
 - 1 - 

 Město TANVALD 

 

 Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 

konané dne 26.10.2022 

usnesení č. 297/20/2022 

 

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

a paní S., týkající se vodovodní přípojky pro každého vlastníka stavební parcely č. 448,  

v katastrálním území Šumburk nad Desnou, jejíž součástí je stavba Šumburk nad Desnou č.p. 381, 

rodinný dům, podle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 298/20/2022 

 

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

a panem H., týkající se vodovodní přípojky pro každého vlastníka stavební parcely č. 233  

v katastrálním území Šumburk nad Desnou, jejíž součástí je stavba Šumburk nad Desnou č.p. 49, 

rodinný dům, podle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 299/20/2022 

 

Rada města: 

1/ schvaluje 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: 

a/ zřízení služebnosti pro vodovodní přípojku na pozemkové parcele č. 2601/1 v katastrálním 

území Šumburk nad Desnou ve prospěch stavební parcely č. 536 v katastrálním území Šumburk 

nad Desnou, jejíž součástí je stavba Šumburk nad Desnou, č.p. 449, rodinný dům; 

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

území Šumburk nad Desnou ve prospěch stavební parcely č. 395 v katastrálním území Šumburk 

nad Desnou, jejíž součástí je stavba Šumburk nad Desnou, č.p. 309, rodinný dům; 

c/ zřízení služebnosti pro vodovodní a kanalizační přípojku na pozemkové parcele č. 2603/1 

v katastrálním území Šumburk nad Desnou ve prospěch pozemkové parcely č. 155/1 

v katastrálním území Šumburk nad Desnou. 

2/ schvaluje 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: 

a/  mezi městem Tanvald a  panem L.; 

b/ mezi městem Tanvald a panem N.; 

c/ mezi městem Tanvald a manželi B. 

 

usnesení č. 300/20/2022 

 

Rada města schvaluje kupní smlouvu mezi městem Tanvald a manželi A., týkající se vykoupení části 

stavební parcely č. 586, v katastrálním území Tanvald, označené podle geometrického plánu č. 1852-

297/2021 jako pozemková parcela č. 2035 (ostatní plocha – ostatní komunikace), o výměře 14 m2  

a části pozemkové parcely č. 1556/1 (zahrada), v katastrálním území Tanvald, označené podle 

geometrického plánu č. 1852-297/2021  jako pozemková parcela č. 1556/7 (ostatní plocha – ostatní 

komunikace), o výměře 43 m2 podle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 301/20/2022 

 

Rada města schvaluje kupní smlouvu mezi městem Tanvald a paní K., týkající se prodeje části 

pozemkové parcely č. 147/3, v katastrálním území Tanvald, označenou podle geometrického plánu 

č. 1887-164/2022, ze dne 13.7.2022, jako pozemková parcela č. 147/10 (ostatní plocha – zeleň)  

o výměře 866 m2 podle předloženého návrhu. 
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usnesení č. 302/20/2022 

 

Rada města schvaluje kupní smlouvu mezi městem Tanvald a panem A., týkající se vykoupení části 

pozemkové parcely č. 1556/6 (zahrada), v katastrálním území Tanvald, označenou podle 

geometrického plánu č. 1852-297/2021 jako pozemková parcela č. 1556/8 (ostatní plocha – ostatní 

komunikace), o výměře 15 m2 podle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 303/20/2022 

 

Rada města nesouhlasí s převzetím majetku nepatrné hodnoty, tj. finanční hotovosti ve výši 5.722 Kč, 

1 ks klíče a mobilního telefonu zn. Honor s rozbitým displejem a nabíječkou (bez hodnoty),  

vše uložené v depozitu Nemocnice Tanvald s.r.o., dále pohledávky za Českou republikou – Úřadem 

práce ČR Tanvald – příspěvek na bydlení ve výši 5.380 Kč a doplatku na bydlení ve výši 4.700 Kč  

a vkladní knížky vedené u ČSOB se zůstatkem ve výši 51,54 Kč po paní K. 

         

usnesení č. 304/20/2022 

 

Rada města jako zřizovatel Masarykovy základní školy Tanvald, Školní 416 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 Masarykova základní 

škola Tanvald, Školní 416, příspěvková organizace v celkových nákladech 2,4 mil. Kč a dobou 

realizace 1.9.2022 – 31.8.2025. 

           

usnesení č. 305/20/2022 

 

Rada města jako zřizovatel Střediska volného času Tanvald, Protifašistických bojovníků 336 

schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže  

a tělovýchovy ČR z Operačního programu Jan Amos Komenský, z Výzvy: Šablony reg. č. 

CZ.02.02.XX/00/22_002/0000287 v celkových nákladech 1.161.475 Kč. 

 

usnesení č. 306/20/2022 

 

Rada města bere na vědomí zprávu odboru rozvoje a KV týkající se vypracování stanoviska  

pro Generální finanční ředitelství, oddělení hospodářské správy, Ústí nad Labem v souvislosti  

s přijetím opatření k úsporám energií v nebytových prostorách pronajatých finančnímu úřadu ve III. 

NP objektu č.p. 350, ul. Krkonošská, Tanvald.   

 

usnesení č. 307/20/2022 

 

Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 18.07.2022 mezi městem 

Tanvald a spolem Stezky Tanvaldsko, z.s., se sídlem Šeříková 291, Desná dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 308/20/2022 

 

Rada města souhlasí s návrhem firmy ATELIÉR MAUR s.r.o., se sídlem Libušínská 575/82, Plzeň 

na novou výzdobu vánočního stromu v ceně 119.578 Kč. 

 

usnesení č. 309/20/2022 

 

Rada města po projednání žádosti ředitelky Mateřské školy Tanvald, U Školky 579, Tanvald nemá 

námitek s přerušením provozu mateřské školy v závěru roku 2022, v době od 23.12.2022  

do 02.01.2023.  

 

usnesení č. 310/20/2022 

 

Rada města: 

1/  pověřuje členy zastupitelstva města pana Mgr. Bělonožníka, pana Bukvice, pana Černého, paní 

Erbenovou, pana Kottana, pana Průchu a paní MDDr. Šebestovou k přijímání prohlášení o uzavření 
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manželství dle § 11a, odst. 1, zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně 

některých souvisejících zákonů; 

2/ stanoví užívání závěsného odznaku jinými členy zastupitelstva města dle § 108, odst. 2, zák. č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pro přijímání prohlášení o uzavření manželství 

a při významných příležitostech  panu Ing. Janu Palmenu, panu Mgr. Bělonožníkovi, panu 

Bukvicovi, panu Černému, paní Erbenové, panu Kottanovi, panu Průchovi a paní MDDr. Šebestové; 

3/ určuje dle § 11a, odst. 3 a § 12 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně 

některých souvisejících zákonů: 

- obřadní síň Městského úřadu Tanvald, Palackého 359 úředně určenou místností k přijímání 

prohlášení o uzavření manželství; 

- sobotu dnem pro přijímání prohlášení o uzavření manželství, a to v době od 10,00 do 14,00 

hodin. 

 

usnesení č. 311/20/2022 

 

Rada města souhlasí s pokácením 1  túje  nacházející se u č.p. 565, ul. Na Balkáně, Tanvald, část 

Šumburk nad Desnou, na pozemkové parcele č. 496/7 v katastrálním území 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. 312/20/2022 

 

Rada města souhlasí s pokácením 2 smrků nacházejících se ve spodní části hřbitova Horní Tanvald  

u hřbitovní zdi, na pozemkové parcele č. 629 v katastrálním území Tanvald, dle předloženého návrhu 

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

 

usnesení č. 313/20/2022 

 

Rada města souhlasí s pokácením 3 javorů, 2 bříz a 1 jasanu nacházejících se ve Žďáru, mezi řekou 

Bílé Desná a řadovou garáží, na pozemkové parcele č. 1677/1 v katastrálním území Tanvald, dle 

předloženého návrhu odboru rozvoje a KV s tím, že dřevo bude použito pro potřeby města nebo 

prodáno dle platného ceníku. 

 

usnesení č. 314/20/2022 

 

Rada města vydává  s účinností od 1. listopadu 2022 nový Organizační řád Městského úřadu Tanvald 

dle návrhu předloženého tajemníkem MěÚ. 

 

usnesení č. 315/20/2022 

 

Rada města schvaluje Licenční smlouvu mezi městem Tanvald a panem B. dle předloženého návrhu. 

       

usnesení č. 316/20/2022 

 

Rada města bere na vědomí oznámení ředitelky Masarykovy základní školy Tanvald, Školní 416  

a  ředitelky Základní školy Tanvald, Sportovní 576 o vyhlášení ředitelského volna dne 18.11.2022. 

           

usnesení č. 317/20/2022 

 

Rada města schvaluje pracovní plán rady města v novém volebním období roku 2022. 

           

 

Upraveno podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

 

 

 

Mgr. Vladimír Vyhnálek  v.r.                   Ing. Jan Palme v.r. 

      starosta                                                                                                     místostarosta 


