportovní 

576, příspěvková organizace, s účinností od 01. 08. 2021 na šest let, tj. do 31. 07. 2027. 

 

usnesení č. 140/9/2021 
 

Rada města jako zřizovatel souhlasí s účastí JSDHO Tanvald – Šumburk na prověřovacím cvičení 

dne 18.05.2021 od 10 hodin. 

 

 

Upraveno podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

 

 

 

 

 

Mgr. Antonín Bělonožník  v.r.                                                                 RNDr. Jaroslav Týl v.r. 

        místostarosta                                                                                         člen rady města 


