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 Město TANVALD 

 

 Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 

konané dne 13.01.2021 

 

usnesení č. 1/1/2021 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s výkupem: 

1/ části pozemkové parcely č. 493/5 v katastrálním území Šumburk nad Desnou, označené podle 

geometrického plánu  č. 1136-294/2020 ze dne 11.11.2020 jako díl „a“ o výměře 28 m2,   za kupní 

cenu 2.800 Kč od manželů G.; 

2/ části pozemkové parcely č. 493/7 v katastrálním území Šumburk nad Desnou, označené podle 

geometrického plánu  č. 1136-294/2020 ze dne 11.11.2020 jako díl „b“ o výměře 13 m2,   za kupní 

cenu 1.300 Kč od manželů K. 

 

usnesení č. 2/1/2021 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města pozemkovou parcelu č. 922 (trvalý travní porost)  

o výměře  1787 m2 a části pozemkové parcely č. 921/5 (trvalý travní porost) o výměře cca  1390 m2  

vše v katastrálním území Tanvald neprodávat. 

 

usnesení č. 3/1/2021 
 

Rada města souhlasí s umístěním stavby zemní kabelové přípojky „VI-12-4019898, JN-Šumburk 

nad Desnou_kNN, SS100“, kterou budou dotčeny pozemkové parcely č. 2386, 2385/1 a 2599/1  

vše v  katastrálním území Šumburk nad Desnou ve vlastnictví města Tanvald, dle požadavku spol. 

ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV. 

 

usnesení č. 4/1/2021 
 

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-12-4019898/VB/002, týkající se  stavby 

zemního kabelového vedení NN a nové kabelové spojky na části pozemkových parcel č. 2599/1,  

č. 2385/1 a č. 2386 v katastrálním území Šumburk nad Desnou; 

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

o umístění stavby č. IV-12-4019898/VB/002 mezi městem Tanvald a ČEZ Distribucí, a.s.,  

se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, týkající se stavby zemního kabelového vedení NN 

a nové kabelové spojky na části pozemkových parcel č. 2599/1, č. 2385/1 a č. 2386 v katastrálním 

území Šumburk nad Desnou. 

 

usnesení č. 5/1/2021 
 

Rada města: 

1/ ruší své usnesení č. 299/21/2020 ze dne 26.10.2020, kterým schválila kupní smlouvu mezi 

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

podle předloženého návrhu, týkající se výkupu stavební parcely č. 1626 (zastavěná plocha  

a nádvoří) o výměře 58 m2 a pozemkové parcely č. 265/16 (ostatní plocha – manipulační plocha)  

o výměře 477 m2
 v katastrálním území Tanvald; 

2/ schvaluje kupní smlouvu mezi Severočeskou vodárenskou společností a.s., se sídlem Přítkovská 

1689, Teplice a městem Tanvald podle předloženého návrhu, týkající se výkupu stavební parcely  

č. 1626 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 58 m2 a pozemkové parcely č. 265/16 (ostatní 

plocha – manipulační plocha) o výměře 477 m2
 v katastrálním území Tanvald. 
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usnesení č. 6/1/2021 
 

Rada města souhlasí s umístěním stavby zemní vodovodní a kanalizační přípojky, kterou budou 

dotčeny pozemkové parcely č. 101/2, 2603/1 a 2604/1 vše v katastrálním území Šumburk nad 

Desnou ve vlastnictví města Tanvald, dle požadavku paní S. s podmínkou, že kanalizační potrubí 

bude přes komunikaci v ul. U Herty, na pozemkové parcele č. 101/6 v katastrálním území Šumburk 

nad Desnou, provedeno protlakem. 

 

usnesení č. 7/1/2021 
 

Rada města v souladu s Čl. VI, bod B 1) písmn. b) zřizovací listiny souhlasí s přijetím finančního 

daru ve výši 90.000 Kč příspěvkovou organizací Masarykova základní škola Tanvald, Školní 416. 

usnesení č. 8/1/2021 
 

Rada města po projednání požadavku manželů B. na náhradu škody při stavbě vodovodu  

a kanalizace v ul. Vítězná, Tanvald, část Šumburk nad Desnou rozhodla tomuto nevyhovět. 

 

usnesení č. 9/1/2021 
 

Rada města rozhodla schválit přípravu projektu „Kompletní rekonstrukce objektu č.p. 301 ZUŠ 

Tanvald“ pro podání žádosti o dotaci.  

 

usnesení č. 10/1/2021 
 

Rada města rozhodla schválit přípravu projektu „Pumptrack“ v areálu kempu Tanvaldský Špičák  

pro podání žádosti o dotaci.  

 

usnesení č. 11/1/2021 
 

Rada  města  schvaluje  nájemní smlouvu  mezi   městem Tanvald  a  panem Petrem Borovským, 

IČ 49883011, Haratice 141 Plavy podle předloženého návrhu, týkající se pronájmu částí 

pozemkové parcely č. 167/1 v katastrálním území Tanvald za účelem umístění stavby prodejního 

stánku a stánku pro skladování ovoce a zeleniny. 

 

usnesení č. 12/1/2021 
 

Rada města schvaluje zpracování projektu „Koncepční návrh obnovy interiéru společných prostor 

ZŠ Tanvald, Sportovní“ dle předloženého návrhu a rozhodla provést rozpočtové opatření č. 1/2021: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ                 + 105.000 Kč 

 

ROZPOČTOVÁ REZERVA                                                                                - 105.000 Kč 

 

 
 

usnesení č. 13/1/2021 
 

Rada města po projednání rozhodla uhradit náklady ve výši 29.062 Kč bez DPH spojené 

s úpravou místnosti ve vestibulu objektu č.p. 579, U Školky, Tanvald, kterou užívá Mateřské  

a dětské centrum Maják, z.s. 

 

 

 

 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

3113 5166 21 3520 105 000,00

6409 5901 -105 000,00
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usnesení č. 14/1/2021 
 

Rada města schvaluje podání žádosti Kooperativa pojišťovně, a.s., Vienna Insurance Group  

o provedení vinkulace pojistného plnění stavby „Vyhlídka nad Tanvaldem“ ve prospěch 

Ministerstva pro místní rozvoj, se sídlem Staroměstské nám. 932/6, Praha 1 dle přílohy. 

 

usnesení č. 15/1/2021 
 

Rada města schvaluje Smlouvu o prezentaci a poskytnutí služeb mezi městem Tanvald, městem 

Desná a společností Liberecká TV s.r.o., se sídlem Mrštíkova 399/2a, Liberec dle předloženého 

návrhu. 

 

usnesení č. 16/1/2021 
 

Rada města souhlasí s pokácením 1 ks břízy nacházející se u č.p. 580 v ul. Pod Špičákem, Tanvald,  

na pozemkové parcele č. 1843/3 v katastrálním území Tanvald, s tím, že pokácení stromu provedou 

na své náklady žadatelé, kteří si ponechají dřevní hmotu. 

 

usnesení č. 17/1/2021 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout nevyhovět Návrhu spol. ZENERGO 

Moravia s.r.o. na změnu Územního plánu Tanvald pro plochu na ppč. 829/1 v k.ú. Šumburk nad 

Desnou a změnu Územního plánu Tanvald nepořizovat.                   

 

usnesení č. 18/1/2021 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout nevyhovět Návrhu pana K.  

na změnu Územního plánu Tanvald pro plochu na stpč. 121 v k.ú. Šumburk nad Desnou a změnu 

Územního plánu Tanvald nepořizovat.                  

 

usnesení č. 19/1/2021 

 

Rada města schvaluje platové výměry s účinností od 01.01.2021: 

- ředitelce Masarykovy základní školy a Obchodní akademie Tanvald, Školní 416  

Mgr. Janě Duňkové dle přílohy; 

- ředitelce Základní školy Tanvald, Sportovní 576 Mgr. Ivaně Stěhulové dle přílohy; 

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

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

Beranové dle přílohy; 

- ředitelce Základní umělecké školy Tanvald Mgr. Petře Jedličkové Šimůnkové dle přílohy. 

 

usnesení č. 20/1/2021 

 

Rada města rozhodla přijmout nabídku předloženou společností as4u.cz, IČ 28884035, se sídlem  

Na dlouhém lánu 19/3, Praha 6 na vytvoření turistického portálu města Tanvald. 

 

usnesení č. 21/1/2021 

 

Rada města po projednání žádosti Spolku Lungta, se sídlem Dlouhá 2, Praha 1 rozhodla,  

že se město Tanvald k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ v roce 2021 nepřipojí. 

 

usnesení č. 22/1/2021 

 

Rada města souhlasí s pořádáním a provozováním trhů na centrálním parkovišti v roce 2021 paní 

Dygrýnovou, a to vždy jedenkrát za měsíc, od dubna do prosince, v případě, že jejich konání bude 

možné dle epidemiologické situace. 
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usnesení č. 23/1/2021 

 

Rada města bere na vědomí pracovní plán Rady města Tanvald na I. pololetí 2021  

dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 24/1/2021 

 

Rada města ruší své usnesení č. 292/20/2020 ze dne 14.10.2020. 

 

 

 

Upraveno podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

 

 

 

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

      starosta                                                                                                     místostarosta 

 


