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 Město TANVALD 

 

 Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 

konané dne 29.09.2022 

usnesení č.  279/18/2022 

 

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

a panem Václavem Čechurou, bytem Jeřabinová 295/15, Motol, Praha 5 podle předloženého návrhu, 

týkající se umístění studny a vodovodní přípojky a zřízení cesty na části pozemkové parcely č. 535/4 

v katastrálním území Šumburk nad Desnou s tím, že věcné břemeno – služebnost bude zřizováno na 

dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši  13.000 Kč + daň z přidané hodnoty. 

 

usnesení č.  280/18/2022 

 

Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti 49034/VB3/FTTH-000/2022 mezi městem 

Tanvald a společností T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova  2144/1, Praha 4 podle 

předloženého návrhu, týkající se stavby telekomunikační sítě pod označením 

„1873_FTTx49034_Tanvald“ na části pozemků v katastrálním území Tanvald a Šumburk nad 

Desnou. 

 

usnesení č.  281/18/2022 

 

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 ČEZd_SoBS VB 40800/IV-12-4023078/JN-Tanvald, č. parc. 

1390-kNN smyčka, týkající se stavby zařízení distribuční soustavy - kabelového vedení NN  na  části  

pozemkové  parcely č. 298/14 (ostatní plocha – manipulační plocha) v katastrálním území Tanvald;  

2/  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby ČEZd_SoBS 

VB 40800/IV-12-4023078/JN-Tanvald, č. parc. 1390-kNN smyčka 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   na části pozemkové  parcely č. 298/14 v katastrálním 

území Tanvald podle předloženého návrhu. 

 

usnesení č.  282/18/2022 

 

Rada města schvaluje: 

1/ kupní smlouvu mezi paní P. a panem B. a městem Tanvald podle předloženého návrhu, týkající se 

výkupu části pozemkové parcely č. 122/1 v katastrálním území Šumburk nad Desnou označené podle 

geometrického plánu č. 1161-374/2021 ze dne 09. 11. 2021 jako pozemková parcela č. 122/3 (ostatní 

plocha – ostatní komunikace) o výměře 11 m2; 

2/ rozpočtové opatření č. 76/2022: 

  

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

pořízení ppč. 122/3 v k. ú. Šumburk nad Desnou               5.500 Kč 

 

ROZPOČTOVÁ REZERVA          - 5.500 Kč 

 

 
 

usnesení č.  283/18/2022 
 

Rada města schvaluje kupní smlouvu mezi městem Tanvald a Povodím Labe, státním podnikem,  

§ pol. ORJ ORG Kč

3639 6130 10 10534 5 500,00

6409 5901 -5 500,00
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se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové, týkající se prodeje části 

pozemkové parcely č. 654/1 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře  2 m2  a části pozemkové 

parcely č. 654/7 (ostatní plocha – manipulační plocha) o výměře 4 m2 vše v katastrálním území 

Šumburk nad Desnou, označených  podle geometrického plánu č. 1168-5116/2021 ze dne 30.03.2022 

jako pozemková parcela  č. 654/8  (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 6 m2.  

 

usnesení č.  284/18/2022 

 

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

daru ve výši 48.000 Kč příspěvkovou organizací Masarykova základní škola Tanvald, Školní 416. 

 

usnesení č.  285/18/2022 

 

Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 214/2021 uzavřené 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.  286/18/2022 

 

Rada města schvaluje Darovací smlouvu č. 32/2022 mezi městem Tanvald a ČR-Hasičským 

záchranným sborem Libereckého kraje, územní odbor Jablonec nad Nisou, se sídlem Palackého 

4680/91 Jablonec nad Nisou dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č.  287/18/2022 

 

Rada města schvaluje Darovací smlouvu č. 33/2022  mezi městem Tanvald a Oblastním spolkem 

Českého červeného kříže v Jablonci nad Nisou, se sídlem Uhelná 991/5, Jablonec nad Nisou  

dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č.  288/18/2022 

 

Rada města schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. KE2022/KE15 mezi městem Tanvald  

a společností KEnergy s.r.o., se sídlem Jeronýmova 229/4, 460 07 Liberec VII – Horní Růžodol  

na realizaci projektu „Energetické úspory v objektu ZŠ Sportovní č.p. 576, Tanvald“  

dle předloženého návrhu a schválit rozpočtové opatření č. 77/2022: 

  

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

energetické úspory v objektu ZŠ Sportovní, č.p. 576 Tanvald            + 66.550  Kč 

 

ROZPOČTOVÁ REZERVA                 66.550  Kč 

 

 
 

usnesení č.  289/18/2022 

 

Rada města rozhodla: 

1/ poskytnout peněžitý dar ve výši 10.000 Kč Tělovýchovné jednotě Bižuterie, z.s., se sídlem 

Pražská 4200/20, Jablonec nad Nisou; 

2/ provést rozpočtové opatření č. 78/2022: 
 

BĚŽNÉ VÝDAJE 
 

ODBOR EKONOMICKÝ        
 

dar TJ Bižuterie, z.s.                                                                                  10.000 Kč 

§ pol. ORJ ORG Kč

3113 6121 21 10520 66 550,00

6409 5901 -66 550,00
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nerozdělené dotace a dary                                                                      - 10.000 Kč 

 

 
 

3/ schválit Darovací smlouvu č. 34/2022 mezi městem Tanvald a Tělovýchovnou jednotou Bižuterie, 

z.s., se sídlem Pražská 4200/20, Jablonec nad Nisou dle předloženého návrhu.                                         

 

usnesení č.  290/18/2022 
 

Rada města jako zřizovatel Základní školy Tanvald, Sportovní 576 schvaluje podání žádosti  

o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR z programu 3.2.2. 

Podpora škol se sociálně znevýhodněnými žáky, z výzvy: Výzva NPO Základní škola Tanvald, 

Sportovní 576, příspěvková organizace v celkových nákladech 4,5 mil. Kč a dobou realizace 

1.9.2022 – 31.8.2025. 
 

usnesení č.  291/18/2022 
 

Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje  

č. OLP/4042/2022 mezi městem Tanvald a Libereckým krajem na projekt „Stoupací trail z Kempu 

Tanvaldský Špičák na vrchol Malého Špičáku“ dle předloženého návrhu. 
 

usnesení č.  292/18/2022 
 

Rada města schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města 

Tanvald č. 14/2022 mezi městem Tanvald a Rodinným centrem Maják, z.s., se sídlem U Školky 579, 

Tanvald dle předloženého návrhu. 
 

usnesení č.  293/18/2022 
 

Rada města nesouhlasí s pokácením 2 ks modřínu nacházejících se u parkoviště v ulici Větrná,  

na pozemkové parcel č. 375/1 v kú. Tanvald, která je ve vlastnictví města Tanvald. 
 

usnesení č.  294/18/2022 
 

Rada města bere na vědomí informace tajemníka MěÚ k povinnostem veřejných funkcionářů   

v návaznosti na zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti 

s volbami do zastupitelstev obcí. 
 

usnesení č.  295/18/2022 
 

Rada města schvaluje program ustavujícího zasedání zastupitelstva města dne 19.10.2022: 
 

Složení slibu členy zastupitelstva města 
 
 

1/ Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

2/ Schválení programu 

3/ Volba starosty, místostarosty a členů rady města 

3.1. Určení počtu místostarostů  

3.2. Určení počtu členů rady města 

3.3. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění 

3.4. Určení způsobu volby starosty, místostarosty a členů rady města 

3.5. Volba starosty 

3.6. Volba místostarosty  

3.7. Volba členů rady města  

4/ Zřízení výborů zastupitelstva města  

4.1. Určení počtu a druhů výborů 

4.2. Určení počtu členů jednotlivých výborů  

4.3. Volba předsedů jednotlivých výborů 

4.4. Volba místopředsedů jednotlivých výborů 

4.5. Volba členů jednotlivých výborů 
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5/ Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

6/ Rozhodnutí o peněžitých plněních fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva  

7/ Diskuze 

 

Upraveno podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

 

 

 

 

 

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

      starosta                                                                                                     místostarosta 


