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Město TANVALD 

 

 Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 

konané dne 12.12.2018   

usnesení č. 370/23/2018 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit: 

1) rozpočet města Tanvald na rok 2019 takto:  

celkové příjmy ve výši   128.946.526 Kč  

financování ve výši       4.717.000 Kč 

celkové zdroje ve výši    133.663.526 Kč 

běžné výdaje běžného účtu  119.495.162 Kč 

běžné výdaje fondů       1.856.650 Kč 

kapitálové výdaje     10.311.714 Kč 

rozpočtová rezerva       2.000.000 Kč 

celkové výdaje ve výši   133.663.526 Kč 

2) závazné ukazatele rozpočtu v členění dle předloženého materiálu „Návrh rozpočtu města 

Tanvald na rok 2019“ se změnou v závazných ukazatelích „Odbor rozvoje a komunálních 

věcí“ + 320.000 Kč a „Rozpočtová rezerva“ – 320.000 Kč. 

 

usnesení č. 371/23/2018 

 

Rada města souhlasí s ukončením nájemní smlouvy ze dne 28.07.1997 uzavřené mezi městem 

Tanvald  a manželi M. týkající se pronájmu  pozemkové parcely č. 480/1 v katastrálním území 

Tanvald, dohodou ke dni 31.12.2018. 

 

usnesení č. 372/23/2018 
 

Rada města vydává záměr na pronájem pozemků paní R.:  

1/  částí pozemkové parcely č. 480/1 (trvalý travní porost) v katastrálním území Tanvald: 

a) o výměře 30 m2 za účelem umístění stavby kolny,  

b) o výměře 120 m2 za účelem užívání zahrady; 

2/  části pozemkové parcely č. 480/4 (ostatní plocha) v katastrálním území Tanvald  

     o výměře 28 m2 za účelem umístění kolny. 

 

usnesení č. 373/23/2018 

 

Rada města schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi městem Tanvald a Základní uměleckou školou, 

příspěvková organizace, se sídlem Školní 351, Tanvald podle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 374/23/2018 

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města nevyužít nabídky pana P. na prodej pozemků  - 

pozemkovou parcelu č. 437/11 (ostatní plocha -  sportovní a rekreační plocha) o výměře 4091 m2  

a pozemkovou parcelu č. 437/12 (ostatní plocha – sportovní a rekreační plocha) o výměře 220 m2  

vše v katastrálním území Tanvald za cenu 1.508.850 Kč. 

 

   usnesení č. 375/23/2018 
 

Rada města schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti ve prospěch města Tanvald na části 

pozemkové parcely č. 328/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Tanvald označené podle 

geometrického plánu č. 1749-342/2018 ze dne 05.11.2018 jako pozemková parcela č. 328/92 (ostatní 

plocha)  spočívající v právu oprávněného umístit pozemku podzemní kabelové vedení veřejného 

osvětlení a v právu oprávněného vstupovat na pozemek v souvislosti s opravou a údržbou 

podzemního kabelového vedení veřejného osvětlení na dobu neurčitou, za jednorázovou náhradu  

ve výši 800 Kč s podmínkou, že bude schválen prodej části  pozemkové  parcely  č. 328/2 (ostatní 

plocha) o výměře cca 135 m2 v katastrálním území Tanvald manželům K. a  manželům K. 
 



 - 2 - 

usnesení č. 376/23/2018 
 

Rada města po projednání žádosti MO Českého rybářského svazu Tanvald  o poskytnutí peněžitého  

daru: 

 

1) schvaluje poskytnutí  peněžitého daru ve výši 4.400 Kč MO Českého rybářského svazu 

Tanvald  z rozpočtu města Tanvald; 

 

2)   rozhodla provést rozpočtové opatření č. 90/2018: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ   

  

 dar  MO  Českého rybářského svazu Tanvald           4.400 Kč   

 

 ROZPOČTOVÁ REZERVA                    -  4.400 Kč 

 

§ pol. ORJ ORG Kč 

1070 5222 99 60254010 4 400,00 

6409 5901 99   -4 400,00 

 

3) schvaluje Darovací smlouvu č. 35/2018 mezi městem Tanvald a MO Českého rybářského 

svazu Tanvald dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 377/23/2018 

 

   Rada města schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 5.000 Kč paní H.   

   a rozhodla provést rozpočtové opatření č. 91/2018: 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ   

   

 dar paní H.                               5.000  Kč 

  

ROZPOČTOVÁ REZERVA                                                   - 5.000 Kč 

 

§ pol. ORJ ORG Kč 

3900 5492 99 11111117 5.000,00 

6409 5222 99   -    5.000,00 

 

 

usnesení č. 378/23/2018 

 

Rada města schvaluje Smlouvu o poskytování úklidových služeb mezi městem Tanvald  

a PUTZTEUFEL.CZ, s.r.o. úklidový servis dle předloženého návrhu. 

     

usnesení č. 379/23/2018 

 

Rada města souhlasí s předáním majetku v celkové hodnotě 4.098 Kč příspěvkové organizaci 

Základní škola Tanvald, Sportovní 576 k hospodaření dle přílohy. 
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usnesení č. 380/23/2018 

 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 92/2018, které spočívá v přijetí a odeslání 

nevyčerpaných dotačních prostředků Základní školy Tanvald, Sportovní 576 na základě podaného 

finančního vypořádání: 
 

 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 
 

vratka dotace od ZŠ Tanvald, Sportovní 576                         295.802,06 Kč 
 

BĚŽNÉ VÝDAJE 
 

ODBOR EKONOMICKÝ 
 

vratka dotace od ZŠ Tanvald, Sportovní 576                         295.802,06 Kč 

 

 
 
usnesení č. 381/23/2018 
 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 93/2018: 
 

PŘIJATÉ TRANSFERY 

 

na výdaje jednotek SDH   23.499 Kč 

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODDĚLENÍ KANCELÁŘ TAJEMNÍKA          + 23.499 Kč 

 

 
 

usnesení č. 382/23/2018 

 

Rada města rozhodla v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, v platném znění, schválit příspěvkové organizaci Mateřská škola Tanvald, U Školky 579 

použití investičního fondu ve výši 96.204 Kč na opravu rozvodu elektrické energie ve školní jídelně 

mateřské školy U Školy 579. 

 

usnesení č. 383/23/2018 

 

Rada města rozhodla provést rozpočtové opatření č. 94/2018: 

 

PŘIJATÉ TRANSFERY 

 

na projekt Realizace energetických úspor v objektu sportovní haly       6.533.482,92 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let        - 6.533.482,92 Kč 

ÚZ § pol. ORJ ORG Kč

120100000 6402 2229 10 3520 44 370,31

120500000 6402 2229 10 3520 251 431,75

120100000 6402 5366 10 3520 44 370,31

120500000 6402 5366 10 3520 251 431,75

ÚZ § pol. ORJ ORG Kč

14004 4116 23 499,00

14004 5512 5169 18 5 718,00

14004 5512 5137 18 2 582,00

14004 5512 5156 18 6 699,00

14004 5512 5167 18 8 500,00
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usnesení č. 384/23/2018 

 

Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi městem Tanvald a firmou 

SMRŽO-MEDIC s.r.o., se sídlem Tyršova 1340, Smržovka dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 385/23/2018 

 

Rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy nebytových prostor v ulici Horská 583, 

Tanvald panu K. do 30.04.2019. 

 

usnesení č. 386/23/2018 

 

Rada města schvaluje v souladu s ustanoveními § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu: 

1) Mateřské školy Tanvald, U Školky 579, příspěvková organizace 

2) Základní školy Tanvald, Sportovní 576, příspěvková organizace 

3) Masarykovy základní školy a Obchodní akademie Tanvald, Školní 416, příspěvková organizace 

4) Střediska volného času Tanvald, příspěvková organizace 

5) Základní umělecké školy Tanvald, příspěvková organizace 

podle předložených návrhů. 

 

usnesení č. 387/23/2018 

 

Rada města schvaluje platové výměry ředitelkám škol a školských zařízení s účinností od 01.01.2019  

dle předloženého návrhu: 

- ředitelce Masarykovy základní školy a Obchodní akademie Tanvald, Školní 416  

paní Mgr. Janě Duňkové; 

- ředitelce Základní školy Tanvald, Sportovní 576 paní Mgr. Ivaně Stěhulové;                                 

- ředitelce Mateřské školy Tanvald, U Školky 579 paní Blance Bryscejnové;                                   

- ředitelce Střediska volného času Tanvald, Protifašistických bojovníků 336  

paní Mgr. Heleně Beranové;  

- ředitelce Základní umělecké školy Tanvald paní Mgr. Petře Jedličkové Šimůnkové.                      

usnesení č. 388/23/2018 

 

Rada města pověřuje starostu města, aby s okamžitou účinností do 31. 12. 2018 v případě potřeby 

provedl rozpočtová opatření, k jejichž provádění byla pověřena rada města usnesením zastupitelstva 

města č. IV/7 ze dne 20. 06. 2012 a předložil je k projednání a dodatečnému schválení na nejbližší 

následující schůzi rady města. 

 

usnesení č. 389/23/2018 

 

Rada města: 

1/ souhlasí s tím, že nájemcem bufetu s terasou a sportbarem ve Víceúčelovém areálu – autokempu 

Tanvaldská kotlina a provozovatelem autokempu bude slečna V.; 

2/ schvaluje Smlouvu o provozování autokempu ve víceúčelovém areálu – autokempu Tanvaldská 

kotlina mezi městem Tanvald a slečnou V. dle předloženého návrhu; 

3/ schvaluje Smlouvu o nájmu bufetu s terasou a sportbarem ve Víceúčelovém areálu – autokempu 

Tanvaldská kotlina mezi městem Tanvald a slečnou V. dle předloženého návrhu. 

 

 

 

 

ÚZ § pol. ORJ ORG Kč

8115 -6 533 482,92

106515974 4216 3530 6 533 482,92
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usnesení č. 390/23/2018 
 

Rada města souhlasí s pokácením 1 ks borovice nacházející se v ul. Okružní,   

na pozemkové parcele č. 328/35 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. 391/23/2018 
 

Rada města v působnosti valné hromady společnosti TABYS s.r.o. se sídlem Tanvald, 

Protifašistických bojovníků 183, PSČ 468 41, IČ 62739646, jejímž jediným společníkem je město 

Tanvald, schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o výkonu funkce jednatele TABYS s.r.o. dle 

předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 392/23/2018 
 

Rada města v působnosti valné hromady společnosti TABYS s.r.o. se sídlem Tanvald, 

Protifašistických bojovníků 183, PSČ 468 41, IČ 62739646, jejímž jediným společníkem je město 

Tanvald, schvaluje vyplacení mimořádné odměny jednateli společnosti TABYS s.r.o. panu Ing. Otu 

Zaplatílkovi ve výši jeho jedné měsíční odměny.  

 

usnesení č. 393/23/2018 
 

Rada města v působnosti valné hromady spol. TABYS s.r.o. schvaluje zvýšení základního kapitálu 

obchodní společnosti TABYS s.r.o. takto: 

I. Základní kapitál společnosti TABYS s.r.o. se zvyšuje o částku 51,913.080,-Kč  

(padesát jeden milionů devět set třináct tisíc osmdesát korun českých), tedy z dosavadní výše 

základního kapitálu 46,907.000,-Kč (čtyřicet šest milionů devět set sedm tisíc korun českých), 

na novou výši základního kapitálu 98,820.080,-Kč (devadesát osm milionů osm set dvacet 

tisíc osmdesát korun českých). -----------------------------------------------------------------------------  

II. Vkladová povinnost musí být převzata nejpozději do 2 (dvou) měsíců od přijetí tohoto 

rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. ----------------------------------------------------------------  

III. Zvýšením základního kapitálu se zvyšuje vklad jediného společníka Město Tanvald, jehož 

podíl činí 100% ( sto procent), nevzniká nový podíl, nevydávají se kmenové listy. ---------------   

IV. Základní kapitál bude zvýšen nepeněžitým vkladem, a to těmito nemovitými věci: --------------  

- byt číslo jednotky 505/5, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, nacházející se v budově 

číslo popisné 503, 504, 505, 506, 507 a 508, na pozemku parcelní číslo st. 750/1 (stavební 

parcela) s podílem 521/27574  pět set dvacet jedna lomeno dvacet sedm tisíc pět set 

sedmdesát čtyři) na společných částech domu a pozemku, vpředu uvedených, v katastrálním 

území Tanvald, zapsáno na listu vlastnictví číslo 2964, vedeném pro obec Tanvald a 

katastrální území Tanvald u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště 

Jablonec nad Nisou,  -----------------------------------------------------------------------------------------   

- byt číslo jednotky 506/1, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, nacházející se v budově 

číslo popisné 503, 504, 505, 506, 507 a 508, na pozemku parcelní číslo st. 750/1 (stavební 

parcela) s podílem 332/13787 (tři sta třicet dva lomeno třináct tisíc sedm set osmdesát sedm) 

na společných částech domu a pozemku, vpředu uvedených, v katastrálním území Tanvald, 

zapsáno na listu vlastnictví číslo 2964, vedeném pro obec Tanvald a katastrální území 

Tanvald u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,   

- byt číslo jednotky 507/5, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, nacházející se v budově 

číslo popisné 503, 504, 505, 506, 507 a 508, na pozemku parcelní číslo st. 750/1 (stavební 

parcela) s podílem 521/27574 (pět set dvacet jedna lomeno dvacet sedm tisíc pět set 

sedmdesát čtyři) na společných částech domu a pozemku, vpředu uvedených, v katastrálním 

území Tanvald, zapsáno na listu vlastnictví číslo 2964, vedeném pro obec Tanvald a 

katastrální území Tanvald u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště 

Jablonec nad Nisou,  -----------------------------------------------------------------------------------------  
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- byt číslo jednotky 516/3, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, nacházející se v budově 

číslo popisné 515, 516, 517, 518, 519, 520, na pozemku parcelní číslo st. 749/6 ( stavební 

parcela) s podílem 223/9445 (dvě stě dvacet tři lomeno devět tisíc čtyři sta čtyřicet pět) na 

společných částech domu a pozemku, vpředu uvedených, v katastrálním území Tanvald, 

zapsáno na listu vlastnictví číslo 2904, vedeném pro obec Tanvald a katastrální území 

Tanvald u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,   

- byt číslo jednotky 518/3, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, nacházející se v budově 

číslo popisné 515, 516, 517, 518, 519, 520, na pozemku parcelní číslo st. 749/6 (stavební 

parcela) s podílem 182/9445 (sto osmdesát dva lomeno devět tisíc čtyři sta čtyřicet pět) na 

společných částech domu a pozemku, vpředu uvedených, v katastrálním území Tanvald, 

zapsáno na listu vlastnictví číslo 2904, vedeném pro obec Tanvald a katastrální území 

Tanvald u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,   

- byt číslo jednotky 518/6, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, nacházející se v budově 

číslo popisné 515, 516, 517, 518, 519, 520, na pozemku parcelní číslo st. 749/6 (stavební 

parcela) s podílem 533/28335  pět set třicet tři lomeno dvacet osm tisíc tři sta třicet pět) na 

společných částech domu a pozemku, vpředu uvedených, v katastrálním území Tanvald, 

zapsáno na listu vlastnictví číslo 2904, vedeném pro obec Tanvald a katastrální území 

Tanvald u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,   

- byt číslo jednotky 522/3, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, nacházející se v budově 

číslo popisné 522, 521, 523, 524, na pozemku parcelní číslo st. 752/3 (stavební parcela) s 

podílem 220/6597 (dvě stě dvacet lomeno šest tisíc pět set devadesát sedm) na společných 

částech domu a pozemku, vpředu uvedených, v katastrálním území Tanvald, zapsáno na listu 

vlastnictví číslo 2946, vedeném pro obec Tanvald a katastrální území Tanvald u Katastrálního 

úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,  -------------------------------  

- byt číslo jednotky 523/6, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, nacházející se v budově 

číslo popisné 522, 521, 523, 524, na pozemku parcelní číslo st. 752/3 (stavební parcela) s 

podílem 661/19791 (šest set šedesát jedna lomeno devatenáct tisíc sedm set devadesát jedna) 

na společných částech domu a pozemku, vpředu uvedených, v katastrálním území Tanvald, 

zapsáno na listu vlastnictví číslo 2946, vedeném pro obec Tanvald a katastrální území 

Tanvald u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,   

- byt číslo jednotky 523/8, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, nacházející se v budově 

číslo popisné 522, 521, 523, 524, na pozemku parcelní číslo st. 752/3 (stavební parcela) s 

podílem 661/19791 (šest set šedesát jedna lomeno devatenáct tisíc sedm set devadesát jedna) 

na společných částech domu a pozemku, vpředu uvedených, v katastrálním území Tanvald, 

zapsáno na listu vlastnictví číslo 2946, vedeném pro obec Tanvald a katastrální území 

Tanvald u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,   

- byt číslo jednotky 524/6, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, nacházející se v budově 

číslo popisné 522, 521, 523, 524, na pozemku parcelní číslo st. 752/3 (stavební parcela) s 

podílem 661/19791 (šest set šedesát jedna lomeno devatenáct tisíc sedm set devadesát jedna) 

na společných částech domu a pozemku, vpředu uvedených, v katastrálním území Tanvald, 

zapsáno na listu vlastnictví číslo 2946, vedeném pro obec Tanvald a katastrální území 

Tanvald u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,   

- byt číslo jednotky 525/2, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, nacházející se v budově 

číslo popisné 526, 525, 527, 528, na pozemku parcelní číslo st. 748/2 (stavební parcela) s 

podílem 665/20241 (šest set šedesát pět lomeno dvacet tisíc dvě stě čtyřicet jedna) na 

společných částech domu a pozemku, vpředu uvedených, v katastrálním území Tanvald, 

zapsáno na listu vlastnictví číslo 3003, vedeném pro obec Tanvald a katastrální území 

Tanvald u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,   

- byt číslo jednotky 527/2, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, nacházející se v budově 

číslo popisné 526, 525, 527, 528, na pozemku parcelní číslo st. 748/2 (stavební parcela) s 

podílem 707/20241 (sedm set sedm lomeno dvacet tisíc dvě stě čtyřicet jedna) na společných 

částech domu a pozemku, vpředu uvedených, v katastrálním území Tanvald, zapsáno na listu 

vlastnictví číslo 3003, vedeném pro obec Tanvald a katastrální území Tanvald u Katastrálního 

úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,  -------------------------------  

- byt číslo jednotky 529/2, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, nacházející se v budově 

číslo popisné 532, 529, 530, 531, na pozemku parcelní číslo st. 746/4 (stavební parcela) s 

podílem 349/20824 (tři sta čtyřicet devět lomeno dvacet tisíc osm set dvacet čtyři) na 

společných částech domu a pozemku, vpředu uvedených, v katastrálním území Tanvald, 
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zapsáno na listu vlastnictví číslo 3029, vedeném pro obec Tanvald a katastrální území 

Tanvald u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,   

- byt číslo jednotky 530/10, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, nacházející se v budově 

číslo popisné 532, 529, 530, 531, na pozemku parcelní číslo st. 746/4 (stavební parcela) s 

podílem 663/20824 (šest set šedesát tři lomeno dvacet tisíc osm set dvacet čtyři) na 

společných částech domu a pozemku, vpředu uvedených, v katastrálním území Tanvald, 

zapsáno na listu vlastnictví číslo 3029, vedeném pro obec Tanvald a katastrální území 

Tanvald u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,   

- byt číslo jednotky 531/2, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, nacházející se v budově 

číslo popisné 532, 529, 530, 531, na pozemku parcelní číslo st. 746/4 (stavební parcela) s 

podílem 349/20824 (tři sta čtyřicet devět lomeno dvacet tisíc osm set dvacet čtyři) na 

společných částech domu a pozemku, vpředu uvedených, v katastrálním území Tanvald, 

zapsáno na listu vlastnictví číslo 3029, vedeném pro obec Tanvald a katastrální území 

Tanvald u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,   

- byt číslo jednotky 531/6, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, nacházející se v budově 

číslo popisné 532, 529, 530, 531, na pozemku parcelní číslo st. 746/4 (stavební parcela) s 

podílem 663/20824 (šest set šedesát tři lomeno dvacet tisíc osm set dvacet čtyři) na 

společných částech domu a pozemku, vpředu uvedených, v katastrálním území Tanvald, 

zapsáno na listu vlastnictví číslo 3029, vedeném pro obec Tanvald a katastrální území 

Tanvald u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,   

- byt číslo jednotky 531/10, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, nacházející se v budově 

číslo popisné 532, 529, 530, 531, na pozemku parcelní číslo st. 746/4 (stavební parcela) s 

podílem 663/20824 (šest set šedesát tři lomeno dvacet tisíc osm set dvacet čtyři) na 

společných částech domu a pozemku, vpředu uvedených, v katastrálním území Tanvald, 

zapsáno na listu vlastnictví číslo 3029, vedeném pro obec Tanvald a katastrální území 

Tanvald u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,   

- byt číslo jednotky 553/16, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, nacházející se v budově 

číslo popisné 553, na pozemku parcelní číslo st. 985/1 (stavební parcela) s podílem 47/3235 

(čtyřicet sedm lomeno tři tisíce dvě stě třicet pět) na společných částech domu a pozemku, 

vpředu uvedených, v katastrálním území Tanvald, zapsáno na listu vlastnictví číslo 2306, 

vedeném pro obec Tanvald a katastrální území Tanvald u Katastrálního úřadu pro Liberecký 

kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,  --------------------------------------------------------  

- byt číslo jednotky 553/20, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, nacházející se v budově 

číslo popisné 553, na pozemku parcelní číslo st. 985/1 (stavební parcela) s podílem 

287/19410 (dvě stě osmdesát sedm lomeno devatenáct tisíc čtyři sta deset) na společných 

částech domu a pozemku, vpředu uvedených, v katastrálním území Tanvald, zapsáno na listu 

vlastnictví číslo 2306, vedeném pro obec Tanvald a katastrální území Tanvald u Katastrálního 

úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,  -------------------------------  

- byt číslo jednotky 554/12, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, nacházející se v budově 

číslo popisné 554, na pozemku parcelní číslo st. 984 (stavební parcela) s podílem 89/7620 

(osmdesát devět lomeno sedm tisíc šest set dvacet) na společných částech domu a pozemku, 

vpředu uvedených, v katastrálním území Tanvald, zapsáno na listu vlastnictví číslo 2257, 

vedeném pro obec Tanvald a katastrální území Tanvald u Katastrálního úřadu pro Liberecký 

kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,  --------------------------------------------------------  

- byt číslo jednotky 554/54, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, nacházející se v budově 

číslo popisné 554, na pozemku parcelní číslo st. 984 (stavební parcela) s podílem 191/12700 

(sto devadesát jedna lomeno dvanáct tisíc sedm set) na společných částech domu a pozemku, 

vpředu uvedených, v katastrálním území Tanvald, zapsáno na listu vlastnictví číslo 2257, 

vedeném pro obec Tanvald a katastrální území Tanvald u Katastrálního úřadu pro Liberecký 

kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,  --------------------------------------------------------  

- byt číslo jednotky 554/55, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, nacházející se v budově 

číslo popisné 554, na pozemku parcelní číslo st. 984 (stavební parcela) s podílem 563/38100 

(pět set šedesát tři lomeno třicet osm tisíc sto) na společných částech domu a pozemku, 

vpředu uvedených, v katastrálním území Tanvald, zapsáno na listu vlastnictví číslo 2257, 

vedeném pro obec Tanvald a katastrální území Tanvald u Katastrálního úřadu pro Liberecký 

kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,  --------------------------------------------------------  

- byt číslo jednotky 555/4, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, nacházející se v budově 

číslo popisné 555, na pozemku parcelní číslo st. 1047 (stavební parcela) s podílem 171/12940 
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(sto sedmdesát jedna lomeno dvanáct tisíc devět set čtyřicet) na společných částech domu a 

pozemku, vpředu uvedených, v katastrálním území Tanvald, zapsáno na listu vlastnictví číslo 

2363, vedeném pro obec Tanvald a katastrální území Tanvald u Katastrálního úřadu pro 

Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,  -------------------------------------------  

- byt číslo jednotky 555/14, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, nacházející se v budově 

číslo popisné 555, na pozemku parcelní číslo st. 1047 (stavební parcela) s podílem 249/12940 

(dvě stě čtyřicet devět lomeno dvanáct tisíc devět set čtyřicet) na společných částech domu a 

pozemku, vpředu uvedených, v katastrálním území Tanvald, zapsáno na listu vlastnictví číslo 

2363, vedeném pro obec Tanvald a katastrální území Tanvald u Katastrálního úřadu pro 

Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,  -------------------------------------------  

- byt číslo jednotky 555/26, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, nacházející se v budově 

číslo popisné 555, na pozemku parcelní číslo st. 1047 (stavební parcela) s podílem 563/38820 

(pět set šedesát tři lomeno třicet osm tisíc osm set dvacet) na společných částech domu a 

pozemku, vpředu uvedených, v katastrálním území Tanvald, zapsáno na listu vlastnictví číslo 

2363, vedeném pro obec Tanvald a katastrální území Tanvald u Katastrálního úřadu pro 

Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,  -------------------------------------------  

- byt číslo jednotky 555/28, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, nacházející se v budově 

číslo popisné 555, na pozemku parcelní číslo st. 1047 (stavební parcela) s podílem 15/1294 

(patnáct lomeno tisíc dvě stě devadesát čtyři) na společných částech domu a pozemku, vpředu 

uvedených, v katastrálním území Tanvald, zapsáno na listu vlastnictví číslo 2363, vedeném 

pro obec Tanvald a katastrální území Tanvald u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, 

katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,  ---------------------------------------------------------------  

- byt číslo jednotky 555/41, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, nacházející se v budově 

číslo popisné 555, na pozemku parcelní číslo st. 1047 (stavební parcela) s podílem 563/38820 

(pět set šedesát tři lomeno třicet osm tisíc osm set dvacet) na společných částech domu a 

pozemku, vpředu uvedených, v katastrálním území Tanvald, zapsáno na listu vlastnictví číslo 

2363, vedeném pro obec Tanvald a katastrální území Tanvald u Katastrálního úřadu pro 

Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,  -------------------------------------------  

- byt číslo jednotky 555/43, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, nacházející se v budově 

číslo popisné 555, na pozemku parcelní číslo st. 1047 (stavební parcela) s podílem 37/3235 

(třicet sedm lomeno tři tisíce dvě stě třicet pět) na společných částech domu a pozemku, 

vpředu uvedených, v katastrálním území Tanvald, zapsáno na listu vlastnictví číslo 2363, 

vedeném pro obec Tanvald a katastrální území Tanvald u Katastrálního úřadu pro Liberecký 

kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,  --------------------------------------------------------  

- byt číslo jednotky 555/55, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, nacházející se v budově 

číslo popisné 555, na pozemku parcelní číslo st. 1047 (stavební parcela) s podílem 191/12940 

(sto devadesát jedna lomeno dvanáct tisíc devět set čtyřicet) na společných částech domu a 

pozemku, vpředu uvedených, v katastrálním území Tanvald, zapsáno na listu vlastnictví číslo 

2363, vedeném pro obec Tanvald a katastrální území Tanvald u Katastrálního úřadu pro 

Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,  -------------------------------------------  

- byt číslo jednotky 555/61, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, nacházející se v budově 

číslo popisné 555, na pozemku parcelní číslo st. 1047 (stavební parcela) s podílem 563/38820 

(pět set šedesát tři lomeno třicet osm tisíc osm set dvacet) na společných částech domu a 

pozemku, vpředu uvedených, v katastrálním území Tanvald, zapsáno na listu vlastnictví číslo 

2363, vedeném pro obec Tanvald a katastrální území Tanvald u Katastrálního úřadu pro 

Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,  -------------------------------------------  

- byt číslo jednotky 558/2, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, nacházející se v budově 

číslo popisné 558, na pozemku parcelní číslo st. 1208/2 (stavební parcela) s podílem 

602/32825 (šest set dva lomeno třicet dva tisíc osm set dvacet pět) na společných částech 

domu a pozemku, vpředu uvedených, v katastrálním území Tanvald, zapsáno na listu 

vlastnictví číslo 2147, vedeném pro obec Tanvald a katastrální území Tanvald u Katastrálního 

úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,  -------------------------------  

- byt číslo jednotky 558/6, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, nacházející se v budově 

číslo popisné 558, na pozemku parcelní číslo st. 1208/2 (stavební parcela) s podílem 

469/32825 (čtyři sta šedesát devět lomeno třicet dva tisíc osm set dvacet pět) na společných 

částech domu a pozemku, vpředu uvedených, v katastrálním území Tanvald, zapsáno na listu 

vlastnictví číslo 2147, vedeném pro obec Tanvald a katastrální území Tanvald u Katastrálního 

úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,  -------------------------------  
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- byt číslo jednotky 558/10, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, nacházející se v budově 

číslo popisné 558, na pozemku parcelní číslo st. 1208/2 (stavební parcela) s podílem 31/2525 

(třicet jedna lomeno dva tisíce dvacet pět) na společných částech domu a pozemku, vpředu 

uvedených, v katastrálním území Tanvald, zapsáno na listu vlastnictví číslo 2147, vedeném 

pro obec Tanvald a katastrální území Tanvald u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, 

katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,  ---------------------------------------------------------------  

- byt číslo jednotky 558/20, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, nacházející se v budově 

číslo popisné 558, na pozemku parcelní číslo st. 1208/2 (stavební parcela) s podílem 

281/32825 (dvě stě osmdesát jedna lomeno třicet dva tisíc osm set dvacet pět) na společných 

částech domu a pozemku, vpředu uvedených, v katastrálním území Tanvald, zapsáno na listu 

vlastnictví číslo 2147, vedeném pro obec Tanvald a katastrální území Tanvald u Katastrálního 

úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,  -------------------------------  

- byt číslo jednotky 558/29, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, nacházející se v budově 

číslo popisné 558, na pozemku parcelní číslo st. 1208/2 (stavební parcela) s podílem 

401/32825 (čtyři sta jedna lomeno třicet dva tisíc osm set dvacet pět) na společných částech 

domu a pozemku, vpředu uvedených, v katastrálním území Tanvald, zapsáno na listu 

vlastnictví číslo 2147, vedeném pro obec Tanvald a katastrální území Tanvald u Katastrálního 

úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,  -------------------------------  

- byt číslo jednotky 558/30, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, nacházející se v budově 

číslo popisné 558, na pozemku parcelní číslo st. 1208/2 (stavební parcela) s podílem 

467/32825 (čtyři sta šedesát sedm lomeno třicet dva tisíc osm set dvacet pět) na společných 

částech domu a pozemku, vpředu uvedených, v katastrálním území Tanvald, zapsáno na listu 

vlastnictví číslo 2147, vedeném pro obec Tanvald a katastrální území Tanvald u Katastrálního 

úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,  -------------------------------  

- byt číslo jednotky 558/37, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, nacházející se v budově 

číslo popisné 558, na pozemku parcelní číslo st. 1208/2 (stavební parcela) s podílem 

602/32825 (šest set dva lomeno třicet dva tisíc osm set dvacet pět) na společných částech 

domu a pozemku, vpředu uvedených, v katastrálním území Tanvald, zapsáno na listu 

vlastnictví číslo 2147, vedeném pro obec Tanvald a katastrální území Tanvald u Katastrálního 

úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,  -------------------------------  

- byt číslo jednotky 558/39, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, nacházející se v budově 

číslo popisné 558, na pozemku parcelní číslo st. 1208/2 (stavební parcela) s podílem 

602/32825 (šest set dva lomeno třicet dva tisíc osm set dvacet pět) na společných částech 

domu a pozemku, vpředu uvedených, v katastrálním území Tanvald, zapsáno na listu 

vlastnictví číslo 2147, vedeném pro obec Tanvald a katastrální území Tanvald u Katastrálního 

úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,  -------------------------------  

- byt číslo jednotky 558/42, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, nacházející se v budově 

číslo popisné 558, na pozemku parcelní číslo st. 1208/2 (stavební parcela) s podílem 

469/32825 (čtyři sta šedesát devět lomeno třicet dva tisíc osm set dvacet pět) na společných 

částech domu a pozemku, vpředu uvedených, v katastrálním území Tanvald, zapsáno na listu 

vlastnictví číslo 2147, vedeném pro obec Tanvald a katastrální území Tanvald u Katastrálního 

úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,  -------------------------------  

- byt číslo jednotky 558/48, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, nacházející se v budově 

číslo popisné 558, na pozemku parcelní číslo st. 1208/2 (stavební parcela) s podílem 

469/32825 (čtyři sta šedesát devět lomeno třicet dva tisíc osm set dvacet pět) na společných 

částech domu a pozemku, vpředu uvedených, v katastrálním území Tanvald, zapsáno na listu 

vlastnictví číslo 2147, vedeném pro obec Tanvald a katastrální území Tanvald u Katastrálního 

úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,  -------------------------------  

- byt číslo jednotky 558/52, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, nacházející se v budově 

číslo popisné 558, na pozemku parcelní číslo st. 1208/2 (stavební parcela) s podílem 31/2525 

(třicet jedna lomeno dva tisíce dvacet pět) na společných částech domu a pozemku, vpředu 

uvedených, v katastrálním území Tanvald, zapsáno na listu vlastnictví číslo 2147, vedeném 

pro obec Tanvald a katastrální území Tanvald u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, 

katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,  ---------------------------------------------------------------  

- byt číslo jednotky 558/53, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, nacházející se v budově 

číslo popisné 558, na pozemku parcelní číslo st. 1208/2 (stavební parcela) s podílem 31/2525 

(třicet jedna lomeno dva tisíce dvacet pět) na společných částech domu a pozemku, vpředu 

uvedených, v katastrálním území Tanvald, zapsáno na listu vlastnictví číslo 2147, vedeném 
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pro obec Tanvald a katastrální území Tanvald u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, 

katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,  ---------------------------------------------------------------  

- byt číslo jednotky 558/54, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, nacházející se v budově 

číslo popisné 558, na pozemku parcelní číslo st. 1208/2 (stavební parcela) s podílem 

467/32825 (čtyři sta šedesát sedm lomeno třicet dva tisíc osm set dvacet pět) na společných 

částech domu a pozemku, vpředu uvedených, v katastrálním území Tanvald, zapsáno na listu 

vlastnictví číslo 2147, vedeném pro obec Tanvald a katastrální území Tanvald u Katastrálního 

úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,  -------------------------------  

- byt číslo jednotky 558/64, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, nacházející se v budově 

číslo popisné 558, na pozemku parcelní číslo st. 1208/2 (stavební parcela) s podílem 31/2525 

(třicet jedna lomeno dva tisíce dvacet pět) na společných částech domu a pozemku, vpředu 

uvedených, v katastrálním území Tanvald, zapsáno na listu vlastnictví číslo 2147, vedeném 

pro obec Tanvald a katastrální území Tanvald u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, 

katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,  ---------------------------------------------------------------  

- byt číslo jednotky 560/4, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, nacházející se v budově 

číslo popisné 560, na pozemku parcelní číslo st. 1225/2 (stavební parcela) s podílem 

523/33700 (pět set dvacet tři lomeno třicet tři tisíc sedm set) na společných částech domu a 

pozemku, vpředu uvedených, v katastrálním území Tanvald, zapsáno na listu vlastnictví číslo 

2468, vedeném pro obec Tanvald a katastrální území Tanvald u Katastrálního úřadu pro 

Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,  -------------------------------------------  

- byt číslo jednotky 560/14, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, nacházející se v budově 

číslo popisné 560, na pozemku parcelní číslo st. 1225/2 (stavební parcela) s podílem 

143/16850 (sto čtyřicet tři lomeno šestnáct tisíc osm set padesát) na společných částech domu 

a pozemku, vpředu uvedených, v katastrálním území Tanvald, zapsáno na listu vlastnictví 

číslo 2468, vedeném pro obec Tanvald a katastrální území Tanvald u Katastrálního úřadu pro 

Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,  -------------------------------------------  

- byt číslo jednotky 560/36, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, nacházející se v budově 

číslo popisné 560, na pozemku parcelní číslo st. 1225/2 (stavební parcela) s podílem 

263/16850 (dvě stě šedesát tři lomeno šestnáct tisíc osm set padesát) na společných částech 

domu a pozemku, vpředu uvedených, v katastrálním území Tanvald, zapsáno na listu 

vlastnictví číslo 2468, vedeném pro obec Tanvald a katastrální území Tanvald u Katastrálního 

úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,  -------------------------------  

- byt číslo jednotky 560/37, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, nacházející se v budově 

číslo popisné 560, na pozemku parcelní číslo st. 1225/2 (stavební parcela) s podílem 

121/6740 (sto dvacet jedna lomeno šest tisíc sedm set čtyřicet) na společných částech domu a 

pozemku, vpředu uvedených, v katastrálním území Tanvald, zapsáno na listu vlastnictví číslo 

2468, vedeném pro obec Tanvald a katastrální území Tanvald u Katastrálního úřadu pro 

Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,  -------------------------------------------  

- byt číslo jednotky 560/51, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, nacházející se v budově 

číslo popisné 560, na pozemku parcelní číslo st. 1225/2 (stavební parcela) s podílem 

121/6740 (sto dvacet jedna lomeno šest tisíc sedm set čtyřicet) na společných částech domu a 

pozemku, vpředu uvedených, v katastrálním území Tanvald, zapsáno na listu vlastnictví číslo 

2468, vedeném pro obec Tanvald a katastrální území Tanvald u Katastrálního úřadu pro 

Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,  -------------------------------------------  

- byt číslo jednotky 560/52, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, nacházející se v budově 

číslo popisné 560, na pozemku parcelní číslo st. 1225/2 (stavební parcela) s podílem 

203/16850 (dvě stě tři lomeno šestnáct tisíc osm set padesát) na společných částech domu a 

pozemku, vpředu uvedených, v katastrálním území Tanvald, zapsáno na listu vlastnictví číslo 

2468, vedeném pro obec Tanvald a katastrální území Tanvald u Katastrálního úřadu pro 

Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,  -------------------------------------------  

- byt číslo jednotky 560/54, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, nacházející se v budově 

číslo popisné 560, na pozemku parcelní číslo st. 1225/2 (stavební parcela) s podílem 

529/33700 (pět set dvacet devět lomeno třicet tři tisíc sedm set) na společných částech domu a 

pozemku, vpředu uvedených, v katastrálním území Tanvald, zapsáno na listu vlastnictví číslo 

2468, vedeném pro obec Tanvald a katastrální území Tanvald u Katastrálního úřadu pro 

Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,  -------------------------------------------  

- byt číslo jednotky 560/64, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, nacházející se v budově 

číslo popisné 560, na pozemku parcelní číslo st. 1225/2 (stavební parcela) s podílem 
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203/16850 (dvě stě tři lomeno šestnáct tisíc osm set padesát) na společných částech domu a 

pozemku, vpředu uvedených, v katastrálním území Tanvald, zapsáno na listu vlastnictví číslo 

2468, vedeném pro obec Tanvald a katastrální území Tanvald u Katastrálního úřadu pro 

Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,  -------------------------------------------  

- byt číslo jednotky 565/10, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, nacházející se v budově 

číslo popisné 564, 562, 563, 565, 566, 567 na pozemku parcelní číslo st. 1211 (stavební 

parcela) s podílem 571/69835 (pět set sedmdesát jedna lomeno šedesát devět tisíc osm set 

třicet pět) na společných částech domu a pozemku, vpředu uvedených, v katastrálním území 

Tanvald, zapsáno na listu vlastnictví číslo 2825, vedeném pro obec Tanvald a katastrální 

území Tanvald u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad 

Nisou,  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- byt číslo jednotky 566/6, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, nacházející se v budově 

číslo popisné 564, 562, 563, 565, 566, 567 na pozemku parcelní číslo st. 1211 (stavební 

parcela) s podílem 697/69835 (šest set devadesát sedm lomeno šedesát devět tisíc osm set 

třicet pět) na společných částech domu a pozemku, vpředu uvedených, v katastrálním území 

Tanvald, zapsáno na listu vlastnictví číslo 2825, vedeném pro obec Tanvald a katastrální 

území Tanvald u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad 

Nisou,  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- byt číslo jednotky 567/2, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, nacházející se v budově 

číslo popisné 564, 562, 563, 565, 566, 567 na pozemku parcelní číslo st. 1211 (stavební 

parcela) s podílem 386/69835 (tři sta osmdesát šest lomeno šedesát devět tisíc osm set třicet 

pět) na společných částech domu a pozemku, vpředu uvedených, v katastrálním území 

Tanvald, zapsáno na listu vlastnictví číslo 2825, vedeném pro obec Tanvald a katastrální 

území Tanvald u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad 

Nisou,  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- byt číslo jednotky 44/2, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, nacházející se v budově 

číslo popisné 44 na pozemku parcelní číslo st. 683 (stavební parcela) s podílem 815/4429 

(osm set patnáct lomeno čtyři tisíce čtyři sta dvacet devět) na společných částech domu a 

pozemku, vpředu uvedených, v katastrálním území Šumburk nad Desnou, zapsáno na listu 

vlastnictví číslo 2096, vedeném pro obec Tanvald a katastrální území Šumburk nad Desnou u 

Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,  -------------  

- byt číslo jednotky 55/5, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, nacházející se v budově 

číslo popisné 55 na pozemku parcelní číslo st. 684 (stavební parcela) s podílem 397/4215 (tři 

sta devadesát sedm lomeno čtyři tisíce dvě stě patnáct) na společných částech domu a 

pozemku, vpředu uvedených, v katastrálním území Šumburk nad Desnou, zapsáno na listu 

vlastnictví číslo 2094, vedeném pro obec Tanvald a katastrální území Šumburk nad Desnou u 

Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,  -------------  

- byt číslo jednotky 459/2, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, nacházející se v budově 

číslo popisné 459 na pozemku parcelní číslo st. 545 (stavební parcela) s podílem 770/9833 

(sedm set sedmdesát lomeno devět tisíc osm set třicet tři) na společných částech domu a 

pozemku, vpředu uvedených, v katastrálním území Šumburk nad Desnou, zapsáno na listu 

vlastnictví číslo 2106, vedeném pro obec Tanvald a katastrální území Šumburk nad Desnou u 

Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,  -------------  

- byt číslo jednotky 459/3, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, nacházející se v budově 

číslo popisné 459 na pozemku parcelní číslo st. 545 (stavební parcela) s podílem 1031/9833 

(jeden tisíc třicet jedna lomeno devět tisíc osm set třicet tři) na společných částech domu a 

pozemku, vpředu uvedených, v katastrálním území Šumburk nad Desnou, zapsáno na listu 

vlastnictví číslo 2106, vedeném pro obec Tanvald a katastrální území Šumburk nad Desnou u 

Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,  -------------  

- pozemek parcelní číslo st.1041/1 (stavební parcela), na kterém je postavena stavba číslo 

popisné 596, v katastrálním území Šumburk nad Desnou, zapsáno na listu vlastnictví číslo 

10001, vedeném pro obec Tanvald a katastrální území Šumburk nad Desnou u Katastrálního 

úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,  -------------------------------   

- pozemek parcelní číslo st.1041/3 (stavební parcela), na kterém je postavena stavba číslo 

popisné 595, v katastrálním území Šumburk nad Desnou, zapsáno na listu vlastnictví číslo 

10001, vedeném pro obec Tanvald a katastrální území Šumburk nad Desnou u Katastrálního 

úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,  -------------------------------   
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- podíl 5456/10000 domu číslo popisné 595 na pozemku parcelní číslo st.1041/3 (stavební 

parcela) v katastrálním území Šumburk nad Desnou, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1999, 

vedeném pro obec Tanvald a katastrální území Šumburk nad Desnou u Katastrálního úřadu 

pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, ---------------------------------------  

- podíl 5456/10000 domu číslo popisné 596 na pozemku parcelní číslo st.1041/1 (stavební 

parcela) v katastrálním území Šumburk nad Desnou, zapsáno na listu vlastnictví číslo 1999, 

vedeném pro obec Tanvald a katastrální území Šumburk nad Desnou u Katastrálního úřadu 

pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,  --------------------------------------  

- pozemek parcelní číslo 18/1 (ostatní plocha), v katastrálním území Šumburk nad Desnou, 

zapsáno na listu vlastnictví číslo 10001, vedeném pro obec Tanvald a katastrální území 

Šumburk nad Desnou u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště 

Jablonec nad Nisou včetně krytého stání pro osobní automobily, ------------------------------------  

- pozemek parcelní číslo 13/3 (ostatní plocha), v katastrálním území Šumburk nad Desnou, 

zapsáno na listu vlastnictví číslo 10001, vedeném pro obec Tanvald a katastrální území 

Šumburk nad Desnou u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště 

Jablonec nad Nisou, ------------------------------------------------------------------------------------------  

- pozemek parcelní číslo st.44 ( stavební parcela), na kterém je postavena stavba číslo popisné 

135, součást pozemku, způsob využití bytový dům, v katastrálním území Tanvald, zapsáno na 

listu vlastnictví číslo 10001, vedeném pro obec Tanvald a katastrální území Tanvald  

u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, ------------  

 

Nepeněžitý vklad byl popsán a oceněn ve znaleckých posudcích číslo 80/4120/2018 ze dne 20.7. 2018 

včetně dodatku číslo 1 23.8. 2018, posudku číslo 80/1/4120/2018 ze dne 20.8. 2018 včetně opravy 

číslo 1 ze dne 23. 8, 2018  a 80/2/4120/2018 ze dne 20.8. 2018 a opravy číslo 1 ze dne 20.8. 2018,  

znalecké posudky byly vyhotoveny soudním znalcem Petrem Brezarem, Plavy 169,  který byl pro 

tento účel v souladu s § 143 odst. 2 zákona o obchodních korporacích vybrán jednatelem obchodní 

společnosti TABYS s.r.o., a to Ing. Otou Zaplatílkem, datum narození 2.2. 1970, bydliště Tanvald, Na 

Balkáně 491. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Nemovité věci byly oceněny na základě výše uvedených posudcích částkou 51,913.080,-Kč  

( padesát jeden milionů devět set třináct tisíc osmdesát korun českých) a to tak, že z celkové ceny 

určené znaleckým posudkem ve výši 51,913.080,-Kč ( padesát jeden milionů devět set třináct tisíc 

osmdesát korun českých)se na emisní kurz společníka započítává částka ve výši 51,913.080,-Kč  

( padesát jeden milionů devět set třináct tisíc osmdesát korun českých). --------------------------------------  

 

V. Jediný společník připouští výše specifikovaný nepeněžitý vklad do základního kapitálu 

společnosti. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

VI. Jediný společník bere na vědomí zprávu jednatele společnosti TABYS s.r.o. ze dne 

10.11.2018, ve které jednatel odůvodňuje zvýšení základního kapitálu společnosti 

nepeněžitým vkladem, jakož i výši částky, která se započítává na emisní kurz společníka 

města Tanvald. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

VII. Jediný společník prohlašuje, že město Tanvald zveřejnilo záměr ohledně zvýšení základního 

kapitálu výše uvedeným nepeněžitým vkladem. ---------------------------------------------------------  

 

 

 

Upraveno pro zveřejnění dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

 

 

 

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

         starosta                                                                                                  místostarosta    


