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 Město TANVALD 

 

 Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 

konané dne 19.05.2021 

 

usnesení č. 141/10/2021 
 

Rada města vydává záměr na prodej části pozemkové parcely č. 81/1 (zahrada) o výměře cca 40 m2 

v katastrálním území Šumburk nad Desnou manželům P. za účelem stavby garáže. 

  

usnesení č. 142/10/2021 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města pozemkovou parcelu č. 1142/2 (ostatní plocha – 

neplodná půda) o výměře cca 118 m2 v katastrálním území Tanvald za účelem rozšíření zázemí  

u rodinného domu čp. 395, ul. Valašská, Tanvald neprodávat. 

 

usnesení č. 143/10/2021 
 

Rada města vydává záměr na pronájem části pozemkové parcely č. 328/73 (ostatní plocha – zeleň)  

o výměře cca 485 m2 v katastrálním území Tanvald Stavebnímu bytovému družstvu Špičák,  

se sídlem Krkonošská 181, Tanvald za účelem užívání jako zázemí u bytového domu č.p. 533,  

č.p. 534, č.p.535, ul. Radniční, Tanvald. 

 

usnesení č. 144/10/2021 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města uvolnit finanční prostředky na financování projektu 

„Tanvald – oprava místní komunikace 23c ul. Palackého“ a dále schválit rozpočtové opatření: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ               + 3.442.500 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                + 3.442.500 Kč 

 

 
 

usnesení č. 145/10/2021 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města uvolnit finanční prostředky na financování projektu 

„Centrum sociálních služeb Tanvald – Kotva“ a dále schválit rozpočtové opatření: 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

Centrum sociálních služeb Tanvald - Kotva         + 1.193.000,00 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 
Převod hospodářského výsledku z minulých let           + 1.193.000,00 Kč 

 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

2212 5171 21 22122021 3 432 000,00

2212 5166 21 22122021 60 500,00

2212 5169 21 22122021 -50 000,00

8115 3 442 500,00

§ pol. ORJ ORG Kč

3613 6121 21 10134 1 193 000,00

8115 1 193 000,00
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usnesení č. 146/10/2021 
 

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. IE-12-4006985/VB/01, týkající se stavby zařízení distribuční soustavy 

–  kabelového vedení NN, přípojkové a rozpojovací skříně na sídlišti Výšina; 

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

o umístění stavby č. IE-12-4006985/VB/01 městem Tanvald a ČEZ Distribucí, a.s., se sídlem 

Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly podle předloženého návrhu, týkající se stavby zařízení 

distribuční soustavy – kabelového vedení NN, přípojkové a rozpojovací skříně na sídlišti Výšina. 

 

usnesení č. 147/10/2021 
 

Rada města schvaluje kupní smlouvu  mezi  městem Tanvald  a  paní  K. podle předloženého návrhu, 

týkající se prodeje pozemkových parcel č. 825/1 a č. 825/2 v katastrálním území Šumburk nad 

Desnou. 

 

usnesení č. 148/10/2021 
 

Rada města schvaluje smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi městem Tanvald a paní S. podle 

předloženého návrhu, týkající se prodeje pozemkových parcel č. 663/1, č. 663/2 a č. 664/19  

vše v katastrálním území Šumburk nad Desnou. 

 
usnesení č. 149/10/2021 
 

Rada města souhlasí s umístěním zemní vodovodní přípojky na pozemkové parcele č. 496/7 

v Šumburk nad Desnou, která je v majetku města Tanvald, dle požadavku pana Š. 

 

usnesení č. 150/10/2021 
 

Rada města souhlasí s umístěním stavby vodovodního přivaděče pitné vody pro oblast Český 

Šumburk na pozemkových parcelách č. 851/1, č. 2623/2, č. 2593/6, č. 2618, č. 1190/18, č. 1272/3, 

č. 2626, č. 2638/2 a č. 2635 vše v katastrálním území Šumburk nad Desnou, které jsou v majetku 

města Tanvald, dle požadavku Severočeské vodárenské společnosti, a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 

Teplice. 
 

 

usnesení č. 151/10/2021 
 

Rada města bere na vědomí záměr spolku MuTan, se sídlem Na Balkáně 586, Tanvald, část 

Šumburk nad Desnou uspořádat 3.ročník festivalu Zavízozofest dne 26.06.2021 za podmínky 

dodržení všech aktuálních hygienických opatření.    

 

usnesení č. 152/10/2021 
 

Rada města souhlasí s ukončením pachtovní smlouvy ze dne 14.03.2017 uzavřené mezi městem 

Tanvald a panem Miroslavem Drdou, IČ 765 09 109, Palackého 587, Tanvald, týkající se 

propachtování části pozemkové parcely č. 679/1 (trvalý travní porost) o výměře 600 m2 

v katastrálním území Šumburk nad Desnou. 

 

usnesení č. 153/10/2021 
 

Rada města rozhodla v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, v platném znění schválit příspěvkové organizaci Mateřská škola Tanvald, U Školky 579 

použití fondu investic takto: 

• ve výši do 64.000 Kč na pořízení myčky skla a nádobí pro ŠJ Radniční 

• ve výši do 105.000 Kč na pořízení sklopné pánve RedFox pro ŠJ U Školky 
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usnesení č. 154/10/2021 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města pořídit nové vozidlo pro technické služby města 

Tanvald HiSun Sector 550 EFi 4x4 od firmy Motocentrum WarmUp, Svárovská 46, Liberec, 

uvolnit finanční prostředky na toto vozidlo a schválit rozpočtové opatření: 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

pořízení vozidla HiSun Sector 550 EFi 4x4              251.000 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 
 

Převod hospodářského výsledku z minulých let            + 251.000 Kč 

 

 
 

usnesení č. 155/10/2021 
 

Rada města schvaluje kupní smlouvu mezi  městem Tanvald  a  manželi F. podle předloženého 

návrhu, týkající se prodeje části pozemkové parcely č. 258/1 (ostatní plocha – neplodná půda) 

v katastrálním území Tanvald, označené podle geometrického plánu č. 1828-362/2020 jako 

pozemková parcela č. 258/3 (ostatní plocha – neplodná půda) o výměře 227 m2. 

 

usnesení č. 156/10/2021 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodloužení termínu splatnosti zápůjčky  

ve výši 2.000.000 Kč vyplývající ze Smlouvy o zápůjčce ze dne 25. 07. 2014 mezi TJ Bižuterie, z s.,  

se sídlem Pražská 4200/20, Jablonec nad Nisou a městem Tanvald do 30. 06. 2024. 

 

usnesení č. 157/10/2021 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit za osobní přínos při splnění významného 

úkolu, za činnost a aktivity v první polovině roku 2021 včetně řešení mimořádných situací  

a koordinaci činností pověřeného úřadu ve stavu nouze, které vykonávali ve prospěch města v době 

mimo úřední hodiny, ve svém osobním volnu nejen v pracovní dny, ale i ve dnech pracovního volna 

a klidu, poskytnout v souladu s § 76 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích platném v znění, mimořádné 

odměny starostovi a místostarostovi ve výši jedné jejich měsíční odměny. 

 

usnesení č. 158/10/2021 
 

Rada města schvaluje vyplacení odměn ředitelkám škol a školských zařízení za I. pololetí 2021 

ve výplatním období za měsíc květen 2021 dle přílohy. 

 

usnesení č. 159/10/2021 
 

Rada města schvaluje platový výměr ředitelce Základní školy Tanvald, Sportovní 576, příspěvková 

organizace paní Mgr. Janě Tůmové s účinností od 01.08.2021 dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 160/10/2021 
 

Rada města rozhodla pronajmout byt č. 6, bezbariérovou dvougarsoniéru s příslušenstvím, Vítězná 

614, Tanvald, Šumburk nad na dobu určitou do 31.12.2021. 

 

 

 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

3639 6123 22 10408 251 000,00

8115 251 000,00



 - 4 - 

usnesení č. 161/10/2021 
 

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

dne 28.05.2021 od 10 hodin 

 

usnesení č. 162/10/2021 
 

Rada města schvaluje: 

1/ Smlouvu o dílo mezi městem Tanvald a společností as4u.cz, s.r.o., se sídlem Na dlouhém lánu 

19/3, 160 00 Praha 6 – Vokovice dle předloženého návrhu; 

2/ Smlouvu o zpracování osobních údajů mezi městem Tanvald a společností as4u.cz, s.r.o., se sídlem  

Na dlouhém lánu 19/3, 160 00 Praha 6 – Vokovice dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 163/10/2021 

 

Rada města schvaluje program zasedání zastupitelstva města dne 09. 06. 2021 s tím, že může být 

dle potřeby doplněn: 

 1. Zahájení 

 2. Informace o činnosti rady města  

 3. Informace o činnosti výborů zastupitelstva města 

 4. Informace o činnosti společností s majetkovou účastí města 

 5. Majetkoprávní záležitosti  

 6. Náměty, připomínky, diskuze 

 7. Závěr  

 

 

 

 

Upraveno podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

 

 

 

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

      starosta                                                                                                     místostarosta  

 


