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 Město TANVALD 

 

 Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 

konané dne 07.12.2022 

usnesení č. 343/22/2022 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh rozpočtu města na rok 2023. 

 

usnesení č. 344/22/2022 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vykoupit: 

a/ pozemkovou parcelu č. 412/2 lesní pozemek, v katastrálním území Tanvald o výměře 21962 m2 

za cenu 347.586 Kč; 

b/ pozemkovou parcelu č. 413/2 trvalý travní porost, v katastrálním území Tanvald  

o výměře 464 m2 za cenu 2.414 Kč. 

 

usnesení č. 345/22/2022 

 

Rada města vydává záměr na prodej pozemku parcelní č. st.1812 (zastavěná plocha nádvoří)  

v katastrálním území Tanvald a pozemku parcelní č. st.1813 (zastavěná plocha a nádvoří)  

v katastrálním území Tanvald spolku TJ Tanvald z.s., se sídlem Pod Špičákem 580, Tanvald, který 

je vlastníkem staveb, na těchto pozemcích umístěných. 

 

usnesení č. 346/22/2022 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města pozemkovou parcelu č. 2751 (ostatní plocha – jiná 

plocha), o výměře 644 m2 v katastrálním území Šumburk nad Desnou, panu T. neprodávat.  

 

usnesení č. 347/22/2022 

 

Rada města rozhodla části pozemkové parcely č. 1463/1 (trvalý travní porost), v katastrálním území 

Tanvald paní S. nepronajímat.  

 

usnesení č. 348/22/2022 

 

Rada města souhlasí s ukončením nájemní smlouvy ze dne 09.02.1998 uzavřené mezi městem 

Tanvald a paní D. týkající se pronájmu části pozemkové parcely č. 67/2 (ostatní plocha) o výměře 

7,5 m2 v katastrálním území Šumburk nad Desnou, ke dni 31.12.2022.  

 

usnesení č. 349/22/2022 

 

Rada města vydává záměr na pronájem části pozemkové parcely č. 67/2 (ostatní plocha-zeleň),  

v katastrálním území Šumburk nad Desnou o výměře 7,5 m2, na které je umístěna stavba kolny  

a části pozemkové parcely č. 67/2 (ostatní plocha-zeleň), v katastrálním území Šumburk nad Desnou 

o výměře cca 47 m2 za účelem užívání jako zahrada, paní N. 

 

usnesení č. 350/22/2022 

 

Rada města schvaluje záměr zřídit věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě, na částech 

pozemkových parcel č. 2385/1 (trvalý travní porost), 2385/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) 

a 2386 (trvalý travní porost) vše v katastrálním území Šumburk nad Desnou,  

pro každého vlastníka stavební parcely č. st. 338 v katastrálním území Šumburk nad Desnou, jejíž 

součástí je stavba: Šumburk nad Desnou č.p. 241, rodinný dům, spočívající  

v uložení a provozování vodovodní přípojky na pozemcích a s tím související právo vstupu a vjezdu 

na pozemky, za účelem údržby, oprav a odstranění havárií, dle předloženého návrhu, 

za jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč za každý, i započatý, běžný metr liniové stavby  

o maximální šíři 1m + daň z přidané hodnoty (dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby). 
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usnesení č. 351/22/2022 

 

Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IP-12-4012972/VB/2, 

mezi městem Tanvald (jako povinným) a ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 

874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly (jako oprávněným), týkající se se stavby zařízení distribuční 

soustavy – Kabelové vedení NN, vybudované na pozemku parcelní č. 2370/5, v katastrální území 

Šumburk nad Desnou, v rozsahu a době trvání dle předloženého návrhu.  

 

usnesení č. 352/22/2022 

 

Rada města schvaluje: 

1/záměr zřídit věcné břemeno – služebnost, pro technické zařízení – kanalizaci, vyznačené  

v geometrickém plánu č.1810-118/2020 (ze dne 26.05.2020), na části pozemku parcelní číslo 

1928 v katastrálním území Tanvald (ve vlastnictví města), v části dotčené vybudovaným vedením 

technického zařízení – kanalizace, v rámci stavby dráhy „TOA POINT NRZO Tanvald-zastávka, 

Domažlice-město, Plzeň-zastávka, Mirošovice u Prahy, Sázava-Černé Budy – vypořádání“, pro 

Správu železnic, státní organizaci, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1 Nové Město, podle 

předloženého návrhu; 

2/ Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č.E618-S-3827/2022, mezi městem Tanvald 

(jako povinným) a Správou železnic, státní organizací, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1 Nové 

Město (jako oprávněným), týkající se vedení technického zařízení – kanalizace, vybudovaného  

v rámci stavby dráhy „TOA POINT NRZO Tanvald-zastávka, Domažlice-město, Plzeň-zastávka, 

Mirošovice u Prahy, Sázava-Černé Budy – vypořádání“, v rozsahu a době trvání dle předloženého 

návrhu; 

3/ úplatu za zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti, vyznačeného v geometrickém 

plánu č. 1810-18/2020 (ze dne 26.05.2020), na pozemku města, parcelní č. 1928 v katastrálním 

území Tanvald, v části dotčené vedením technického zařízení – kanalizace, vybudovaným v rámci 

stavby dráhy „TOA POINT NRZO Tanvald-zastávka, Domažlice-město, Plzeň-zastávka, 

Mirošovice u Prahy, Sázava-Černé Budy – vypořádání“, dle předloženého návrhu,  

za jednorázovou náhradu ve výši 10.000,00 Kč.  

 

usnesení č. 353/22/2022 

 

Rada města schvaluje: 

1/ záměr zřídit věcné břemeno pozemkové služebnosti inženýrské sítě, vyznačené  

v geometrickém plánu č. 1884-193/2022 (ze dne 19.08.2022), na pozemcích města, nacházejících 

se v katastrálním území Tanvald, dotčených stavbou překládky podzemního vedení a zřízení 

veřejné komunikační sítě pod označením 71010-006051 Tanvald(JN(, Pod Špičákem 

SO460,VPS,  vyjmenovaných v článku I předložené smlouvy, pro společnost CETIN a.s.,  

se sídlem Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň, jako „Oprávněného“ a Krajskou 

správu silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizaci, se sídlem České Mládeže 632/32,  

Liberec IV, jako „Stavebníka vynucené překládky komunikačního vedení veřejné komunikační 

sítě“, podle předloženého návrhu; 

2/ Smlouvu mezi městem Tanvald, společností CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, 

190 00 Praha 9 – Libeň, jako „Oprávněným“ a Krajskou správou silnic Libereckého kraje, 

příspěvková organizace,  se sídlem České Mládeže 632/32, Liberec IV, jako „Stavebníkem 

vynucené překládky komunikačního vedení veřejné komunikační sítě“, o zřízení pozemkové 

služebnosti inženýrské sítě, spisová značka: 71010-406051 Tanvald, JN, Pod Špičákem,  

SO 460,VPS dle předloženého návrhu; 

3/ úplatu za zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti inženýrské sítě vyznačené  

v geometrickém plánu č. 1884-193/2022 ze dne 19.08.2022 na pozemcích města nacházejících se 

v katastrálním území Tanvald, dotčených stavbou překládky podzemního vedení a zřízení veřejné 

komunikační sítě v rámci rekonstrukce ulic Nemocniční a Pod Špičákem - Tanvald SO 450, 

vyjmenovaných v článku 1 předložené smlouvy, v rozsahu v době trvání, dle předloženého 

návrhu, a to za jednorázovou náhradu ve výši 500 Kč. 
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usnesení č. 354/22/2022 

 

Rada města schvaluje Dohodu o užívání studny pro tenisové kurty v ulici Pod Špičákem mezi 

městem Tanvald a spolkem Tenisem Tanvald, z.s.  dle předloženého návrhu.  

 

usnesení č. 355/22/2022 

 

Rada města schvaluje Smlouvu o pronájmu nebytových prostor ve 3 N.P. objektu č.p. 350, 

Krkonošská ul., Tanvald mezi městem Tanvald a společností Oční klinika Horní Počernice, s.r.o., 

se sídlem Zvíkovská 175/18, Praha 9 – Kyje dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 356/22/2022 

 

Rada města vydává záměr na pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 593, ul. Vítězná, 

Tanvald, část Šumburk nad Desnou panu M. za účelem skladování malířských potřeb. 

 

usnesení č. 357/22/2022 

 

Rada města schvaluje: 

1/ Smlouvu o dílo mezi městem Tanvald a spol. INIT technology s.r.o., se sídlem Sehradice 129, 

763 23 Sehradice týkající se dodání softwarového řešení SCARABEUS a DMS a implementace 

integračních rozhraní dle předloženého návrhu; 

2/ Smlouvu o technické podpoře mezi městem Tanvald a spol. INIT technology s.r.o., se sídlem 

Sehradice 129, 763 23 Sehradice dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 358/22/2022 

 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 89/2022: 

 

PŘIJATÉ TRANSFERY  

 

na projekty ZŠ Tanvald, Sportovní 576 z OP JAK                                    3.099.574 Kč 

na projekty ZUŠ Tanvald z OP JAK                                                              1.280.975 Kč 

na projekty SVČ Tanvald z OP JAK                                                              1.161.475 Kč 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ 

 

projekty ZŠ Tanvald, Sportovní 576 z OP JAK                                                  3.099.574 Kč 

projekty ZUŠ Tanvald z OP JAK                                                               1.280.975 Kč 

projekty SVČ Tanvald z OP JAK                                                               1.161.475 Kč 

 

 
 

 

ÚZ § pol. ORJ ORG Kč

143533092 4116 3520 2 378 458,11

143133092 4116 3520 721 115,89

143533092 4116 3231 982 956,18

143133092 4116 3231 298 018,82

143533092 4116 3233 891 257,84

143133092 4116 3233 270 217,16

143533092 3113 5336 10 3520 2 378 458,11

143133092 3113 5336 10 3520 721 115,89

143533092 3231 5336 10 3231 982 956,18

143133092 3231 5336 10 3231 298 018,82

143533092 3233 5336 10 3233 891 257,84

143133092 3233 5336 10 3233 270 217,16
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usnesení č. 359/22/2022 

 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 90/2022: 

 

PŘIJATÉ TRANSFERY  

 

na volbu prezidenta republiky                                           80.800 Kč 

 

BĚZNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR SPRÁVNÍ 

 

Volba prezidenta republiky                                                                                                80.800 Kč 

 

 
 

usnesení č. 360/22/2022 

 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 91/2022: 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

Kontejnerová stání ul. Větrná, Radniční                                                                         + 19.300 Kč 

Parkoviště ul. Větrná                                                                                                        - 19.300 Kč 

 

 
 

usnesení č. 361/22/2022 

 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 92/2022: 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

odstavná plocha u č.p. 550, ul. Palackého                                                                      + 6.000 Kč 

chodník u č.p. 550, ul. Palackého                                                                                   + 3.000 Kč 

parkoviště ul. Větrná                                                                                                       -  9.000 Kč 

 

 
 

usnesení č. 362/22/2022 
 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 93/2022: 
 

BĚZNÉ VÝDAJE 
 

ODBOR SPRÁVNÍ                                                                                                      + 200.000 Kč 
 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ                                              - 200.000 Kč 

 

ÚZ § pol. ORJ ORG Kč

98008 4111 80 800,00

98008 6118 5901 19 80 800,00

§ pol. ORJ ORG Kč

3723 6121 21 10506 19 300,00

2219 6121 21 10316 -19 300,00

§ pol. ORJ ORG Kč

2219 6121 21 10510 6 000,00

2219 6121 21 10508 3 000,00

3725 6121 21 10327 -9 000,00
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usnesení č. 363/22/2022 

 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 94/2022: 
 

PŘIJATÉ TRANSFERY 
 

na výkon sociální práce                                      + 549.329 Kč 
 

BĚŽNÉ VÝDAJE 
 

ODBOR EKONOMICKÝ                                                                                             + 488.236 Kč 
 

ODDĚLENÍ SOC. PRÁCE A SOC. SLUŽEB              + 61.093 Kč 

 

 
 

usnesení č. 364/22/2022 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření:  
 

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                                   + 387.684 Kč 
 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 
 

pořízení lesních hospodářských osnov ORP Tanvald               387.684 Kč 

 

 
usnesení č. 365/22/2022 

 

Rada města schvaluje  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu části nemovitosti ze dne 02.03.2020  mezi 

městem Tanvald a Generálním finančním ředitelstvím, Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 – Nové Město 

dle předloženého návrhu.   

 

usnesení č. 366/22/2022 
 

Rada města schvaluje Smlouvu o prezentaci a poskytnutí služeb mezi společností RTM plus 

Liberecko s.r.o., městem Desná a městem Tanvald týkající se výroby a odvysílání „Magazínu 

Tanvaldsko“ v období od 01.01.2023 do 31.10.2026 dle předloženého návrhu. 

 

 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

6171 5171 21 -200 000,00

6171 5161 19 200 000,00

ÚZ § pol. ORJ ORG Kč

13015 6171 5011 10 363 928,00

13015 6171 5031 10 90 255,00

13015 6171 5032 10 32 753,00

13015 6171 5038 10 1 300,00

13015 6171 5173 28 -3 000,00

13015 6171 5137 28 40 987,00

13015 6171 5132 28 -1 702,00

13015 6171 5136 28 -2 000,00

13015 6171 5139 28 968,00

13015 6171 5172 28 12 580,00

13015 6171 5167 28 10 000,00

4359 5169 28 3 260,00

13015 4116 549 329,00

§ pol. ORJ ORG Kč

1036 2324 23 387 684,00

1036 6119 23 10537 387 684,00
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usnesení č. 367/22/2022 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit za osobní přínos při splnění významného 

úkolu, za činnost a aktivity v druhé polovině roku 2022  včetně řešení mimořádných situací  

a koordinaci činností pověřeného úřadu, které vykonávali ve prospěch města v době v době 

energetické krize a trvajícího humanitárního problému spojeného s válečným konfliktem na 

Ukrajině, které vykonávali ve prospěch města v době mimo úřední hodiny, ve svém osobním volnu 

nejen v pracovní dny, ale i ve dnech pracovního volna a klidu, poskytnout v souladu s § 76 zák.  

č. 128/2000 Sb., o obcích platném v znění, mimořádné odměny starostovi ve výši jedné  jeho měsíční 

odměny a místostarostovi ve výši jedné poloviny jeho měsíční odměny. 

 

usnesení č. 368/22/2022 
 

Rada města vydává záměr na pronájem části pozemkových parcel č. 171/4 (ostatní plocha – 

manipulační plocha) a část pozemkové parcely č. 171/5 (ostatní plocha – manipulační plocha) 

v katastrálním území Tanvald, společnosti Knechteltrans s.r.o., IČ 287 07 443, se sídlem Smetanova 

569, Tanvald, část Šumburk nad Desnou za účelem parkování kamionu, za nájemné ve výši  

1.000 Kč/měsíc, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.   

 

usnesení č. 369/22/2022 
 

Rada města schvaluje Dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č. 0516167018 mezi městem Tanvald a spol. 

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., se sídlem Římská 2135/45, Praha 2 dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 370/22/2022 
 

Rada města: 

1/  schvaluje Plán inventur na rok 2022, dle přílohy;  

2/ jmenuje ústřední inventarizační komisi a dílčí inventarizační komise pověřené provedením 

inventur na rok 2022, dle přílohy.  

 

usnesení č. 371/22/2022 
 

Rada města souhlasí s doplněním přílohy č. 3 Směrnice pro odpisování dlouhodobého hmotného 

majetku schválené radou města dne 15. 10. 2014, týkající se stanovené doby použitelnosti 

kolumbária umístěného na hřbitově Šumburk nad Desnou bude 30 let. 

 

usnesení č. 372/22/2022 
 

Rada města v souladu s § 102 odst. 2 písmn. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění: 

1/ zřizuje Komisi pro občanské záležitosti pro volební období 2022 – 2026; 

2/ jmenuje paní Annu Liškovou předsedkyní Komise pro občanské záležitosti; 

3/ jmenuje členkami Komise pro občanské záležitosti paní Miluši Svárovskou, paní Alžbětu 

Škarýdovou, paní Mgr. Janu Pražákovou, paní Radomíru Vackovou, paní Alenu Vondrovou, paní 

Hanu Balašovou, paní Vlastu Krištofovou, paní Márii Doležalovou, paní Margitu Kubáčkovou, paní 

Lenku Beldovou, paní Zdeňku Vildovou, paní Moniku Peštovou, paní Ludmilu Řehořkovou  

a paní Věru Kovaříkovou. 

 

usnesení č. 373/22/2022 
 

Rada města souhlasí s poskytnutím peněžitých darů fyzickým osobám, které nejsou členy 

zastupitelstva,  za výkon funkce člena Komise pro občanské záležitosti v roce 2022: 

- paní Anně Liškové, předsedkyni komise ve výši 5.600 Kč 

- paní Jaroslavě Berkové, člence komise ve výši 1.000 Kč 

- paní Janě Hubené, člence komise ve výši 1.000 Kč  

- paní Miluši Svárovské, člence komise ve výši 1.000 Kč  

- paní Alžbětě Škarýdové, člence komise ve výši 1.000 Kč  

- paní Mgr. Janě Pražákové, člence komise ve výši 1.000 Kč 

- paní Radomíře Vackové, člence komise ve výši 1.000 Kč  

- paní Aleně Vondrové, člence komise ve výši 1.000 Kč 
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- paní Haně Balašové, člence komise ve výši 1.000 Kč  

- paní Vlastě Krištofové, člence komise ve výši 1.000 Kč 

- paní Márii Doležalové, člence komise ve výši 1.000 Kč 

- paní Margitě Kubáčkové, člence komise ve výši 1.000 Kč  

- paní Lence Beldové, člence komise ve výši 1.000 Kč 

- paní Zdeňce Vildové, člence komise ve výši 1.000 Kč 

- paní Monice Peštové, člence komise ve výši 1.000 Kč 
 

usnesení č. 374/22/2022 
 

Rada města souhlasí s pokácením 8 javorů a 4 bříz nacházejících se ve Žďáru mezi železniční tratí  

a řadovou garáží, na pozemkové parcele č. 1459/1 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. 375/22/2022 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města delegovat v souladu s § 84, odst. 2, písm. f) zákona  

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na valné hromady obchodních společností  

s majetkovou účastí města následující zástupce: 

1. na valné hromady Severočeské vodárenské společnosti a.s. konané v roce 2023  

pana Mgr. Vladimíra Vyhnálka, jako náhradníka pana Ing. Jana Palmeho; 

2. na valné hromady Teplárenství Tanvald s.r.o. konané v roce 2023 pana Ing. Jana Palmeho, 

 jako náhradníka pana Mgr. Vladimíra Vyhnálka; 

3. na valné hromady Nemocnice Tanvald s.r.o. konané v roce 2023 pana Mgr. Vladimíra 

Vyhnálka, jako náhradníka pana Ing. Jana Palmeho. 
 

usnesení č. 376/22/2022 
 

Rada města schvaluje program zasedání zastupitelstva města dne 19. 12. 2022 s tím, že může být 

dle potřeby doplněn: 

 1. Zahájení 

 2. Informace o činnosti rady města  

 3. Informace o činnosti výborů zastupitelstva města 

 4. Informace o činnosti společností s majetkovou účastí města 

 5. Návrh rozpočtu města na rok 2023 

 6. Majetkoprávní záležitosti  

 7. Schválení mimořádných odměn uvolněným členům zastupitelstva města dle § 76 zák. č. 128/2000 Sb.,  

      o obcích 

 8. Delegování zástupců města na valné hromady obchodních společností s majetkovou účastí města         

konané v roce 2023 

 9. Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu se členem zastupitelstva města 

10. Náměty, připomínky, diskuze 

11. Závěr   

 

 

 

Upraveno podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

 

 

 

 

 

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

      starosta                                                                                                     místostarosta 


