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 Město TANVALD 

 

 Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 

konané dne 04.05.2022 

usnesení č. 119/9/2022 
 

Rada města vydává záměr na pronájem části pozemkové parcely č. 328/76 (ostatní plocha – ostatní 

komunikace) o výměře 42 m2 v katastrálním území Tanvald. 

 

usnesení č. 120/9/2022 
 

Rada města  souhlasí s ukončením  pachtu části  pozemkové parcely č. 663/1, pozemkové parcely  

č. 663/2 a části pozemkové parcely č. 623/1 vše v katastrálním území Šumburk nad Desnou  podle 

Smlouvy pachtovní ze dne 10.04.2019 dohodou  ke dni  31.12.2021. 

 

usnesení č. 121/9/2022 
 

Rada města: 
1/  na základě vydaného a zveřejněného záměru schvaluje pronájem části pozemkové č. 617/6 

(zahrada) o výměře 350 m2 v katastrálním území Tanvald, paní J. a paní S. za účelem využití jako 

zahrady u rodinného domu č.p. 210, ul. Údolí Kamenice, Tanvald na dobu neurčitou s tříměsíční 

výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 9 Kč/m2/rok; 

2/ schvaluje nájemní smlouvu mezi městem Tanvald a paní J. a paní S. podle předloženého návrhu, 

týkající se pronájmu části pozemkové č. 617/6 (zahrada) o výměře  350 m2  v katastrálním území 

Tanvald za účelem využití jako zahrady u rodinného domu č.p. 210, ul. Údolí Kamenice, Tanvald. 

 

usnesení č. 122/9/2022 
 

Rada města: 

1/ vzala na vědomí připomínku firmy Knechtel Trans s.r.o., IČ 287 07 443, se sídlem Smetanova 

569, Tanvald, část Šumburk nad Desnou k usnesení rady města č.  103/8/2022/2 ze dne 11.04.2022; 

2/ trvá na svém usnesení č. 103/8/2022/2 ze dne 11.04.2022. 

 

usnesení č. 123/9/2022 
 

Rada města: 

1/ ruší své usnesení č. 84/7/2022/1 ze dne 30.03.2022, kterým vydala záměr na prodej části 

pozemkové parcely č. 147/3 (ostatní plocha – zeleň) o výměře cca 1000 m2 v katastrálním území 

Tanvald paní K. za účelem stavby rodinného domu pro trvalé bydlení s podmínkou, že s budoucím 

kupujícím bude sepsána smlouva o budoucí kupní smlouvě, ve které se budoucí kupující zaváže do 

jednoho roku od jejího podpisu získat a předložit městu Tanvald stavební povolení či souhlas 

stavebního úřadu s ohlášením stavby rodinného domu, do dvou let zahájit stavbu a do pěti let stavbu 

postavit a zkolaudovat. Po splnění těchto podmínek bude pozemek budoucímu kupujícímu prodán 

za cenu stanovenou ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě. Takto stanovená cena ve smlouvě  

o budoucí kupní smlouvě se stává pevnou a neměnnou až do podepsání kupní smlouvy. Nesplnění 

již první lhůty, to je získání a předložení stavebního povolení či souhlasu stavebního úřadu  

s ohlášením stavby do jednoho roku od podepsání smlouvy o budoucí kupní smlouvě, je důvodem  

k okamžitému vypovězení smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze strany města. Stavebník od data 

získání stavebního povolení či souhlasu stavebního úřadu s ohlášením stavby bude hradit městu 

Tanvald nájemné za pozemek ve výši 9 Kč/m2 /rok; 

2/ vydává záměr na prodej části pozemkové parcely č. 147/3 (ostatní plocha – zeleň) o výměře  

cca 1000 m2 v katastrálním území Tanvald paní K.  za účelem stavby rodinného domu pro trvalé 

bydlení. 

 

usnesení č. 124/9/2022 
 

Rada města souhlasí s umístěním stavby vodovodní přípojky na pozemkové parcele č. 2593/6  

v kú. Šumburk nad Desnou, která je v majetku města Tanvald, dle návrhu p. K. 
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usnesení č. 125/9/2022 
 

Rada města souhlasí s vybudováním sjezdu z pozemkové parcely č. 712/7 v kú. Tanvald na MK v ul. 

Pod Špičákem - MK 3c, na pozemkové parcele č. 1926/2 v kú. Tanvald, která je v majetku města 

Tanvald, dle návrhu Ing. Petry Franců, projektování pozemních staveb, Vrkoslavická 29/164, 

Jablonec nad Nisou. 

 

usnesení č. 126/9/2022 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města zvýšit personální výdaje Střediska technických služeb 

o 987.000 Kč a schválit příslušné rozpočtové opatření: 

 

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                       + 987.000 Kč 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ                                                               + 987.000 Kč 

 

 
 

usnesení č. 127/9/2022 
 

Rada města schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Tanvald a společností EKOLES -PROJEKT 

s.r.o., se sídlem Mládí 4024/15a, Jablonec nad Nisou týkající se zpracování lesních hospodářských 

osnov s platností od 01.01.2023 do 31.12.2032 pro Zařizovací obvod Tanvald dle předloženého 

návrhu. 

 

usnesení č. 128/9/2022 
 

Rada města schvaluje Smlouvu o provedení stavby mezi městem Tanvald a firmou Stavby MH s.r.o.,  

se sídlem Lužická 102, 46334 Hrádek nad Nisou – Dolní Sedlo, IČ 09185500 na realizaci projektu 

„Kompletní rekonstrukce objektu č.p. 301 ZUŠ Tanvald“ dle předloženého návrhu.  

 

usnesení č. 129/9/2022 
 

Rada města schvaluje Příkazní smlouvu mezi městem Tanvald a panem Josefem Vernerem, Pod 

Špičákem 641,  Tanvald na realizaci technického dozoru investora projektu „Kompletní rekonstrukce 

objektu č.p. 301, ZUŠ Tanvald“ dle předloženého návrhu.  

                 

usnesení č. 130/9/2022 
 

Rada města schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Tanvald a firmou Okna Tanvald s.r.o., se sídlem 

Krkonošská 179, Tanvald, IČ 27284107 na realizaci projektu „Výměna oken v objektu ZŠ 

Masarykova a OA Tanvald“ dle předloženého návrhu.  

 

usnesení č. 131/9/2022 
 

Rada města souhlasí s uvolněním finančních prostředků na úhradu dotačního managementu projektu 

„Energetické úspory v budově MěÚ Tanvald“ a schvaluje rozpočtové opatření č. 30/2022: 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

Realizace energetických úspor v objektu radnice č. p. 359, Tanvald     83.490 Kč 

 

ROZPOČTOVÁ REZERVA                                                                             - 83.490 Kč 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

3634 2142 10 987 000,00

3639 5011 10 735 360,00

3639 5031 10 182 369,00

3639 5032 10 66 182,00

3639 5038 10 3 089,00
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usnesení č. 132/9/2022 
 

Rada města nesouhlasí s umístěním reklamních bannerů společnosti T-Mobile dle návrhu 

společnosti Optimal Project CZ s.r.o., U Trati 970/38, 100 00 Praha 10, a to v ulici Radniční  

na oplocení městského stadionu a v ulici Horská na budově výměníku. 

 

usnesení č. 133/9/2022 
 

Rada města rozhodla pronajmout bytovou jednotku č.15, dvougarsoniéru s příslušenstvím, Vítězná 

614, Tanvald na dobu určitou do 30.11.2022. 

 

usnesení č. 134/9/2022 
 

Rada města schvaluje vyřazení dlouhodobého hmotného majetku prodejem v poptávkovém řízení: 

1/ univerzální nakladač otočný PPS, UNO - 180   inventární číslo 295227000001 

    minimální prodejní cena 60.000 Kč; 

2/ univerzální nakladač čelný  ZTS UNC – 060  inventární číslo 295227000002 

    minimální prodejní cena 60.000 Kč. 

 

usnesení č. 135/9/2022 
 

Rada města rozhodla vzhledem k opožděnému podání nevyhovět žádostem o dar či dotaci  

od těchto organizací: 

Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s., Liberec, se sídlem Zahradní 415, Liberec 

Linky bezpečí, z.s., Praha, se sídlem Ústavní 95, Praha 8  

Martiny Josífek Zelinkové – eRclub, se sídlem Popelnická 618, Tanvald 

TENIS Tanvald, z.s., se sídlem Pod Špičákem 592, Tanvald 

 

usnesení č. 136/9/2022 
 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 31/2022, které spočívá v přijetí a odeslání 

nevyčerpaných dotačních prostředků Základní umělecké školy Tanvald na základě podaného 

finančního vypořádání: 

 

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 

 

vratka dotace od ZUŠ Tanvald                              108.185 Kč 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ 

 

vratka dotace od ZUŠ Tanvald                           108.185 Kč 

 

 
 

usnesení č. 137/9/2022 
 

Rada města schvaluje Smlouvu o dílo  mezi městem Tanvald a firmou KEnergy s.r.o., se sídlem 

Jeronýmova 229/7, 460 07 Liberec VII-Horní Růžodol, IČ 22796975  na realizaci projekčních prací 

„Energetické úspory v objektu ZŠ Sportovní č.p. 576, Tanvald“ dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 138/9/2022 
 

Rada města souhlasí s umístěním stavby „Rekreační přírodě blízká stezka pro terénní cyklistiku“  

na pozemkové parcele č. 419/1 v kú. Tanvald, která je v majetku města, dle předloženého návrhu. 

ÚZ § pol. ORJ ORG Kč

103500000 6402 2229 10 3231 91 957,25

103100000 6402 2229 10 3231 16 227,75

103500000 6402 5366 10 3231 91 957,25

103100000 6402 5366 10 3231 16 227,75
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usnesení č. 139/9/2022 
 

Rada města souhlasí s umístěním stavby „Areál pevných kontrol – po stopách tanvaldských příběhů“  

na pozemkových parcelách č. 419/1, 389/8, 342/3, 232/1 vše v kú. Tanvald, které jsou v majetku 

města, dle předloženého návrhu. 
 

usnesení č. 140/9/2022 
 

Rada města souhlasí s umístěním stavby nové teplovodní přípojky na stávající teplovodní kanál 

z CZT: 

1/ na pozemkové parcele č. 487/11 v kú. Šumburk nad Desnou, která je v majetku města, za účelem 

vytápění objektů č.p. 461 a č.p. 463 ul. Mánesova, Tanvald, část Šumburk nad Desnou; 

2/ na pozemkových parcelách č. 2769 a 13/7 v kú. Šumburk nad Desnou, které jsou v majetku města,  

za účelem vytápění objektů č.p. 595, ul. Protifašistických bojovníků a č.p. 596, ul. Husova, Tanvald 

část Šumburk nad Desnou. 
 

usnesení č. 141/9/2022 
 

Rada města schvaluje Darovací smlouvu č. 27/2022 mezi městem Tanvald a Hospic sv. Zdislavy, 

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

 

usnesení č. 142/9/2022 
 

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

daru ve výši 105.000 Kč příspěvkovou organizací Masarykova základní škola Tanvald, Školní 416. 
                

usnesení č. 143/9/2022 
 

Rada města souhlasí s pokácením 1 smrku nacházejícího se ve spodní části hřbitova na Horním 

Tanvaldě, na pozemkové parcele č. 629 v kú. Tanvald, dle předloženého návrhu odboru rozvoje  

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

usnesení č. 144/9/2022 
 

Rada města projednala návrh na pokácení 1 modřínu nacházejícího se v parku pod kostelem v ulici 

Mánesova, Tanvald, část Šumburk nad Desnou, na pozemkové parcele č. 484/1 v kú. Šumburk nad 

Desnou a rozhodla modřín v současné době nekácet a projednat tuto záležitost po skončení 

vegetačního období. 
 

usnesení č. 145/9/2022 
 

Rada města projednala návrh na pokácení 1 modřínu  nacházejícího se se nad č.p. 596, ul. Husova, 

Tanvald část Šumburk nad Desnou, na pozemkové parcele č. 13/7 v kú. Šumburk nad Desnou a 

rozhodla modřín v současné době nekácet a projednat tuto záležitost po skončení vegetačního 

období. 
 

 

 

Upraveno podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

 

 

 

 

 

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

      starosta                                                                                                     místostarosta  

 

 


