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Město Tanvald 

 

Výpis usnesení 

ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva města Tanvald 

konaného dne 21. 11. 2018 

 
I. 

Zastupitelstvo města: 

1/ ruší své usnesení č. IV/5 ze dne 13. 06. 2018, kterým schválilo vložení nemovitostí  

do základního kapitálu obchodní firmy TABYS s.r.o. se sídlem Protifašistických bojovníků 

183, Tanvald, část Šumburk nad Desnou; 

2/ na základě vydaného a zveřejněného záměru schvaluje vklad níže uvedených nemovitých 

věcí do základního kapitálu obchodní společnosti 100% vlastněné městem Tanvald - TABYS 

s.r.o. se sídlem Protifašistických bojovníků 183, Tanvald, část Šumburk nad Desnou: 

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,  ............................................  

- 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, ......................................................................  
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- 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, ......................................................................  
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- 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, 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) 
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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 (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 
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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,  .......................................................................................  

- 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,  .......................................................................................  
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- 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) 
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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 558/54, 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 
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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 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,  .............................................................  
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- 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, ...............................................................................................................................   

- 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........................................................................ 
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- 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,.....................................................................................
  

 

 

II. 

Zastupitelstvo města rozhodlo dokrýt příspěvkové organizaci Masarykova základní škola  

a Obchodní akademie Tanvald, Školní 416 chybějící finanční prostředky ve výši 1.952.000 

Kč na přímé náklady zvýšením schváleného účelového příspěvku na úhradu přímých nákladů 

z 500.000 Kč na 2.452.000 Kč a schválit rozpočtové opatření č. 87/2018:  

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ        

 

Masarykova ZŠ a OA Tanvald  + 1.952.000 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let         + 1.952.000 Kč 

 

§ pol. ORJ ORG Kč 

  8115     1952 000,00 

3113 5331    10    3510 1952 000,00 

 

Zápis 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Tanvald  

konaného dne 21.11.2018 od 16.00 hodin  
ve velké zasedací síni Městského úřadu Tanvald 

 

Přítomno:  20 členů zastupitelstva města (viz prezenční listina) 
 

Ověřovatelé zápisu: p. Lukáš Černý 

                                MUDr. Radka Ducháčková 

 

Zapisovatelka: JUDr. Blanka Přiklopilová 
 

   Program:    

   

   1/ Zahájení 

2/ Návrh na vklad majetku města Tanvald do základního kapitálu TABYS s.r.o. 

3/ Žádost Masarykovy základní školy a Obchodní akademie Tanvald o navýšení příspěvku  

na úhradu přímých výdajů v roce 2018 

4/ Závěr  
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ad 1/ Zahájení 
 

Starosta - zahájil zasedání zastupitelstva města, přivítal členy zastupitelstva města a hosty, 

konstatoval,  

že zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Konstatoval, že omluven z dnešního 

jednání MUDr. Buchar, pozdní příchod nahlásil Ing. Palme, přítomno je 19 členů zastupitelstva města, 

zasedání je usnášeníschopné.  

- uvedl, že dnešní zasedání zastupitelstva bude  přenášeno on-line, obrazový záznam pořizován 

nebude. Z dnešního zasedání je pořizován zvukový záznam pro vnitřní potřebu MěÚ, jeho kopii 

mohou členové zastupitelstva obdržet na vyžádání v sekretariátu starosty a tajemníka MěÚ.   

                                                                                                                        

Starosta - otázal se, zda má někdo připomínku k navrženému programu nebo návrh na jeho doplnění. 

 

Bez připomínek. 

 

Starosta - nechal hlasovat o schválení programu.  

schváleno všemi hlasy přítomných   

Starosta -  navrhl členy návrhové komise –  p. Michal Kottan 

                                                                    pí Lenka Marčíková   

                                                                   

                                                                                                         schváleno všemi hlasy přítomných 

 

                - určil ověřovatele – p. Lukáš Černý 

                                               MUDr. Radka Ducháčková 

 

                - určil zapisovatelku –  pí JUDr. Blanka Přiklopilová 

                                                                                                                                                         
       

- konstatoval, že zápis z ustavujícího zasedání dne 31.10.2018 byl k nahlédnutí v sekretariátu 

starosty a tajemníka MěÚ a byl ověřovateli zápisu Mgr. Antonínem Bělonožníkem a MUDr. Jiřím 

Bucharem podepsán bez připomínek a je tudíž schválený.   

 

 

ad 2/ Návrh na vklad majetku města Tanvald do základního kapitálu 
TABYS s.r.o. 

 
Starosta – uvedl, že zastupitelstvo vklad majetku města do základního kapitálu TABYS s.r.o. schválilo 

13.06.2018 usnesením č. IV/5  a připomněl důvody, proč se tak stalo. Vzhledem k tomu, že k zápisu 

vkladu nemovitých věcí do základního kapitálu obchodní společnosti je kromě usnesení zastupitelstva 

města nutný i vydaný a zveřejněný záměr, je třeba o vkladu rozhodnout znovu. Konstatoval, že 

k vydanému a zveřejněnému záměru nepřišla žádná připomínka. Návrh usnesení v písemné podobě 

mají členové zastupitelstva města k dispozici. Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 
Do zasedací síně vstoupil Ing. Palme – počet zastupitelů 20. 
 

Bez připomínek 

 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města: 

1/ ruší své usnesení č. IV/5 ze dne 13. 06. 2018, kterým schválilo vložení nemovitostí do základního 

kapitálu obchodní firmy TABYS s.r.o. se sídlem Protifašistických bojovníků 183, Tanvald, část 

Šumburk nad Desnou; 

2/ na základě vydaného a zveřejněného záměru schvaluje vklad níže uvedených nemovitých věcí do 

základního kapitálu obchodní společnosti 100% vlastněné městem Tanvald - TABYS s.r.o. se sídlem 

Protifašistických bojovníků 183, Tanvald, část Šumburk nad Desnou: 
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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,............................................................................................................   

- 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 
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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, 

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, ............... 
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- 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 

( 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, ............................................... 
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- 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,.................................... 

- 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,.........................  
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- 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 

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,............................   
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- 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 

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,...............................................   
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- 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 
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10001, 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 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,...............................................................................................................................  

Jméno člena ZM PROTI  ZDRŽEL 

Mgr. Bělonožník Antonín   

MUDr. Buchar Jiří nepřítomen nepřítomen 

Černý Lukáš   

MUDr. Ducháčková Radka          X 

Erbenová Miroslava   

Josífek Jiří   

Kottan Michal   

Marčíková Lenka   

Ing. Mikš Jaroslav          X 

Ing. Palme Jan   

Mgr. Prašivka Jan   

Mgr. Pražák Ondřej   

Preislerová Hana   

Průcha Josef          

Soldát Karel   

Bc. Synovcová Zdeňka   

MDDr. Šebestová Daniela   

Šimek Daniel   

RNDr. Týl Jaroslav   
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Mgr. Vyhnálek Vladimír   

Mgr. Zítko Tomáš   

                                                                                                                                        PRO 18 

 PROTI 0 

                                                                                                                                          ZDRŽELI SE 2 

 

přijato usnesení č. I 

 

ad 3/ Žádost Masarykovy základní školy a Obchodní akademie Tanvald      

o navýšení příspěvku  
 

Starosta - uvedl, že ředitelka Masarykovy základní školy a Obchodní akademie Tanvald  

po předchozím ústním avízu žádá město jako zřizovatele o navýšení příspěvku na úhradu přímých 

výdajů. Celkem organizaci na platy do konce roku 2018 chybí ještě 1.952.000 Kč, přičemž 500.000 Kč 

již město ze svého rozpočtu poskytlo.  

Konstatoval, že zřizovatel školy financuje náklady na provoz školy a stát financuje mzdové náklady. 

Ty jsou v současné době určeny dle počtu žáků. 

V příštím roce ubydou škole náklady spojené s provozem dobíhající Obchodní akademie ve výši cca 

700 tis. Kč a celkové mzdové náklady organizace by měly být ve výši cca 1,8 mil. Kč. 

Vrátil se zpátky o tři roky, kdy zastupitelstvo neschválilo sloučení základních škol v Tanvaldě, již v té 

době měla škola problémy s financováním přímých výdajů. Situace se bohužel nezlepšila. Uvedl, že 

nová paní ředitelka se snaží hospodaření školy vylepšit individuálním vzděláváním, které škola 

zahájila v tomto školním roce. Otevřel diskuzi k tomuto bodu. 

 

Bez připomínek 

 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo dokrýt příspěvkové organizaci Masarykova základní škola a Obchodní 

akademie Tanvald, Školní 416 chybějící finanční prostředky ve výši 1.952.000 Kč na přímé náklady 

zvýšením schváleného účelového příspěvku na úhradu přímých nákladů z 500.000 Kč na 2.452.000 

Kč a schválit rozpočtové opatření č. 87/2018:  

 

BĚŽNÉ VÝDAJE 

 

ODBOR EKONOMICKÝ        

 

Masarykova ZŠ a OA Tanvald  + 1.952.000 Kč 

 

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod hospodářského výsledku z minulých let                    + 1.952.000 Kč 
 
§ pol. ORJ ORG Kč 

  8115     1 952 000,00 

3113 5331    10    3510 1 952 000,00 

 

schváleno všemi hlasy přítomných                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 přijato usnesení č. II 
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ad 4/ Závěr 
 

Starosta zasedání zastupitelstva města v 16.12 hodin ukončil.  

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                            Mgr. Vladimír Vyhnálek v.r.  

                                                                                                                                                starosta  

 

 

                                                           

Ověřovatelé zápisu:                             Lukáš Černý v.r.                         MUDr. Radka Ducháčková v.r.    

 

V Tanvaldě dne 26.11.2018 

 

 

 

 

 

 

                                                     


