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ZÁPIS  
z 30. jednání rady města Turnov 

ze dne 29. září 2020 

 
Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle 

zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 

  

Přítomni: Ing. Tomáš Hocke, Mgr. Petra Houšková, Eva Kordová, Mgr. Michal Loukota, PhDr. 
Hana Maierová, Ing. Zbyněk Miklík, Mgr. Jana Svobodová, Mgr. Pavel Mlejnek 
 

Nepřítomni: 
 

Omluveni: 
 

Tajemník 
úřadu: 

Jiří Mikula             
 

Jiří Mikula 
 

 
Ing. Miroslav Šmiraus 
 
 
 
 

PROGRAM 

NA JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TURNOV 
 

Záležitosti odboru správy majetku 

1. Smlouva o smlouvě budoucí nájemní - FOKUS, z. s. Stanislava Syrotiuková 13:00 – 14:00      

 

 

 

1. Smlouva o smlouvě budoucí nájemní - FOKUS, z. s. 
 

Rozprava: 

 

V současné době probíhá stavba nového polyfunkčního komunitního centra ul. Skálova, Turnov, které po jeho 

kolaudaci bude užívat společnost FOKUS Turnov, z. s. 

V květnu 2020 byla podána spolkem FOKUS Turnov, z. s., IČ 49295101 žádost o dotaci do Integrovaného 

regionálního operačního programu prostřednictvím Místní akční skupiny Český ráj a Střední Pojizeří na projekt 

"Vybavení zázemí pro sociální služby spolku FOKUS Turnov". Součástí žádosti o dotaci je prokázání vlastnického 

vztahu k užívání nemovitosti. 

Proto Vám předkládáme ke schválení smlouvu o smlouvě budoucí nájemní, kterou je nutné doložit dotačnímu 

orgánu pro splnění podmínek při hodnocení podané žádosti. Po kolaudaci objektu uzavřeme se společností smlouvu 

o nájmu nemovitosti. 

Po srovnání všech cen, účelu pronájmu i velikosti objektu, navrhuje OSM a místostarostka Mgr. Houšková navýšit 

nájemné na částku 320 Kč/m2/rok, což je ročně 170.800 Kč.  

 
 

Usnesení RM č. 572/2020 
RM schvaluje  
smlouvu o smlouvě budoucí nájemní se společností FOKUS Turnov, z. s. na objekt – polyfunkční 
komunitní centrum, ul. Skálova, Turnov, stojící na pozemcích p. č. pozemku p. č. 613, části pozemků 
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611/2 a 614, vše k. ú. Turnov za nájemné ve výši 320,- Kč/m2/rok to je celkem 170 800 Kč/ročně. 
Důvodem stanoveného nižšího nájemného v ceně a místě obvyklém, je veřejný zájem, kterým je péče o 
mentálně, pohybově a duševně postižené klienty zajišťovaná společností FOKUS Turnov, z. s. a další 
využití objektu dle dotačních podmínek pro sociální a neziskové společnosti po dobu udržitelnosti 
projektu. 
 

Hlasování (Pro/Proti/Zdrželi se) – [7/0/1] 
 
 

 

 

 

V Turnově dne 30. září 2020 
  

 

 

 

 

 

 

 

 ………………………………………..  ………………………………………. 

  Mgr. Petra Houšková    Mgr. Jana Svobodová 

          


