
 - 1 - 

 Město TANVALD 

 

 Usnesení ze schůze Rady města Tanvald 

konané dne 25.01.2023 

usnesení č. 13/2/2023 

 

Rada města vydává záměr na prodej pozemkové parcely č. 205/3 (ostatní plocha – jiná plocha)  

o výměře 161 m2, pozemkové parcely č. 1973 (ostatní plocha – jiná plocha) o výměře 43 m2, části 

pozemkové parcely č. 205/1 (označené dle geometrického plánu č. 1898-299/2022 ze dne 28.11.2022 

jako pozemkové parcela č. 205/4 – trvalý travní porost o výměře 153 m2), části pozemkové parcely 

č. 205/2 (označené dle geometrického plánu č. 1898-299/2022 ze dne 28.11.2022 jako pozemková 

parcela č. 205/2 – ostatní plocha–jiná plocha o výměře 1.765 m2) vše v katastrálním území Tanvald, 

panu B. a  slečně N. za účelem stavby rodinného domu. 

Záměr se vydává s podmínkou,  že s kupujícími bude sepsána smlouva o budoucí kupní smlouvě,  

ve které se budoucí kupující zaváže do dvou let od jejího podpisu získat a předložit městu Tanvald 

stavební povolení či souhlas stavebního úřadu k ohlášení stavby rodinného domu, do pěti let dům 

postavit a zkolaudovat. Po splnění těchto podmínek bude pozemek budoucímu kupujícímu prodán 

za cenu stanovenou ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě.  Tato stanovená cena ve smlouvě o 

budoucí kupní smlouvě se stává pevnou a neměnnou až do podepsání kupní smlouvy. Nesplnění již 

první lhůty, to je získání a předložení stavebního povolení či souhlasu stavebního úřadu k ohlášení 

stavby rodinného domu do 2 let od podepsání smlouvy o budoucí kupní smlouvě, je důvodem 

k okamžitému vypovězení smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze strany města. Stavebník od data 

získání stavebního povolení či souhlasu stavebního úřadu k ohlášení stavby bude hradit městu 

Tanvald nájemné za pozemky ve výši 9 Kč/m2/rok. 

 

usnesení č. 14/2/2023 

 

Rada města schvaluje kupní smlouvu mezi městem Tanvald (jako kupujícím) a spoluvlastníky 

pozemků uvedenými na listu vlastnictví číslo 403 pro katastrální území Tanvald (jako 

prodávajícími), týkající se odkupu pozemkových parcel č. 412/2 (lesní pozemek) a č. 413/2 (trvalý 

travní porost) v katastrálním území Tanvald, dle předloženého návrhu.  

 

usnesení č. 15/2/2023 

 

Rada města vydává Ceník za úkony Pečovatelské služby Vítězná 614 Tanvald s účinností  

od 01.03.2023 dle předloženého návrhu. 

 

usnesení č. 16/2/2023 

 

Rada města vydává záměr na pronájem části pozemkové parcely č. 1998 (ostatní plocha – jiná 

plocha) o výměře 6 m2 v katastrálním území Tanvald společnosti BILLA, spol. s r.o., IČ 00685976, 

se sídlem Modletická 67, 250 01 Říčany u Prahy za účelem umístění stavby firemního označení 

prodejny „Billa taška“. 

 

usnesení č. 17/2/2023 

 

Rada města vydává záměr na pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 579, ul. U Školky, Tanvald 

společnosti MUDr. Kateřina Pokorová s.r.o., se sídlem U Školky 579, Tanvald od 01.04.2023. 

 

usnesení č. 18/2/2023 

 

Rada města nesouhlasí s převzetím majetku nepatrné hodnoty, tj. finanční hotovosti ve výši  

1.000 Kč, platební karty Air Bank, 9 ks klíčů a peněženky, vše uložené v Nemocnici Jablonec nad 

Nisou, a dále TV Samsung, notebooku Compaq, 2 ks psacího stolu, automatické pračky Whirpool, 

tyčového vysavače, 2 ks fritéz, sady nožů, mikrovlnné trouby, mixéru, 3 ks ručních mixérů, elektrické 

zapékací mísy a podlahového vysavače s příslušenstvím, po panu P. 
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usnesení č. 19/2/2023 

 

Rada města souhlasí s prodejem osobního automobilu Renault Megane, registrační značky 4L2 1211 

za odhadní cenu formou protiúčtu nebo prodejci ojetých automobilů a s pořízením nového osobního 

automobilu pro potřeby oddělení kancelář tajemníka MěÚ a doporučuje zastupitelstvu města 

uvolnit z výsledku hospodaření z minulých let částku ve výši 500.000 Kč na pořízení nového 

automobilu a schválit rozpočtové opatření:  

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 

 

pořízení osobního automobilu pro odd. kancelář tajemníka MěÚ                   500.000 Kč      

    

FINANCOVÁNÍ 

 

Převod z hospodářského výsledku minulých let                            + 500.000 Kč 

 

 
 

usnesení č. 20/2/2023 

 

Rada města souhlasí s pokácením 2 ks javorů, nacházejících se v areálu Střediska technických služeb  

ve Žďáru, na pozemkové parcele č. 1679/1 v k.ú. Tanvald, dle předloženého návrhu odboru rozvoje 

a KV s tím, že dřevo bude použito pro potřeby města nebo prodáno dle platného ceníku. 
 

usnesení č. 21/2/2023 

 

Rada města po projednání žádosti Spolku Lungta, se sídlem Dlouhá 2, Praha 1 rozhodla, že se město 

Tanvald k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ v roce 2023 nepřipojí. 

 

usnesení č. 22/2/2023 

 

Rada města schvaluje program zasedání zastupitelstva města dne 15. 02. 2023 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 podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

 

 

 

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

      starosta                                                                                                     místostarosta 

§ pol. ORJ ORG Kč

6171 6123 19 10612 500 000,00

8115 500 000,00


