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 Město TANVALD 

 

 Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 

konané dne 16.03.2022 

 

usnesení č. 68/6/2022 
 

Rada města souhlasí s umístěním stavby zemní kabelové přípojky na části pozemkové parcely  

č. 2679  a na části pozemkové parcely č. 663/1 vše kú. Šumburk nad Desnou, která jsou ve vlastnictví 

města Tanvald, dle požadavku společnosti ELMOS Liberec s.r.o., se sídlem Ševčíkova 982,  

Liberec 6. 

 

usnesení č. 69/6/2022 
 

Rada města schvaluje: 

1/  zřízení věcného břemene ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV – 

Podmokly podle předloženého návrhu Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  

a dohody o umístění stavby č. IP-12-4013711/JN-Šumburk nad Desnou-svod-kNN, SS100 týkající 

stavby zařízení distribuční soustavy - kabelového vedení NN a pilíře na  části  pozemkové  parcely 

č. 2679 (ostatní plocha – ostatní komunikace)  a na části pozemkové parcely č. 663/1 (trvalý travní 

porost) v katastrálním území  Šumburk nad Desnou; 

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

4013711 mezi městem Tanvald a ČEZ Distribucí, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV – 

Podmokly týkající se stavby zařízení distribuční soustavy –kabelového vedení NN a pilíře na  části  

pozemkové  parcely č. 2679 (ostatní plocha – ostatní komunikace)  a na části pozemkové parcely  

č. 663/1 (trvalý travní porost) v katastrálním území  Šumburk nad Desnou. 

 

usnesení č. 70/6/2022 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města pozemky nabízené firmou VIAGEM a.s., se sídlem 

Sokolovská 131/86, Praha 8 – Karlín nevykupovat. 

 

usnesení č. 71/6/2022 
 

Rada města vydává záměr na prodej pozemkové parcely č. 899/15 (trvalý travní porost) o výměře 

1101 m2 v katastrálním území Šumburk nad Desnou manželům K. za účelem stavby rodinného domu. 

 

usnesení č. 72/6/2022 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města  část pozemkové parcely č. 2370/5 (zahrada) o výměře 

cca 20 m2 a část pozemkové parcely č. 2358/3 (trvalý travní porost) o výměře  cca 15 m2 vše 

v  katastrálním území Šumburk nad Desnou v  katastrálním území Šumburk nad Desnou v současné 

době neprodávat. 

 

usnesení č. 73/6/2022 
 

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

týkající se prodeje části pozemkové parcely č. 158/1 (ostatní plocha – neplodná půda) v katastrálním 

území Tanvald označené podle geometrického plánu č. 1859-386/2021 ze dne 7. 12. 2021 jako 

pozemková parcela č. 158/3 (ostatní plocha – neplodná půda) o výměře 174 m2 za účelem zajištění 

přístupu k objektu č.p. 144, ul. Železnobrodská, Tanvald. 

 

usnesení č. 74/6/2022 
 

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

návrhu, týkající se prodeje pozemkové parcely č.729/12 (trvalý travní porost) o výměře 1548 m2  

a spoluvlastnického podílu ve výši 1/18 vzhledem k celku na pozemku označeném jako pozemková 

parcela č. 1681/1 (ostatní plocha – ostatní komunikace) vše v katastrálním území Tanvald. 
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usnesení č. 75/6/2022 
 

Rada města schvaluje kupní smlouvu mezi městem Tanvald a panem L. 5 podle předloženého 

návrhu,  týkající se prodeje části pozemkové parcely č. 375/140 (ostatní plocha – jiná plocha)  

v katastrálním území Tanvald označenou podle geometrického plánu č. 1860-388/2021 ze dne 7. 12. 

2021 jako pozemková parcela č. 375/166 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 400 m2 za účelem 

vybudování parkovacích míst a vjezdové cesty u budovy č.p. 548, ul. Horská, Tanvald. 

  

usnesení č. 76/6/2022 
 

Rada města rozhodla navrhnout změnu nájemní smlouvy na pronájem části pozemkové parcely  

č. 171/4 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 300 m2 a části pozemkové parcely č. 171/5 

(ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 440 m2 vše v katastrálním území Tanvald firmě 

Knechtel Trans s.r.o., IČ 287 07 443, se sídlem Smetanova 569, Tanvald, část Šumburk nad Desnou 

dohodou tak, že v nájemní smlouvě na dobu neurčitou bude nově stanovena tříměsíční výpovědní 

lhůta a nájemné bude činit 120 Kč/m2/rok. 

 

usnesení č. 77/6/2022 
 

Rada města: 

a) schvaluje prodloužení účinnosti, obsahu opatření a úkolů stanovených v Koncepci prevence 

kriminality města Tanvaldu na léta 2016 až 2020 do roku 2022; 

b) schvaluje dílčí projekt prevence kriminality „Tanvald – Asistenti prevence kriminality“,  

s celkovými náklady 1.049.768 Kč, s žádostí o dotaci ze státního rozpočtu ve výši 828.000 Kč, 

spoluúčast města na realizaci projektu ve výši 221.768 Kč; 

c) ukládá starostovi města zajistit do 31.3.2022 podání Žádosti na dotaci ze státního rozpočtu na MV 

ČR – odbor prevence kriminality ve smyslu ustanovení Zásad pro poskytování dotací ze státního 

rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 2022. 

 

usnesení č. 78/6/2022 
 

Rada města: 

a) schvaluje prodloužení účinnosti, obsahu opatření a úkolů stanovených v Koncepci prevence 

kriminality na léta 2016 až 2020 do roku 2022; 

b) schvaluje Dílčí projekt prevence kriminality „Tanvald – Preventivní prázdninové programy  

v Majáku 2022“, s celkovými náklady 205.000 Kč, s žádostí o dotaci ze státního rozpočtu ve výši 

140.000 Kč, spoluúčast města na realizaci projektu ve výši 65.000 Kč; 

c) ukládá starostovi města zajistit do 31.03.2022 podání Žádosti na dotaci ze státního rozpočtu  

na MV ČR – odbor prevence kriminality ve smyslu ustanovení Zásad pro poskytování dotací  

ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality na místní úrovni 

2022. 

 

usnesení č. 79/6/2022 
 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 14/2022: 

 

PŘIJATÉ TRANSFERY  

 

na projekt Masarykovy ZŠ Tanvald „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 7“        90.588,75 Kč 

na projekt ZŠ Tanvald, Sportovní 576 „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 7“    92.137,50 Kč 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ 

 

projekt Masarykovy ZŠ Tanvald „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 7“           90.588,75 Kč 

projekt ZŠ Tanvald, Sportovní 576 „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 7“       92.137,50 Kč 
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usnesení č. 80/6/2022 

 

Rada města uděluje souhlas Základní škole Tanvald Sportovní 576, p.o. s podáním žádosti o dotaci  

na obnovení technologického vybavení školní restaurace Scolarest.  

 

usnesení č. 81/6/2022 

 

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

rozpočtů, v platném znění schválit příspěvkové organizaci Základní škola Tanvald, Sportovní 576 

použití fondu investic ve výši do 41.000 Kč na pořízení ponorného mixéru do školní restaurace 

Scolarest.  
 

usnesení č. 82/6/2022 

 

Rada města souhlasí s pokácením 6 bříz a 1 javoru rostoucích v blízkosti silnice I. třídy č. I/10,  

na pozemkové parcele č. 484/1 v k.ú. Šumburk nad Desnou, dle předloženého návrhu odboru rozvoje 

a KV s tím, že dřevo bude použito pro potřeby města nebo prodáno dle platného ceníku. 

 
usnesení č. 83/6/2022 

 

Rada města souhlasí s pokácením 2 javorů a 1 lípy rostoucích na hřbitově na Šumburku,  

na pozemkové parcele č. 431 a 432 v k.ú. Šumburk nad Desnou, dle předloženého návrhu odboru 

rozvoje a KV s tím, že dřevo bude použito pro potřeby města nebo prodáno dle platného ceníku. 

 

 

 

Upraveno podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

 

 

 

 

 

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

      starosta                                                                                                     místostarosta  

 

ÚZ § pol. ORJ ORG Kč

120113014 4122 3510 13 588,32

120513014 4122 3510 77 000,43

120113014 4122 3520 13 820,62

120513014 4122 3520 78 316,88

120113014 3113 5336 10 3510 13 588,32

120513014 3113 5336 10 3510 77 000,43

120113014 3113 5336 10 3520 13 820,62

120513014 3113 5336 10 3520 78 316,88


