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 Město TANVALD 

 

 Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 

konané dne 26.01.2022 

 

usnesení č. 10/2/2022 
 

Rada města vydává záměr na propachtování pozemků: 

1/  pozemkové parcely č. 760/7 (trvalý travní porost) o výměře   311 m2  

2/  pozemkové parcely č. 786/5 (trvalý travní porost) o výměře 4159 m2  

3/  pozemkové parcely č. 822/2  (trvalý travní porost) o výměře 366 m2 

4/  pozemkové parcely č. 1863/3 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 134 m2 

5/  pozemkové parcely č. 1868/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 752 m2 

panu Františku Berkovi, zemědělskému podnikateli, IČ 69282706, Pod Špičákem 675, Tanvald  

za účelem provozování zemědělské činnosti. 

 

usnesení č. 11/2/2022 
 

Rada města rozhodla: 

1/ na základě vydaného a zveřejněného záměru propachtovat pozemky: 

a/ část pozemkové parcely č. 205/2 (trvalý travní porost) o výměře 3300 m2  

b/ část pozemkové parcely č. 679/1 (trvalý travní porost) o výměře 430 m2 

c/  pozemkovou parcelu č. 899/19 (trvalý travní porost) o výměře 1491 m2 

vše v katastrálním území Šumburk nad Desnou panu Marku Divíškovi, IČ 03833488, Vítězná 249, 

Tanvald, část Šumburk nad Desnou jako zemědělský pacht na dobu neurčitou s dvanáctiměsíční 

výpovědní lhůtou za pachtovné ve výši 0,20 Kč/m2/rok; 

2/  schválit Smlouvu pachtovní mezi městem Tanvald a panem Markem Divíškem, IČ 03833488, 

Vítězná 249, Tanvald, část Šumburk nad Desnou podle předloženého návrhu, týkající se 

propachtovní části pozemkových parcel č. 205/2,  č. 679/1 a pozemkové parcely č. 899/19  

vše v katastrálním území Šumburk nad Desnou. 

 

usnesení č. 12/2/2022 
 

Rada města schvaluje: 

1/ kupní smlouvu mezi městem Tanvald a paní E. podle předloženého návrhu, týkající se prodeje 

části pozemkové parcely č. 815/1 (trvalý travní porost) v katastrálním území Tanvald označené 

podle geometrického plánu č.1855-331/2021 jako pozemková parcela č. 815/3 (trvalý travní 

porost) o výměře 354 m2; 

2/ dohodu o postoupení smlouvy mezi městem Tanvald, paní E. a firmou GasNet s.r.o., se sídlem 

Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem podle předloženého návrhu, týkající se zřízení věcného 

břemene na části pozemkové parcely č. 815/1 (trvalý travní porost) v katastrálním území Tanvald 

označené podle geometrického plánu č.1855-331/2021 jako pozemková parcela č. 815/3 (trvalý 

travní porost) o výměře 354 m2. 

 

usnesení č. 13/2/2022 
 

Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti mezi městem Tanvald  

a panem E. podle předloženého návrhu, týkající se umístění zásobníku pitné vody a vodovodní 

přípojky na části pozemkové parcely č. 210/1 v katastrálním území Šumburk nad Desnou  

ve prospěch stavební parcely č. 583 v katastrálním území Šumburk nad Desnou, jejíž součástí  

je stavba: Šumburk nad Desnou č.p. 487. 

 

usnesení č. 14/2/2022 
 

Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti č.j. OLP/3684/2021 mezi Libereckým krajem,  

se sídlem u Jezu 642/2a, Liberec 2 a městem Tanvald podle předloženého návrhu, týkající se 

stavby vodovodní přípojky pro hasičskou zbrojnici, Údolí Kamenice 686, Tanvald. 
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usnesení č. 15/2/2022 
 

Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IE-12-4006809/1 TR-

Tanvald realizace STO mezi městem Tanvald a firmou ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 

874/8, Děčín IV- Podmokly podle předloženého návrhu, týkající se stavby ekvipotencionálního 

prahu sloužícího k zemnění oplocení na části pozemkové parcely č. 409/3 v katastrálním území 

Tanvald. 

 

usnesení č. 16/2/2022 
 

Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku z prostředků Česko-německého fondu 

budoucnosti č. 3-21-12079 na obnovu centrálních křížů na hřbitově v Horním Tanvaldu mezi 

Česko-německým fondem budoucnosti, nadační fond, IČ: 67776841, se sídlem Železná 24, 110 00 

Praha 1 a městem Tanvald dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 17/2/2022 
 

Rada města v souladu s § 6 zák. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších 

předpisů, jako zřizovatel Mateřské školy Tanvald, U Školky 579, příspěvkové organizace, 

schvaluje výši úplaty 500 Kč/měsíc za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Tanvald s účinností 

od 01.09.2022. 

 

usnesení č. 18/2/2022 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vybudování Areálu pevných kontrol Tanvald  

a rozpočtové opatření:      

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ         + 110.000 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                  + 110.000 Kč 

  

                                                
 

usnesení č. 19/2/2022 
 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 1/2022 spočívající v pořízení 2.410 ks 

antigenních testů pro potřeby MěÚ a zřízených příspěvkových organizací: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODDĚLENÍ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA     + 132.550 Kč 

 

ROZPOČTOVÁ REZERVA                                                                                - 132.550 Kč 

 

 
 

 

 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

3412 5137 21 20 000,00

3412 5139 21 20 000,00

3412 5169 21 70 000,00

8115 110 000,00

§ pol. ORJ ORG Kč

5213 5139 18 132 550,00

6409 5901 -132 550,00
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usnesení č. 20/2/2022 
 

Rada města rozhodla pronajmout byt č. 5 o velikosti 1+KK v budově školy na Šumburku  

v č.p. 333, Raisova ul., Tanvald, část Šumburk nad Desnou od 01.02.2022. 

 

usnesení č. 21/2/2022 
 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 86/2021: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ                       - 45.776,72 Kč 

 

ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ                                   + 45.776,72 Kč 

 

 
 

 

usnesení č. 22/2/2022 
 

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. 23/2/2022 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města Návrhu manželů H. na změnu Územního plánu 

Tanvald pro plochu na ppč. 1017/1 v k. ú. Šumburk  nad Desnou nevyhovět a změnu Územního 

plánu Tanvald nepořizovat. 

 

usnesení č. 24/2/2022 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města Návrhu pana K. na změnu Územního plánu Tanvald 

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

nepořizovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚZ § pol. ORJ ORG Kč

13011 6171 5011 10 -45 776,72

13011 6171 5901 29 -220 000,00

13011 6171 5136 29 3 179,00

13011 6171 5139 29 26 355,82

13011 6171 5139 29 18 2 753,06

13011 6171 5162 29 33 484,92

13011 6171 5164 29 18 15 343,61

13011 6171 5167 29 47 740,00

13011 6171 5169 29 28 125,00

13011 6171 5173 29 1 559,00

13011 6171 5194 29 190,00

13011 6171 5151 29 5 167,00

13011 6171 5153 29 25 145,00

13011 6171 5154 29 49 523,00

13011 6171 5161 29 25 009,00

13011 6171 5156 29 2 202,31
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usnesení č. 25/2/2022 
 

Rada města souhlasí s pořádáním a provozováním trhů na centrálním parkovišti v roce 2022 paní 

Pavlou Dygrýnovou, a to vždy jedenkrát za měsíc, od dubna do prosince, 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 

 

 


