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 Město TANVALD 

 

 Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 

konané dne 11.01.2023 

 

 

usnesení č. 1/1/2023 

 

Rada města vydává záměr na pronájem pozemkových parcel č. 373/2 (trvalý travní porost) o výměře 

487 m2, č. 375/156 (trvalý travní porost) o výměře 2.773 m2, č. 1842/1  (ostatní plocha-ostatní 

komunikace) o výměře 356 m2 vše v katastrálním území Tanvald, v jejich celkové výměře tak, jak 

jsou evidovány v katastru nemovitostí, a na pronájem částí pozemkových parcel č. 361/1 (trvalý 

travní porost) o výměře cca 7.785 m2, č. 361/8 (trvalý travní porost) o výměře cca 3.610 m2  

a č. 375/104 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře cca 3.625 m2, vše v katastrálním území Tanvald, 

spolku TJ Tanvald z.s., se sídlem Pod Špičákem 580, Tanvald za účelem provozování lyžařského 

vleku na dobu určitou 10 let.   

 

usnesení č. 2/1/2023 

 

Rada města: 

1/ rozhodla pronajmout společnosti Knechtel Trans s.r.o., IČ 287 07 44, se sídlem Smetanova 569, 

Tanvald, část Šumburk nad Desnou části pozemkových parcel č. 171/4 (ostatní plocha – manipulační 

plocha) a č. 171/5 (ostatní plocha – manipulační plocha) vše v katastrálním území Tanvald, za účelem 

parkování kamionu, od 31.01.2023 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou; 

2/ schvaluje nájemní smlouvu mezi městem Tanvald a společností Knechtel Trans s.r.o., IČ 287 07 

44, se sídlem Smetanova 569, Tanvald, část Šumburk nad Desnou podle předloženého návrhu, 

týkající se pronájmu části pozemkových parcel č. 171/4 (ostatní plocha – manipulační plocha)  

a č. 171/5 (ostatní plocha – manipulační plocha) vše v katastrálním území Tanvald, za účelem 

parkování kamionu, od 31.01.2023 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 

 

usnesení č. 3/1/2023 

 

Rada města schvaluje Smlouvu o pronájmu nebytových prostor v objektu č.p. 593, Vítězná ul., 

Tanvald, část Šumburk nad Desnou mezi městem Tanvald a panem M. předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 4/1/2023 

 

Rada města schvaluje: 

1/ zřízení služebnosti inženýrské sítě pro vodovodní přípojku včetně venkovní části domovního 

rozvodu vody pro každého vlastníka stavební parcely č. 285 v katastrálním území Šumburk nad 

Desnou, jejíž součástí je stavba: Šumburk nad Desnou č.p. 188, rodinný dům na části pozemkové 

parcely č. 490/2 (ostatní plocha-ostatní komunikace) v katastrálním území Šumburk nad Desnou 

v rozsahu dle geometrického zaměření. Služebnost inženýrské sítě bude spočívat v právu umístit  

a provozovat vodovodní přípojku včetně venkovní části domovního rozvodu vody a s tím související 

právo vstupu a vjezdu motorovými vozidly na pozemek, za účelem údržby a provádění oprav 

vodovodní přípojky a v povinnosti povinné výkon těchto práv trpět. Služebnost bude zřízena na dobu 

neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 100 Kč za každý i započatý běžný metr liniové stavby  

o maximální šíři 1 m + daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby platné ke dni uskutečnění platby; 

2/ Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, týkající se vodovodní přípojky včetně venkovní 

části domovního rozvodu vody pro každého vlastníka pozemku parcelní číslo st. 285 v katastrálním 

území Šumburk nad Desnou, jehož součástí je stavba: Šumburk nad Desnou č.p.188, rodinný dům 

mezi městem Tanvald a paní L., jako stranou oprávněnou, podle předloženého návrhu. 
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usnesení č. 5/1/2023 

 

Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-4020116/VB/01, 

mezi městem Tanvald a ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 

IV-Podmokly týkající se stavby zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení NN, vybudované na 

pozemkové parcele č. 2623/1 v katastrální území Šumburk nad Desnou, v rozsahu  

a době trvání dle předloženého návrhu.  

 

usnesení č. 6/1/2023 

 

Rada města: 

1 na základě vydaného a zveřejněného záměru schvaluje pronájem části pozemkové parcely č. 67/2 

(ostatní plocha - zeleň) o výměře cca 47 m2 v katastrálním území Šumburk nad Desnou, která bude 

užívána jako zahrada a části pozemkové parcely č. 67/2 (ostatní plocha-zeleň) o výměře 7,5 m2  

v katastrálním území Šumburk nad Desnou, která je zastavěna stavbou kolny, paní N.; 

2/  schvaluje nájemní smlouvu mezi městem Tanvald a paní N., podle předloženého návrhu, týkající 

se pronájmu části pozemkové parcely č. 67/2 (ostatní plocha - zeleň) o výměře cca 47 m2  

v katastrálním území Šumburk nad Desnou, za účelem užívání jako zahrada, a části pozemkové 

parcely č. 67/2 (ostatní plocha - zeleň) o výměře 7,5 m2 v katastrálním území Šumburk nad Desnou,  

která je zastavěna stavbou kolny. 

 

usnesení č. 7/1/2023 

 

Rada města schvaluje Licenční smlouvu pro programový produkt Evidence sociálních agend  

č. 54221201 mezi městem Tanvald a společností Ing. Karel Janeček – YAMACO Software, IČ 484 

63 850, se sídlem Prostějovičky 49, 798 03 Plumlov podle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 8/1/2023 

 

Rada města uděluje souhlas Základní škole Tanvald, Sportovní 576, příspěvkové organizaci, 

s podáním žádosti o poskytnutí dotace Libereckého kraje ve výši 25.000 Kč: 

Název oblasti podpory: Školství a mládež 

Číslo a název programu: 4.1. Program volnočasových aktivit 

Název projektu: Materiální vybavení pro pohybové hry 1.-5. třídy 

Doba realizace: 01.01.2023 – 31.12.2023 

 

usnesení č. 9/1/2023 

 

Rada města schvaluje pořízení čtyř kusů PROFI rozkládacích nůžkových stanů s příslušenstvím  

o rozměru 4,5m x 3m, rozhodla využít nabídku od firmy RedX International CZ s.r.o., IČ 08015155,  

DIČ CZ08015155, se sídlem Opatovická 255/9, 370 10  České Budějovice v celkové výši  

102.000 Kč včetně DPH a rozhodla provést rozpočtové opatření č. 1/2023: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR ROZVOJE A KOMUNÁLNÍCH VĚCÍ        + 102.000 Kč 

 

ROZPOČTOVÁ REZERVA                                                                                - 102.000 Kč  

 

 
 

 

 

 

 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

3745 5137 21 102 000,00

6409 5901 -102 000,00
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usnesení č. 10/1/2023 

 

Rada města souhlasí s umístěním sídla firmy MUDr. Kateřina Pokorová s.r.o. na adrese U Školky 

579, Tanvald. 

 

usnesení č. 11/1/2023 

 

Rada města rozhodla schválit uvolnění finančních prostředků na zpracování závěrečného 

vyhodnocení akce „Pumptrack Tanvald“ a provést rozpočtové opatření č. 2/2023: 

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

pumptrack Tanvald                    + 12.100 Kč 

 

ROZPOČTOVÁ REZERVA                                                                     - 12.100 Kč  

 

 
 

usnesení č. 12/1/2023 

 

Rada města souhlasí s navýšením nájemného o 20% s účinností od 01.04.2023 u bytů v Domě 

s pečovatelskou službou, Vítězná 614, Tanvald, část Šumburk nad Desnou, v Penzionu pro 

důchodce, Vítězná 593, Tanvald, část Šumburk nad Desnou a u bytů v objektech:  

č.p. 359, ul. Palackého, Tanvald (radnice), 

č.p. 540, ul. Radniční, Tanvald (MŠ),  

č.p. 588, ul. U Stadionu, Tanvald (hala),  

č.p. 301, ul. Komenského, Tanvald (ZUŠ),  

č.p. 305, ul. Školní, Tanvald (gymnázium),  

č.p. 336, ul. Protifašistických bojovníků, Tanvald, část Šumburk nad Desnou (SVČ),  

č.p. 333, ul. Raisova, Tanvald, část Šumburk nad Desnou (ZŠ Šumburk). 

 

 

 

 

Upraveno podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

 

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

      starosta                                                                                                     místostarosta 

 

§ pol. ORJ ORG Kč

3412 6121 21 10404 12 100,00

6409 5901 -12 100,00


