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 Město TANVALD 

 

 Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 

konané dne 22.06.2022 

usnesení č. 179/12/2022 
 

Rada města schvaluje nájemní smlouvu mezi městem Tanvald a manželi B. týkající se pronájmu 

části pozemkové parcely č. 328/76 (ostatní plocha – ostatní komunikace) o výměře 42 m2  

v katastrálním území Tanvald dle předloženého návrhu.  

 

usnesení č. 180/12/2022 
 

Rada města schvaluje Dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu (pachtu) pozemků ze dne 31.05.2022 mezi 

městem Tanvald a společností TABYS s.r.o., se sídlem Protifašistických bojovníků 183, Tanvald část 

Šumburk nad Desnou, týkající se propachtování lesních pozemků ve vlastnictví města Tanvald. podle 

předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 181/12/2022 
 

Rada města schvaluje kupní smlouvy 

a/  o prodeji veřejné části vodovodní a kanalizační přípojky podle předloženého návrhu mezi 

městem Tanvald a: 

1/  paní P. 

2/  panem N.    

b/  o prodeji veřejné části vodovodní přípojky podle předloženého návrhu mezi městem Tanvald 

a:  

1/ manžely S.      

2/ panem O. 

3/  panem H. 

4/  panem S. 

5/  panem K. a paní K. 

c/ o prodeji kanalizační přípojky podle předloženého návrhu mezi městem Tanvald a paní H. 

panem P., panem P. a paní P. 

 

usnesení č. 182/12/2022 
 

Rada města schvaluje: 

a)  

zřízení služebností pro vodovodní a kanalizační přípojky vybudované v rámci stavby označené jako 

„Tanvald, Šumburk – vodovod a kanalizace ve Vítězné ulici“ na dobu, po kterou budou provozovány, 

za jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč za každý i započatý metr liniové  stavby o maximální šíři 1 

m + daň z přidané hodnoty ve výši 21 % takto : 

1/ zřízení služebnosti pro vodovodní přípojku na pozemkové parcele č. 2593/3 v katastrálním území 

Šumburk nad Desnou ve prospěch stavební parcely č. 1060 v katastrálním území Šumburk nad 

Desnou, jejíž součástí je stavba Šumburk nad Desnou, č.p. 611, rodinný dům; 

2/ zřízení služebnosti pro vodovodní přípojku na pozemkové parcele č. 2593/3 v katastrálním území 

Šumburk nad Desnou ve prospěch stavební parcely č. 1100 v katastrálním území Šumburk nad 

Desnou, jejíž součástí je stavba Šumburk nad Desnou, č.p. 629, rodinný dům; 

3/ zřízení služebnosti pro vodovodní přípojku na pozemkové parcele č. 2593/3 v katastrálním území 

Šumburk nad Desnou ve prospěch stavební parcely č. 466 v katastrálním území Šumburk nad 

Desnou, jejíž součástí je stavba Šumburk nad Desnou, č.p. 393, rodinný dům; 

4/ zřízení služebnosti pro vodovodní přípojku na pozemkové parcele č. 2603/1 v katastrálním území 

Šumburk nad Desnou ve prospěch stavební parcely č. 273 v katastrálním území Šumburk nad 

Desnou, jejíž součástí je stavba Šumburk nad Desnou, č.p. 175, rodinný dům; 

5/ zřízení služebnosti pro vodovodní přípojku na pozemkové parcele č. 2603/1 v katastrálním území 

Šumburk nad Desnou ve prospěch stavební parcely č. 79 v katastrálním území Šumburk nad Desnou, 

jejíž součástí je stavba Šumburk nad Desnou, č.p. 154, rodinný dům; 
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6/ zřízení služebnosti pro vodovodní přípojku na pozemkové parcele č. 2603/1 v katastrálním území 

Šumburk nad Desnou ve prospěch stavební parcely č. 282 v katastrálním území Šumburk nad 

Desnou, jejíž součástí je stavba Šumburk nad Desnou, č.p. 195, rodinný dům; 

7/  zřízení služebnosti pro vodovodní přípojku na pozemkové parcele č. 2603/1 v katastrálním území 

Šumburk nad Desnou ve prospěch stavební parcely č. 82 v katastrálním území Šumburk nad Desnou, 

jejíž součástí je stavba Šumburk nad Desnou, č.p. 108, rodinný dům; 

8/ zřízení služebnosti pro vodovodní přípojku na pozemkové parcele č. 2603/1 v katastrálním území 

Šumburk nad Desnou ve prospěch stavební parcely č. 81 v katastrálním území Šumburk nad Desnou, 

jejíž součástí je stavba Šumburk nad Desnou, č.p. 100, rodinný dům; 

9/ zřízení služebnosti pro vodovodní přípojku na pozemkové parcele č. 2603/1 v katastrálním území 

Šumburk nad Desnou ve prospěch stavební parcely č. 272 v katastrálním území Šumburk nad 

Desnou, jejíž součástí je stavba Šumburk nad Desnou, č.p. 194, rodinný dům; 

10/ zřízení služebnosti pro vodovodní přípojku na pozemkové parcele č. 2603/1 v katastrálním území 

Šumburk nad Desnou ve prospěch stavební parcely č. 1113 v katastrálním území Šumburk nad 

Desnou, jejíž součástí je stavba Šumburk nad Desnou,  č.p. 632, rodinný dům; 

11/  zřízení služebnosti pro vodovodní přípojku na pozemkové parcele č. 2603/1 v katastrálním 

území Šumburk nad Desnou ve prospěch stavební parcely č. 83 v katastrálním území Šumburk nad 

Desnou, jejíž součástí je stavba Šumburk nad Desnou,  č.p. 109, rodinný dům; 

12/ zřízení služebnosti pro vodovodní přípojku na pozemkové parcele č. 2603/1 v katastrálním území 

Šumburk nad Desnou ve prospěch stavební parcely č. 98 v katastrálním území Šumburk nad Desnou, 

jejíž součástí je stavba Šumburk nad Desnou,  č.p. 328,  bydlení; 

13/ zřízení služebnosti pro vodovodní a kanalizační přípojku na pozemkové parcele č. 2601/2 

v katastrálním území Šumburk nad Desnou ve prospěch stavební parcely č. 412 v katastrálním území 

Šumburk nad Desnou, jejíž součástí je stavba Šumburk nad Desnou,  č.e. 60, rodinná rekreace; 

14/ zřízení služebnosti pro vodovodní a kanalizační přípojku  na pozemkové parcele  

č. 2601/2 v katastrálním území Šumburk nad Desnou ve prospěch stavební parcely č. 659 

v katastrálním území Šumburk nad Desnou, jejíž součástí je stavba Šumburk nad Desnou,  

č.p. 173, rodinný dům; 

15/ zřízení služebnosti pro vodovodní a kanalizační přípojku na pozemkové parcele č. 2601/2 

v katastrálním území Šumburk nad Desnou ve prospěch stavební parcely č. 456 v katastrálním území 

Šumburk nad Desnou, jejíž součástí je stavba Šumburk nad Desnou,  č.p. 386, rodinný dům. 

 

b) 

 Smlouvy o zřízení služebnosti, týkající se vodovodní a kanalizační přípojky pro jednotlivé objekty 

vybudované v rámci stavby označené jako „Tanvald, Šumburk – vodovod a kanalizace ve Vítězné 

ulici“ podle předložených návrhů : 

1/  mezi městem Tanvald a manželi  S.; 

2/ mezi městem Tanvald a manželi  H.,; 

3/ mezi městem Tanvald a panem O.; 

4/ mezi městem Tanvald a manželi H.; 

5/ mezi městem Tanvald a manželi S.; 

6/ mezi městem Tanvald a manželi F. a paní H.; 

7/ mezi městem Tanvald a  panem S.; 

8/ mezi městem Tanvald a panem M.  a paní Š.; 

9/ mezi městem Tanvald a manželi S. a manželi S.; 

10/ mezi městem Tanvald a panem S.;   

11/ mezi městem Tanvald a panem H.; 

12/ /  mezi městem Tanvald a panem Č. a paní  P.; 

13/ mezi městem Tanvald a paní P.; 

14//  mezi městem Tanvald a manželi  B. a panem B.; 

15/ mezi městem Tanvald a panem P. 

 

usnesení č. 183/12/2022 
 

Rada města souhlasí s umístěním stavby nové zemní kabelové přípojky na pozemkové parcele  

č. 478/17 v k. ú. Šumburk nad Desnou ve vlastnictví města dle požadavku společnosti Shel Energo 

s.r.o. Sokolovská 839, 460 01 Liberec a předložené situace. 
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usnesení č. 184/12/2022 
 

1/ Rada města schvaluje 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. ČEZd-SoBS VB 29900/IV-12-

4022182/JN–Tanvald, č.parc. 478/16-kNN smyčka, týkající se stavby zařízení distribuční soustavy -  

kabelového vedení NN  na  části  pozemkové  478/17 (ostatní plocha – ostatní komunikace 

v katastrálním území  Šumburk nad Desnou 

2/ Rada města schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu  

o umístění stavby č. ČEZd-SoBS VB 29900/IV-12-4022182/JN–Tanvald, č.parc. 478/16-kNN 

smyčka, mezi městem Tanvald a firmou ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV – 

Podmokly podle předloženého návrhu, týkající se stavby zařízení distribuční soustavy -  kabelového 

vedení NN  na  části  pozemkové  478/17 (ostatní plocha – ostatní komunikace v katastrálním území  

Šumburk nad Desnou. 

 

usnesení č. 185/12/2022 
 

Rada města souhlasí s umístěním zemní vodovodní přípojky v pozemkové parcele č. 1943, k. ú. 

Tanvald, která je ve vlastnictví města, dle požadavku pana Z. a předložené situace. 

 

usnesení č. 186/12/2022 
 

1/ Rada města schvaluje zřízení věcného břemene na části pozemkové parcely č. 1943 (ostatní 

plocha – ostatní komunikace) v katastrálním území Tanvald ve prospěch stavební parcely č. 530 

v katastrálním území Tanvald, jejíž součástí je stavba: Žďár č.p. 107, rodinný dům podle 

předloženého návrhu Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění 

stavby. 

2/ Rada města schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodou o 

umístění stavby mezi městem Tanvald a paní M. podle předloženého návrhu, týkající se stavby 

vodovodní přípojky na části pozemkové parcely č. 1943 (ostatní plocha – ostatní komunikace) 

v katastrálním území Tanvald ve prospěch stavební parcely č. 530 v katastrálním území Tanvald, 

jejíž součástí je stavba: Žďár č.p. 107, rodinný dům. 

 

usnesení č. 187/12/2022 
 

Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-4019898/VB/02  

mezi městem Tanvald a firmou ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV- Podmokly, 

týkající se stavby zemního vedení NN  a  nové kabelové spojky na části pozemkové parcely č. 2386 

(trvalý travní porost) v katastrálním území Šumburk nad Desnou podle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 188/12/2022 
 

Rada města rozhodla 

1) poskytnout peněžitý dar ve výši 3.000 Kč SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Dneboh, Dneboh 

56, Mnichovo Hradiště a provést rozpočtové opatření č. 46/2022: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ 

 

dar SDH Dneboh                                                                                      3.000 Kč 

nerozdělené dotace a dary                                                                        -3.000 Kč 

 

 
 

2) schválit darovací smlouvu č. 30/2022 mezi městem Tanvald a SH ČMS – Sbor dobrovolných 

hasičů Dneboh, Dneboh 56, Mnichovo Hradiště podle předloženého návrhu. 

§ pol. ORJ ORG Kč

3429 5229 99 18572391 3 000,00

6409 5222 99 -3 000,00
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usnesení č. 189/12/2022 
 

Rada města souhlasí se studií „revitalizace fasád budovy radnice“ a na základě předložených vzorků 

doporučuje pro barvu fasády variantu č. 2 v odstínu pískové škály.  

 

usnesení č. 190/12/2022 
 

Rada města rozhodla schválit Smlouvu o provedení stavby uzavřenou mezi Městem Tanvald  

a firmou SIZ s.r.o., Velké Hamry 694, 468 45 Velké Hamry, IČ 27265480 dle předloženého návrhu 

na projekt „parkoviště s komunikací ulice Větrná, Tanvald“ a provést rozpočtové opatření č. 

42/2022: 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

veřejné osvětlení u parkoviště ul. Větrná                   + 89.000 Kč 

kontejnerová stání ul. Větrná, Radniční      + 85.000 Kč 

parkoviště ul. Větrná                  - 174.000 Kč 

 

 
 

usnesení č. 191/12/2022 
 

Rada města rozhodla schválit: 

a) Smlouvu o dílo na opravu dolního centrálního kříže na hřbitově na Horním Tanvaldu 

uzavřenou městem Tanvald a MgA. Rolečkem a BcA. Rolečkovou dle předloženého návrhu; 

b)  Smlouvu o dílo na opravu vrchního centrálního kříže na hřbitově na Horním Tanvaldu 

uzavřenou městem Tanvald a BcA. Benešem dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 192/12/2022 
 

Rada města města schvaluje Licenční smlouvu č. 0765/2022 na převod práv k užívání počítačového 

programového vybavení, Smlouvu o dílo č. 0766/2022 na poskytování technické podpory 

geografického informačního systému MISYS-TANVALD a dat a Licenční smlouvu č. 0767/2022  

na využívání mapové aplikace Geoportál GEPRO Premium mezi společností GEPRO spol. s r.o.  

se sídlem Štefánikova 52, 150 00 Praha 5, IČ 44851529 a městem Tanvald dle předložených návrhů. 

 

usnesení č. 193/12/2022 
 

Rada města schvaluje Smlouvu o centralizovaném zadávání veřejné zakázky na zajištění nákupu  

a distribuce plomb a lístků o původu zvěře orgány státní správy myslivosti podle zákona č. 449/2001 

Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, číslo smlouvy (DMS): 522-2022-16233 mezi Českou 

republikou - Ministerstvem zemědělství, IČO 00020478, se sídlem Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1-

Nové Město  a městem Tanvald dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 194/12/2022 
 

Rada města souhlasí s opětovným prodloužením termínu dodávky nového projektoru do městského 

kina a termínu výkupu starého projektoru do 31. 12. 2022 a schvaluje dodatky č. 3 k příslušným 

smlouvám dle předložených návrhů. 

 

usnesení č. 195/12/2022 
 

Rada města souhlasí s prodloužením doby trvání úsekového měření rychlosti projíždějících vozidel 

na silnici č. I/10 v obci Kořenov do 31. 12. 2022 a schvaluje  

1) Dodatek č. 4 Podnájemní smlouvy o pronájmu movité věci číslo smlouvy: GOR01092020 

2) Dodatek č. 4 Servisní smlouvy o pronájmu movité věci číslo smlouvy: MY02012019 

§ pol. ORJ ORG Kč

3631 6121 21 10502 89 000,00

3723 6121 21 10506 85 000,00

2219 6121 21 10316 -174 000,00
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dle předložených návrhů. 

 

usnesení č. 196/12/2022 
 

Rada města rozhodla uvolnit finanční prostředky na opravu rozvodů vody, úpravy elektroinstalace a 

výmalbu učebny ZŠ Horní Tanvald v budově čp. 331, Údolí Kamenice, Tanvald a provést 

rozpočtové opatření č. 43/2022: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ        + 147.270 Kč 

 

ROZPOČTOVÁ REZERVA                                                                                   147.270 Kč 

 

 
 

usnesení č. 197/12/2022 
 

Rada města schvaluje Dodatek č. 2 k Rámcové příkazní smlouvě uzavřené mezi městem Tanvald  

a Josefem Maturou, M§M Pohřební služba Tanvald, ze dne 24.10.2018 o zajištění kompletních 

pohřebních služeb v souladu s platnými právními předpisy, dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 198/12/2022 
 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 41/2022: 

             

PŘIJATÉ TRANSFERY  

 

na projekt ZŠ Tanvald „Materiální vybavení pro pohybové hry“          20.000 Kč 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ 

 

projekt ZŠ Tanvald „Materiální vybavení pro pohybové hry“              20.000 Kč 

 

 
 

usnesení č. 199/12/2022 
 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 44/2022: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ        

 

členský příspěvek Rozvoj Tanvaldska, z.s.          + 11.616 Kč 

 

ROZPOČTOVÁ REZERVA                              - 11.616 Kč 

 

 
 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

3613 5171 21 90238 147 270,00

6409 5901 -147 270,00

§ pol. ORJ ORG Kč

3113 5336 10 695 20 000,00

4122 695 20 000,00

§ pol. ORJ ORG Kč

6409 5179 99 26988607 11 616,00

6409 5901 -11 616,00
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usnesení č. 200/12/2022 
 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 45/2022: 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

radar SYDO Traffic ZEUS         + 3.770 Kč 

 

ROZPOČTOVÁ REZERVA                        - 3.770 Kč 

 

 
 

usnesení č. 201/12/2022 

 

Rada města schvaluje: 

1/darování koberce KASAK, rok pořízení 1992, pořizovací cena 18.320 Kč, inventární číslo 

697572000013 Národnímu památkovému ústavu, se sídlem Valdštejnské náměsti 162/3, Praha 1 pro 

státní hrad a zámek Frýdlant, Zámecká 4001, Frýdlant; 

2/ darovací smlouvu, týkající se darování koberce KASAK, mezi městem Tanvald a Národním 

památkovým ústavem, se sídlem Valdštejnské náměsti 162/3, Praha 1  pro státní hrad a zámek 

Frýdlant, Zámecká 4001, Frýdlant podle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 202/12/2022 

 

Rada města povoluje v souladu s ustanovením § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, výjimku z nejvyššího počtu dětí pro školní rok 2022/2023 následovně : 

MŠ Wolkerova 378, Tanvald, část Šumburk  nad  Desnou  1 třída - 25 dětí  

MŠ Radniční  540, Tanvald     2 třídy - 25 dětí na třídu.  

MŠ U Školky 579, Tanvald     3 třídy - 25 dětí na třídu  

usnesení č. 203/12/2022 

 

Rada města bere na vědomí „Doporučení péče o dřeviny /stromy a keře/ ve městě Tanvald“ 

vypracované RNDr. Jaroslavem Týlem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Vladimír Vyhnálek v.r.                                                              MDDr. Daniela Šebestová v.r.        

             starosta                                                                                    místostarostka                                                                                                                                        

§ pol. ORJ ORG Kč

2223 6122 20 10501 3 770,00

6409 5901 -3 770,00


