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Město TANVALD 

 

 Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 

konané dne 19.08.2019  

usnesení č. 221/15/2019 
 

Rada města:  

1/  rozhodla na základě vydaného a zveřejněného záměru pronajmout část pozemkové parcely  

č. 589/1 (trvalý travní porost) o výměře 395 m2 v katastrálním území Tanvald Společenství vlastníků 

jednotek domu Kostelní 169, Tanvald, IČ 061 96 829, se sídlem Kostelní 169, Tanvald za účelem  

umístění venkovní části vnitřní kanalizace, 3 ks revizní šachty, rozdělovací šachty  a 2 ks vsakovací 

jímky od 01. 09. 2019 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši                 

9 Kč/m2/rok.  

2/  schvaluje nájemní smlouvu mezi městem Tanvald a Společenstvím vlastníků jednotek domu 

Kostelní 169, Tanvald, IČ 061 96 829, se sídlem Kostelní 169, Tanvald o pronájmu části pozemkové 

parcely č. 589/1 v katastrálním území Tanvald podle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 222/15/2019 
 

Rada města vydává záměr na prodej částí pozemkové parcely č. 1136/1 (trvalý travní porost) 

v katastrálním území Tanvald následovně: 

1/ části o výměře cca 7650 m2 panu V.; 

2/  části o výměře cca 3100 m2 panu K. 

 

usnesení č. 223/15/2019 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s výkupem pozemkové parcely 

č. 537/20 (ostatní plocha – neplodná půda) o výměře 384 m2 v katastrálním území Tanvald od České 

republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 

Nové Město, Praha 2 za kupní cenu ve výši 19.980 Kč. 

usnesení č. 224/15/2019 
 

Rada města ukládá odboru rozvoje a KV připravit cenové nabídky na realizaci horolezecké stěny  

ve sportovní hale u Základní školy, Sportovní 576, Tanvald k projednání na zasedání Zastupitelstva 

města Tanvald dne 11. 09. 2019.  

 

usnesení č. 225/15/2019 
 

Rada města rozhodla přidělit byt č. 4 v objektu č. p. 333, ulice Raisova, Tanvald, část Šumburk nad 

Desnou na dobu určitou od 01.09.2019 do 31.08.2020. 

 

usnesení č. 226/15/2019 

 

Rada města schvaluje program zasedání zastupitelstva města dne 11.09.2019 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. Majetkoprávní záležitosti  

6. Náměty, připomínky, diskuze 

        7. Závěr  

 

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    


