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 Město TANVALD 

 

 Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 

konané dne 07.07.2021 

 

usnesení č. 214/13/2021 
 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města vyhovět žádosti SH ČMS Sboru dobrovolných hasičů 

Horní Tanvald o zakoupení přívěsného vozíku v ceně do 55.000 Kč. 

 

usnesení č. 215/13/2021 
 

Rada města schvaluje: 

1/a/  zřízení  služebnosti inženýrské sítě  –  vodovodního  a  kanalizačního řadu a s ním souvisejících  

objektů, a to včetně ochranného pásma vodovodního a kanalizačního řadu na pozemkové  parcele   

č. 2601/2 v katastrálním území Šumburk nad Desnou ve prospěch  Severočeské vodárenské 

společností a.s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu  

ve výši 2.000 Kč + DPH; 

b/ Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě CES 1033/2021/PANO mezi městem Tanvald   

a Severočeskou vodárenskou společností a.s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice podle předloženého 

návrhu. 

2/a/  zřízení  služebnosti inženýrské sítě  –  vodovodního  a  kanalizačního řadu a s ním souvisejících  

objektů, a to včetně ochranného pásma vodovodního a kanalizačního řadu na pozemkových  

parcelách č. 2593/4, č. 2593/3, č 2603/1, č 2604/1, č. 101/6, č. 101/3, č. 91/1, č. 93, č. 2596, č. 92,  

č. 102/3, vše v katastrálním území Šumburk nad Desnou ve prospěch  Severočeské vodárenské 

společností a.s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu  

ve výši 2.000 Kč + DPH tak, jak je vyznačeno v geometrickém plánu č. 1130-1098/2020 ze dne 

12.08.2020; 

b/ Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě CES 1034/2021/PANO mezi městem Tanvald  

a Severočeskou vodárenskou společností a.s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice podle předloženého 

návrhu. 

 

usnesení č. 216/13/2021 
 

Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4019599/001 mezi 

městem Tanvald a firmou ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV- Podmokly podle 

předloženého návrhu, týkající se stavby nového kabelového vedení NN na části pozemkové parcely  

č. 1953 v katastrálním území Tanvald. 

 

usnesení č. 217/13/2021 
 

Rada města schvaluje: 

1/ kupní smlouvu mezi městem Tanvald a manželi S. podle předloženého návrhu, týkající se prodeje 

pozemkové parcely č. 659/10 v katastrálním území Šumburk nad Desnou; 

2/ kupní smlouvu mezi městem Tanvald a panem Š. podle předloženého návrhu, týkající se prodeje 

pozemkové parcely č. 659/11 v katastrálním území Šumburk nad Desnou. 

 

usnesení č. 218/13/2021 
 

Rada města schvaluje: 

a/ kupní smlouvy o prodeji veřejné části vodovodní a kanalizační přípojky za kupní cenu 

v celkové výši 2.000 Kč podle předloženého návrhu mezi městem Tanvald a: 

1/   panem N.  

2/  panem B. a paní L. 

3/   manželi  B; 

b/ kupní smlouvy o prodeji veřejné části vodovodní přípojky za kupní cenu ve výši 1.000 Kč 

podle předloženého návrhu mezi městem Tanvald a: 

1/  panem M. a paní Š. 

2/  panem S.  
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usnesení č. 219/13/2021 
 

Rada města schvaluje Dohodu o postoupení smlouvy mezi městem Tanvald, spol. RADIOHOUSE 

s.r.o., se sídlem Bělehradská 299/132, Praha – Vinohrady a spol. MEDIA Contact, reklamní  

a televizní agentura, spol. s r.o., se sídlem Na Okruhu 872/10, Liberec – Staré Město  

dle předloženého návrhu. 

 

 

Upraveno podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

 

 

 

 

Mgr. Vladimír Vyhnálek  v.r.                                                                RNDr. Jaroslav Týl v.r. 

      starosta                                                                                                     člen rady 

 


