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2. 
           

PODKLADY 

NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA 
které se uskuteční dne 26. 9. 2013 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 

 

 

 
Program odboru správy majetku: 

 

1. Účast Města v dražbě   

2. Dražba pozemků, k.ú. Daliměřice 

3. Navýšení základního kapitálu Městská sportovní Turnov s.r.o. 

4. Odkoupení pozemku od Tělovýchovné jednoty Turnov o. s. 

5. Majetkové vypořádání pozemků v ul. 5.května, ul. Husova, ul. Žižkova, ul. Antonína 

Dvořáka, Výšinka, Na Kamenci  

6. Směny pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko 

7. Prodej zbytkových pozemků na Kotlerově nábřeží, Turnov 

8. Změna v příspěvku pro školní chatu Paseky  
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1. Podklady na zasedání ZM dne: 26. září 2013 

 

Název materiálu:  Účast Města v dražbě    

 

Předkládá:  Ing. Tomáš Hocke 

Vypracoval:  Ing. Tomáš Hocke 

Zúčastní se projednávání v ZM: L.Těhníková 

 

Předložení materiálu uloženo:   
Přílohy: dražební vyhláška 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení:- 

Projednáno v:  
 

Zdůvodnění a vysvětlení:  
Předkládáme zastupitelstva možnost zvážit účast Města na dražbě jedné ideální poloviny vodní 

elektrárny u Shořelého mlýna. Jedná se o samotnou stavbu elektrárny i příslušné náhony. Stavba 

vodních elektráren je v současné době velkým problémem a plánované vodní elektrárny v oblasti 

Dolánek se zdají být z majetkového i legislativního procesu v současnosti nereálné. Výkupní ceny 

elektřiny u stávajících vodních elektráren jsou velmi vysoké.  Kromě zajímavé investice by se tak 

mohla Městu uvolnit cesta pro pěší a cyklostezku k plánovanému areálu Maškovy zahrady, na 

dopravní hřiště, skautský ostrov a městský psinec. 

 

Riziko lze spatřovat ve spoluvlastnictví s panem ……………., přístupovou cestu přes pozemky 

pana …………., další „starost“ o nový provoz. 

Jistota činí 1 mil.Kč, nejnižší podání 2,8mil.Kč 

 

Shořalý mlýn a První elektrárna v Turnově 

Výstavba vodních děl na našich českých řekách sahá hluboko do středověku. Zápis o existenci 

Shořalého mlýna v Turnově jde do 15.století, ale je jisté, že povstal mnohem dříve. 

1879 - mlýn z českého složení přestaven mlynářem Ottou a Aloisií Kolihovými na amerikán a byla 

zřízena vodní jonvalova turbina. To byla v tehdejší době zvlášnost, neboť většina mlýnů byla 

poháněna ještě vodními koly. 

1886 - zřízeno pro mlýn elektrické světlo, první v Čechách. Instalaci provedla firma Werndel ze 

Steyeru. Byla to senzace a podívat se chodili lidé z dalekého okolí. 

1904 - u mlýna vybudována "První elektrárna" pro veřejné osvětlování, které zásobuje polovinu 

města Turnova i soukromníky elektrickým proudem. 

1921 - Ing. Zdenko a Narcisa Možných přestavěli elektrárnu, zvětšili vodní dílo o druhou turbínu. 
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Popis vodního díla 

Přivaděč (ppč. 3898/2) 

Otevřený přivaděč odbočuje do levého břehu těsně nad jezem a je 40 m dlouhý. Přivaděč má 

obdélníkový profil ve dně široký 12,20 m až 10,50 m. Před strojovnou malé vodní elektrárny jsou 

osazeny ocelové hrubé česle. 

 

Štěrková propust (z přivaděče na ppč. 1827) 

Štěrková propust se nachází v pravém břehu přivaděče, a to ve vzdálenosti 16 m od vtoku. Od-

padní kanál propusti je 32 m dlouhý a 9,60 m široký. Odpad je zaústěn zprava do odpadu od vrtulo-

vé turbiny. 

Tato propust je hrazena třemi ocelovými stavidly vysokými 2,04 m. Přední stavidlo má šířku 2,85 

m. Dvě zadní stavidla mají šířku 1,83 m – oddělena jsou kamenným pilířem šířky 2,10 m. Dosedací 

práh všech tří stavidel má kótu 245,07 m n. m. Maximální zdvih stavidel je 1,80 m. 

Ocelový stavidlový rám je vyrobený z válcovaných profilů UU 160. Vodorovná dvojice nosníků 

UU 160 – na nichž jsou osazeny ovládací prvky stavidel, mají horní příruby v úrovni kóty 249,07 m 

n. m. Stavidlové tabule se ovládají z místa a všechna jsou vybavena elektropohony. Obslužná lávka 

stavidel je široká 1,20 m a je umístěna nad odpadním kanálem a její dřevěná podlaha je na kótě 

247,90 m n. m. 

 

Malá vodní elektrárna (ppč. 279/2 + budova bez čp.) 

Budova strojovny navazuje na trasu přivaděče. Jemné česle vtokového objektu, jež jsou upraveny 

ke strojnímu stírání, mají světlost mezi pruty 5 cm. Turbinové kašny uzavírají dřevěná stavidla vy-

soká 1,90 m. Levou kašnu hradí jedno stavidlo šířky 3,75 m. Pravou kašnu hradí dvě stavidla široká 

3,60 m a 2,05 m (celkem 5,65 m). 

Ve spodní stavbě malé vodní elektrárny jsou instalovány dvě turbiny se svislými hřídelemi. V levé 

kašně je turbina Francisova (turbina – I) o hltnosti 5,80 m
3
.s

-1
 a v pravé kašně turbina Propelero-

va – vrtulová (turbina – II) o hltnosti 8,40 m
3
.s

-1
. Minimální energeticky využitelný průtok vody 

jednou turbinou má hodnotu 1,75 m
3
.s

-1
. Každá turbina je vybavena strojní převodovkou. Převo-

dový poměr je u obou shodný a je 1 : 6,0. Obě turbiny pohánějí asynchronní elektromotory. Franci-

sova turbina pracuje s návrhovým spádem jen 1,90 m (odpad je zaústěn do Stébenky) a pohání ge-

nerátor o výkonu 80 kW s 485 ot/min. Turbina Propelerova má návrhový spád 2,70 m (odpad ústí 

do Jizery v ř. km 79,410) a pohání generátor BRUSH o výkonu 200 kW s 600 ot/min.  

Podlaha strojovny má kótu 248,07 m n. m. Obdélníková místnost má půdorysné rozměry 9,00 m x 

11,00 m. Malá vodní elektrárna je průběžná, to znamená, že zpracovává pouze přirozené přítoky 

vody do jezové zdrže. Provoz turbin je automatický, bezobslužný a je řízen procesorem PC. 

 

Odpad (odpad kratší – ppč. 1827, delší ppč. 1824) 

Odpadní koryto od savky turbiny Francis (turbina – I) má délku 380 m a společně s vodním to-

kem Stébenka ústí do řeky Jizery v ř. km 79,150. Odpadní kanál od Propelerovy – vrtulové turbi-

ny (turbina – II) je dlouhý 140 m a je zaústěn zpět do řeky Jizery v ř. km 79,410. Pod budovou 

strojovny mají oba odpadní kanály obdélníkový průtočný profil – vedou mezi oboustrannými opěr-

nými zdmi. 

Provozem turbiny Francis (turbina – I) je průtokově ovlivněn úsek významného vodního toku Jizera 

v délce 450 m. Provozem Propelerovy – vrtulové turbiny (turbina – II) je průtokově ovlivněn úsek 

významného vodního toku Jizery v délce 190 m. 
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Návrh na usnesení:  

ZM schvaluje účast města Turnova na dražbě pozemků za účelem jejich koupě 

Č.parcely  výměra(m2)  druh pozemku 

279/2   165   zastavěná plocha a nádvoří 

1824   4268   vodní plocha 

1827   2148   vodní plocha 

3898/2   426   vodní plocha 

 

zapsané na listu vlastnictví č. 4633 pro KÚ Turnov, obec Turnov za podmínek stanovených v 

dražební vyhlášce Exekutorského úřadu Praha 3, se sídlem Senovážné nám. 977/24, 110 00 Praha-

Praha1 pod spisovou značkou 140EX 00274/11-054. 

ZM schvaluje složení dražební jistoty ve výši 1000 000 Kč. 

ZM pověřuje starostu města Ing. Tomáše Hockeho zastupováním města Turnova na této dražbě a 

pověřuje ho stanovením max. výše ceny za dražené pozemky dle podmínek dražební vyhlášky. 
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2. Podklady na zasedání ZM dne:  26. 9. 2013 

 

Název materiálu:   Dražba pozemků, k.ú. Daliměřice 

 
Předkládá: Ing. Tomáš Hocke, starosta města 

 

Vypracoval: Stanislava Syrotiuková 

 

Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku 

 

Předložení materiálu uloženo: radou města, zastupitelstvem města 

 

Přílohy:  

 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: 

 

Projednáno v: 

RM Usnesení č. 349/2013 15.7.2013 

RM doporučuje ZM účast na dražbě pozemků p.č. 698/24, 698/25, 698/26, 698/27 v k.ú. Daliměři-

ce. (Hlasování:6/0/0) 

 

ZM Usnesení č.  155/2013  29.8.2013 

ZM schvaluje účast města Turnova na dražbě pozemků za účelem jejich koupě 

Č.parcely  výměra(m2)  druh pozemku 

698/24   1975   orná půda 

698/25   1157   orná půda 

698/26   1125   orná půda 

698/27   1404   orná půda 

zapsané na listu vlastnictví č. 613 pro KÚ Daliměřice, obec Turnov za podmínek stanovených v 

dražební vyhlášce Finančního úřadu pro Liberecký kraj č. 2/2013 pod čj. 856781/13/2609-05302-

60416. 

ZM schvaluje složení dražební jistoty ve výši 100 000 Kč. 

ZM pověřuje starostu města ……………. zastupováním města Turnova na této dražbě  

a pověřuje ho stanovením max. výše ceny za dražené pozemky dle podmínek dražební vyhlášky.  

(Hlasování: 14/1/7) 

 

Vztah k rozpočtu města: není zahrnuto v rozpočtu města, v případě úspěchu v dražbě musí být 

provedeno rozpočtové opatření 

 

Zdůvodnění a vysvětlení: 

Na minulém jednání ZM byl předložen materiál o dražbě pozemků na Daliměřicích. Dražba dle 

dražební vyhlášky Finančního úřadu pro Liberecký kraj  č.2/2013,čj. 856781/13/2609-05302-60416 

proběhne v úterý 24.9.2013. Výsledek dražby bude zastupitelům sdělen na jednání ZM ústně. 
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Návrh na usnesení: 

ZM bere na vědomí výsledek dražby pozemků, vše k.ú. Daliměřice 

 
č. parcely  výměra ( m2 )  druh pozemku  

698/24  1975  orná půda  

698/25  1157  orná půda  

698/26  1125  orná půda  

698/27  1404  orná půda  
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3. Podklady na zasedání ZM dne: 26. 9. 2013 
 

Název materiálu: Navýšení základního kapitálu Městská 

sportovní Turnov s.r.o. 
 

Předkládá:  Ing. Tomáš Hocke, starosta města                     

                   

Vypracoval: Ing. Jaromír Pekař, místostarosta města 

                      Bc. Jindřich Kořínek, jednatel MST s.r.o.    

                      Růžena Jarošová, referent odboru správy majetku 

 

Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku 

 

Předložení materiálu uloženo: radou města  

 

Přílohy: snímek s vyznačením převáděných nemovitostí 

 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon o obcích č. 128/2000 Sb. 

                                                                                         zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

 

Projednáno v: RM dne 15.7.2013, usnesení č. 367/2013 

Kapitalizace MST – Maškova zahrada 

RM schvaluje záměr navýšení základního kapitálu Městské sportovní Turnov, s.r.o. a ukládá odboru 

správy majetku a jednateli Městské sportovní Turnov, s.r.o. zajistit podklady a učinit jednotlivé 

kroky k realizaci tohoto záměru. 

RM ukládá odboru správy majetku a finančnímu odboru předložit návrh na navýšení základního 

kapitálu Městské sportovní Turnov, s.r.o. ke konečnému schválení na zářijovém zastupitelstvu 

města 2013.  

(hlasování: 6/0/0) 

 

Vztah k rozpočtu města: ponížení majetku města 

 

Zdůvodnění a vysvětlení: 
Na základě usnesení RM č. 367/2013 předkládáme ke schválení navýšení základního kapitálu 

společnosti peněžitým a nepeněžním vkladem formou vložení nemovitého majetku a finančních 

prostředků do společnosti Městská sportovní Turnov, s.r.o. od zakladatele Města Turnova. 

Zvýšení základního kapitálu bude účelné provést jako kombinované, tj. vedle nepeněžního vkladu 

vložit i peněžní prostředky (jak pro financování vlastní výstavby areálu, tak pro dofinancování 

oběžných prostředků).  
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1) Nepeněžitý vklad 
Nepeněžitý vklad do základního kapitálu bude formou vložení nemovitého majetku  do 

společnosti Městská sportovní Turnov, s.r.o. od zakladatele Města Turnova a to následujících 

nemovitostí v katastrálním území Turnov:  

 

budova bez čp/če občanská vybavenost se st.p.č. 1839/5 zast. plocha a nádvoří  

budova bez čp/če občanská vybavenost se st.p.č. 1839/13 zast. plocha a nádvoří   

pozemky parc.č. 1818/5 ostatní plocha,  

                parc.č. 1818/9 ostatní plocha,  

                parc.č. 1818/23 zastavěná plocha a nádvoří  

                parc.č. 1818/24 ostatní plocha 

                parc.č. 1818/31 ostatní plocha 

                parc.č. 1818/34 ostatní plocha 

                parc.č. 1818/53 orná půda 

                parc.č. 1818/55 ostatní plocha 

                parc.č. 1818/56 zastavěná plocha a nádvoří,  

                parc.č. 1839/1 ostatní plocha 

                parc.č. 1839/12 ostatní plocha 

                parc.č. 3500/2 ostatní plocha 

                parc.č. 3500/3 ostatní plocha  

pozemky zaměřené geometrickým plánem č. 3853-96/2013  

                   parc.č. 1818/89 orná půda 

                   parc.č. 1818/92 zahrada 

                   parc.č. 1819/3 ostatní plocha 

                   parc.č. 3498/4 zast. plocha a nádvoří 

                   parc.č. 3498/5 zast. plocha a nádvoří 

                   parc.č. 3500/4 ostatní plocha,  

pozemek zaměřený geometrickým plánem č 3852-94/2013  - parc.č. 2546/19 ostatní plocha    

pozemek zaměřený geometrickým plánem č. 3854-97/2013 - parc.č. 3610/4 ostatní plocha  

včetně terénních úprav se všemi součástmi a příslušenstvím, jak jsou popsány ve znaleckých 

posudcích, vyhotovených znalcem panem …………….. ve výši zjištěné ceny obvyklé  33.592.000,-

Kč, navýšení základního kapitálu společnosti o částku 33.600.000,-Kč 

 

Jedná se o areál Maškovy zahrady, fotbalový stadión včetně budov v ul. Koškova, hřiště za 

tratí (bývalé škvárové) a sportovní hřiště v ul. 1.máje v Turnově  

 

2) Peněžitý vklad 

Zvýšení základního kapitálu bude dále provedeno peněžním vkladem ve výši předpokládaných 

nákladů stavby + krytí oběžných prostředků, zejména záloh na dodávky energií, s tím, že peněžní 

vklad by byl splatný postupně (v návaznosti na předpokládaný harmonogram plateb). Případné 

chybějící prostředky by se následně již řešily pouze příplatkem mimo základní kapitál. 

Již poskytnuté bezúročné půjčky ( rok 2012 ve výši  1625 tisíc korun a rok 2013ve výši 2 700 tisíc 

korun) budou  započteny  do  zvýšení základního kapitál. 

Dále pak tvoří peněžní vklad vysoutěžená cena stavby sportovního areálu v Maškově zahradě ve 

výši ……………………………….. korun a částka  ………………………………. na krytí 

předpokládaných oběžných prostředků. Navýšení základního kapitálu MST v peněžité podobě bude 

realizováno v průběhu následujících 3 - 5 let v návaznosti na schválený harmonogram stavebních 

prací.  
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Návrh na usnesení: 

 

ZM schvaluje navýšení základního kapitálu společnosti formou vložení nemovitého majetku do 

společnosti Městská sportovní Turnov, s.r.o.  od zakladatele Města Turnov a to nemovitostmi 

v katastrálním území Turnov:  

budova bez čp/če občanská vybavenost se st.p.č. 1839/5 zast. plocha a nádvoří  

budova bez čp/če občanská vybavenost se st.p.č. 1839/13 zast. plocha a nádvoří   

pozemky parc.č. 1818/5 ostatní plocha,  

                parc.č. 1818/9 ostatní plocha,  

                parc.č. 1818/23 zastavěná plocha a nádvoří  

                parc.č. 1818/24 ostatní plocha 

                parc.č. 1818/31 ostatní plocha 

                parc.č. 1818/34 ostatní plocha 

                parc.č. 1818/53 orná půda 

                parc.č. 1818/55 ostatní plocha 

                parc.č.1818/56 zastavěná plocha a nádvoří,  

                parc.č. 1839/1 ostatní plocha 

                parc.č. 1839/12 ostatní plocha 

                parc.č. 3500/2 ostatní plocha 

                parc.č. 3500/3 ostatní plocha  

pozemky zaměřené geometrickým plánem č. 3853-96/2013  

                 parc.č. 1818/89 orná půda 

                 parc.č. 1818/92 zahrada 

                 parc.č. 1819/3 ostatní plocha 

                 parc.č. 3498/4 zast. plocha a nádvoří 

                 parc.č. 3498/5 zast. plocha a nádvoří 

                 parc.č. 3500/4 ostatní plocha,  

pozemek zaměřený geometrickým plánem č 3852-94/2013  - parc.č. 2546/19 ostatní plocha    

pozemek zaměřený geometrickým plánem č. 3854-97/2013 - parc.č. 3610/4 ostatní plocha  

se všemi součástmi a příslušenstvím, jak jsou popsány ve znaleckých posudcích ............................... 

vyhotovených znalcem panem ………………… ve výši ceny zjištěné ............................................ 

navýšení základního kapitálu společnosti o částku ..................... 

 

 

ZM schvaluje navýšení základního kapitálu společnosti formou vložení peněžitého vkladu ve výši 

……….……. korun do společnosti Městská sportovní Turnov, s.r.o.  od zakladatele Města Turnov a 

to nemovitostmi v katastrálním území Turnov:  

 

Pozn: Usnesení ZM bude případně upřesněno dle návrhu notářky, zastupované paní ………………. 

a částky budou doplněny dle rozhodnutí zastupitelstva.   
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4. Podklady na zasedání ZM dne:  26. 9. 2013 

 

Název materiálu: Odkoupení pozemku od Tělovýchovné 

jednoty Turnov o. s. 

   
Předkládá: Ing. Tomáš Hocke, starostka města 

 

Vypracoval: Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku 

 

Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku 

 

Předložení materiálu uloženo: vedením města 
 

Přílohy: snímek z katastrální mapy 
 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: 

 

Projednáno v: vedení města 
 

Vztah k rozpočtu města: není zahrnuto v rozpočtu města 
 

Zdůvodnění a vysvětlení: 

V rámci zajištění ochrany atletického stadionu a přilehlých sportovišť ve Skálově ulici TJ Turnov a 

Městská sportovní Turnov s.r.o.  zvažuje dlouhodobě výstavbu oplocení mezi budovou TJ a domem 

čp. 562. V rozpočtu města je vyčleněna v kapitole MST s.r.o. částka ve výši 100 tis Kč na příspěvek 

na výstavbu tohoto oplocení. 

 V rámci jednání s vlastníkem pozemku Tělovýchovnou jednotou Turnov o.s. byla upřesněna trasa 

oplocení a zároveň bylo jednáno o možnosti odkoupení oploceného pozemku městem Turnov.  

Jedná se o část pozemku  p.č. 601/1 v k.ú. Turnov o přibližné výměře 300m2. 

Po projednání s vedením města Tělovýchovná jednota Turnov o.s. navrhuje kupní cenu ve výši 300 

Kč/m2.  V návrhu nového územního plánu a i ve stávajícím územním plánu je tento pozemek 

zahrnut do kategorie tělovýchova, sport. 

 

Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje záměr odkoupení části pozemku p.č. 601/1 v k.ú. Turnov od Tělovýchovné jednoty 

Turnov o.s. za cenu ve výši 300 Kč/m2. 
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5. Podklady na zasedání ZM dne: 26. 9. 2013 

 

Název materiálu: Majetkové vypořádání pozemků v ul. 

5.května, ul. Husova, ul. Žižkova, ul. Antonína Dvořáka, 

Výšinka, Na Kamenci 

 

Předkládá:  Ing. Tomáš Hocke, starosta města                     

                   

Vypracoval: Růžena Jarošová, referent odboru správy majetku 

 

Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku 

 

Předložení materiálu uloženo: radou města, zájmem Libereckého kraje  

 

Přílohy: snímky s grafickým vyznačením předmětných  pozemků 

 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon o obcích č. 128/2000 Sb. 

                                                                                         zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

Projednáno v: ZM dne 28.2.2008, usnesení ZM č. 42/2008 

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků parc.č. 3874/1 (ul. Žižkova) a 3874/4 (ul. Husova), k.ú. 

Turnov z vlastnictví Města Turnov do vlastnictví Libereckého kraje po dokončení stavby „Čistá 

Jizera“ v těchto ulicích. 

 

Vztah k rozpočtu města: nezatíží rozpočtovou kapitolu  

   

Zdůvodnění a vysvětlení: 

S problematikou majetkového vypořádání  pozemků ve vlastnictví Města Turnov, na nichž jsou 

umístěna tělesa silnic II. a III. třídy  a naopak majetkové vypořádání pozemků ve vlastnictví 

Libereckého kraje, na kterých jsou umístěny místní komunikace a chodníky,  ve snaze o sjednocení 

vlastnictví pozemků a staveb, jak vyžaduje zákon se zabýváme již delší dobu. Některé drobnější 

případy byly již vyřešeny. Nyní předkládáme ke schválení převody pozemků, týkající se níže 

uvedeného. 

 

V souvislosti s dokončením rozsáhlé rekonstrukce silnice II/283 (ul. 5. května) včetně dvou 

kruhových křižovatek byla stavba  zaměřena geometrickými plány č. 3593B-88/2011 (k.ú. 

Turnov) a č. 817-88/2011 (k.ú. Bělá u Turnova), podle kterých by mělo dojít k majetkovému 

vypořádání pozemků následujícím způsobem: 

Město Turnov má převést do vlastnictví Libereckého kraje  pozemky zastavěné stavbou silnice 

II/283 o celkové výměře 778 m
2
 (681 m2 v k.ú. Turnov, 97 m

2
 v k.ú. Bělá u Turnova) – podrobný 

výčet pozemků viz příloha č.1. 

Liberecký kraj má převést do vlastnictví Města Turnov pozemky zastavěné chodníky v ul. 

5.května a případně zelené pásy podél chodníků, jedná se o celkovou plochu 2917 m
2
 (2548 m2 

v k.ú. Turnov, 369 m
2
 v k.ú. Bělá u Turnova) – podrobný výčet viz příloha č. 2. 

 

Liberecký kraj má zájem majetkově dořešit pozemky v ul. Husova (p.p.č. 3874/4, k.ú. Turnov) a 

pozemky v ul. Žižkova (p.p.č. 3874/1, k.ú. Turnov). Na uvedených pozemcích, které jsou ve 

vlastnictví Města Turnov, se nachází stavba krajské silnice III/2831. Je k dispozici již geometrické 

zaměření, GP č. 3803-501/2013,  podle kterého by z vlastnictví Města Turnov do vlastnictví  
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Libereckého kraje měly přejít pozemky parc.č. 3874/1, 3874/4 a 3874/10, k.ú. Turnov o celkové 

výměře 3994 m
2
 – podrobný výčet viz příloha č. 3. 

 

Dalším případem je umístění chodníkového tělesa na pozemcích ve vlastnictví Libereckého kraje 

v ul. Alej legií, Turnov. V této ulici byl po pravé straně vystavěn zámkovou dlažbou vydlážděný 

nový chodník, stavba byla zaměřena geometrickým plánem č. 3701-106/2012, podle kterého by 

měly přejít z vlastnictví Libereckého kraje do vlastnictví Města Turnov pozemky parc.č. 3875/4, 

3875/5, 3875/6 a 3875/7, k.ú. Turnov o celkové výměře 874 m
2
 - podrobný výčet viz příloha č. 4 

  

V zájmu Města Turnov je dále v této souvislosti majetkově vypořádat pozemky dotčené chodníky a 

silnicí III/28315, což je ul. Antonína Dvořáka, Výšinka a Na Kamenci.  

Podle GP č.3788-63/2013-1 by z vlastnictví Města Turnov do vlastnictví Libereckého kraje měly 

řejít pozemky parc.č. 1615/2, 1530/14 a 1530/11, k.ú. Turnov o celkové výměře 104 m
2
  - podrobný 

výčet viz příloha č. 5 

Z vlastnictví Libereckého kraje do vlastnictví Města Turnov by měly přejít pozemky v k.ú. Turnov 

(podrobný výčet pozemků viz příloha č.6) o celkové výměře 5198 m
2
. 

 

Předběžně je s Libereckým krajem dojednáno, že převody pozemků proběhnou formou darů. 

Z vlastnictví Města Turnov do vlastnictví Libereckého kraje se jedná o převod pozemků 

v celkové výměře 4876 m
2
.  

Z vlastnictví  Libereckého kraje do vlastnictví Města Turnov převod pozemků o celkové výměře 

8989 m
2
. 

 

Geometrické plány jsou k nahlédnutí na odboru správy majetku, kanc.č. 314. 

 

Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků zastavěných silnicemi II/283 (ul. 5.května), III/2831 (ul. 

Husova, Žižkova) a III/28315 (ul. Ant.Dvořáka, Výšinka, Na Kamenci) z vlastnictví Města Turnov 

do vlastnictví Libereckého kraje se správou majetku Krajská správa silnic Libereckého kraje a to:  

dle geometrického plánu č. 3593B-88/2011 pozemky sloučené do parc.č. 2904/1 ost. pl. o výměře 

681 m
2
,  k.ú. Turnov a dle geom. plánu č. 817-88/2011 pozemek sloučený do parc.č. 2249/1 ost.pl. 

o výměře 97 m
2
, k.ú. Bělá u Turnova  

dle geometrického plánu č. 3803-501/2013 pozemky parc.č. 3874/1 ost.pl. o výměře 1533 m
2
 

                                                                                      parc.č. 3874/1 ost. pl. o výměře 2455 m
2
                 

                                                                                      parc.č. 3874/10 ost.pl. o výměře 6 m
2 

dle  geometrického plánu č. 3788-63/2013-1 pozemky parc.č. 1530/11 ost. pl. o výměře 5 m
2
 

                                                                                       parc.č. 1530/14 ost.pl. o výměře 42 m
2
 

                                                                                       parc.č. 1615/2 ost. pl. o výměře 57 m
2
      

vše v katastrálním území Turnov. 

 

 

 

ZM schvaluje bezúplatné přijetí pozemků, na kterých jsou vybudované chodníky a případně 

městská zeleň v ul. 5.května, ul. Ant.Dvořáka, Výšinka  a v ul. Alej Legií, Turnov, z vlastnictví 

Libereckého kraje do vlastnictví Města Turnov a to: 

dle geometrického plánu č. 3593B-88/2011 

část p.p.č. 3877/1 díl m3 o výměře 23 m
2
 sloučenou do p.p.č. 1241/2 

část p.p.č. 2904 díl p2 o výměře 95 m
2
 sloučenou do p.p.č. 2904/2   

část p.p.č. 3877/1 díl 1l + g1 o výměře 27 m
2
 sloučenou do p.p.č. 2961/13 

část p.p.č. 3877/1 díl n4 + y1 o výměře 8 m
2
 sloučenou do p.p.č 2963/1 
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část p.p.č. 3877/1 díl t1 + z1 o výměře 80 m
2
 sloučenou do p.p.č. 2963/2 

část p.p.č. 2966/3 o výměře 77 m
2
 sloučenou do p.p.č. 2966/3 

část p.p.č. 3877/1 díl h4 + t4 o výměře 22 m
2
 sloučenou do p.p.č. 3877/11 

část p.p.č. 3877/1 díl r3 o výměře 16 m
2
 sloučenou do p.p.č. 3877/12 

část p.p.č. 3877/1 díl i3 o výměře 90 m
2
 sloučenou do p.p.č. 3877/13 

část p.p.č. 3877/1 díl d3 + f3 o výměře 39 m
2
 sloučenou do p.p.č. 3877/14    

část p.p.č. 2966/3 díl a3 o výměře 71 m
2
 sloučenou do p.p.č. 3877/15 

část p.p.č. 3877/1 díl b3 + x2 o výměře 453 m
2
 sloučenou do p.p.č. 3877/15 

část p.p.č. 3877/1 o výměře 215 m
2
 sloučenou do nové p.p.č. 3877/16                                                           

část p.p.č. 2966/3 díl s4 o výměře 1 m
2
 sloučenou do p.p.č. 3877/17 

část p.p.č. 3877/1 díl y2 o výměře 25 m
2
 sloučenou do p.p.č. 3877/17 

část p.p.č. 2904 díl v2 o výměře 1 m
2
 sloučenou do p.p.č. 3877/18 

část p.p.č. 3877/1 díl w2 o výměře 81 m
2
 sloučenou do p.p.č. 3877/18 

část p.p.č. 2904 díl u2 o výměře 5 m
2
 sloučenou do p.p.č. 3877/19 

část p.p.č. 3877/1 díl t2 o výměře 42 m
2
 sloučenou do p.p.č. 3877/19 

část p.p.č. 2904 díl r2 o výměře 25 m
2
 sloučenou do p.p.č. 3877/20 

část p.p.č. 3877/1 díl s2 o výměře 51 m
2
 sloučenou do p.p.č. 3877/20 

část p.p.č. 3877/1 díl n1 o výměře 42 m
2
 sloučenou do p.p.č. 3877/21 

část p.p.č. 3877/1 díl g1 o výměře 389 m
2 

sloučenou do p.p.č. 3877/22 

část p.p.č. 3877/1  o výměře 247 m
2
 sloučenou do p.p.č. 3877/23 

část p.p.č. 3877/1 díl a1 + y o výměře 110 m
2
 sloučenou do p.p.č. 3877/24 

část p.p.č. 3877/1 díl g+i o výměře 67 m
2
 sloučenou do p.p.č. 3877/2 

část p.p.č. 3877/1 díl b4+c4 o výměře 108 m
2
 sloučenou do p.p.č. 3877/4 

část p.p.č. 3877/1 díl t o výměře 131 m
2
 sloučenou do p.p.č. 3877/5 

část p.p.č. 3877/1 díl q3 o výměře 7 m
2
 sloučenou do p.p.č 3878/4 

vše v katastrálním území Turnov 

 

dle geometrického plánu č. 817-88/2011  

pozemky parc.č. 2249/2 ost.pl. o výměře 297 m
2
  

                parc.č. 2249/3 ost.pl. o výměře  12 m
2
                                                                                                                

                parc.č. 2249/4 ost.pl. o výměře 12 m
2
 

                parc.č. 2249/5 ost.pl. o výměře 2 m
2
 

                parc.č. 2249/6 ost.pl. o výměře 46 m
2
 

vše v katastrálním území Bělá u Turnova 

 

dle geometrického plánu č. 3788/63/2013-1  

pozemky parc.č. 1530/1 ost. pl. o výměře 11 m
2
 

                parc.č. 1530/9 ost. pl. o výměře 1 m
2
 

                parc.č. 1530/12 ost. pl. o výměře 41 m
2
 

                parc.č. 1530/13 ost.pl. o výměře 40 m
2
 

                parc.č. 1530/16 ost. pl. o výměře 83 m
2
 

                parc.č. 1530/17 ost. pl. o výměře 30 m
2
 

                parc.č. 1530/18 ost. pl. o výměře 122 m
2
 

                parc.č. 1530/19 ost. pl. o výměře 32 m
2
 

                parc.č. 3880/4 ost. pl. o výměře 80 m
2
 

                parc.č. 3880/5 ost. pl. o výměře 520 m
2
 

                parc.č. 3880/8 ost. pl. o výměře 209 m
2
 

                parc.č. 3880/9 ost. pl. o výměře 119 m
2
 

                parc.č. 3880/10 ost. pl. o výměře 28 m
2
 

                parc.č. 3880/11 ost. pl. o výměře 1051 m
2
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                parc.č. 3880/12 ost. pl. o výměře 381 m
2
 

                parc.č. 3880/13 ost. pl. o výměře 1 m
2
 

                parc.č. 3880/14 ost. pl. o výměře 134 m
2
 

                parc.č. 3880/15 ost. pl. o výměře 102 m
2
 

                parc.č. 3880/16 ost. pl. o výměře 29 m
2
 

                parc.č. 3880/17 ost. pl. o výměře 7 m
2
 

                parc.č. 3880/18 ost. pl. o výměře 218 m
2
 

                parc.č. 3880/19 ost. pl. o výměře 84 m
2
 

 

                parc.č. 3880/20 ost. pl. o výměře 29 m
2
 

                parc.č. 3880/21 ost. pl. o výměře 167 m
2
 

                parc.č. 3880/22 ost. pl. o výměře 1253 m
2
 

                parc.č. 3880/23 ost. pl. o výměře 31 m
2
 

                parc.č. 3880/24 ost. pl. o výměře 322 m
2
 

                parc.č. 3880/25 ost. pl. o výměře 53 m
2
 

vše v katastrálním území Turnov 

 

dle geometrického plánu č. 3701-106/2012 

pozemky parc.č. 3875/4 ost. pl. o výměře 1 m
2
 

                parc.č. 3875/5 ost. pl. o výměře 10 m
2
 

                parc.č. 3875/6 ost. pl. o výměře 7 m
2
 

                parc.č. 3875/7 ost. pl. o výměře 856 m
2
 

vše v katastrálním území Turnov 
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Příloha č. 1 

  Dar Libereckému kraji dle g.p. 3593B-88 k.ú. Turnov  (ul. 5. května) 

pozemek výměra m² sloučeno do 

Část 2940/2   díl j2 193 2904/1 

Část 2962      díl k2 31 2904/1 

Část 2963/1   díl l2 218 2904/1 

Část 2963/3   díl c2 1 2904/1 

Část 714/2     díl q 32 3877/1 

Část 1216/1   díl v4 30 3877/1 

Část 2963/2   díl w1 5 3877/1 

Část 3877/2   díl h+p4 3 3877/1 

Část 3877/3   díl m4 2 3877/1 

Část 3877/4   díl j4+k4+w3 122 3877/1 

Část 3877/5   díl r 44 3877/1 

celkem 681 m²   

   
Dar Libereckému kraji dle g.p. 817-88/2011 k.ú. Bělá u Turnova (ul. 5. května) 

pozemek výměra m²  sloučeno do 

Část 2236  díl b 97 2249/1 

   
Příloha č. 1 celkem m² 778 
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Příloha č. 2 

  Dar Městu Turnov dle g.p. 3593B-88/2011 k.ú. Turnov (ul. 5. května) 

Pozemek Výměra m
2
 Sloučeno do  

část 3877/1 díl m3 23 1241/2 

část 2904 díl p2 95 2904/2 

část 3877/1 díl 11+ g1 27 2961/13 

část 3877/1 díl n4 + y1 8 2963/1 

část 3877/1 díl t1 + z1 80 2963/2 

část 2966/3 77 2966/3 

část 3877/1 díl 1 h4 + t4 22 3877/11 

část 3877/1 díl r3 16 3877/12 

část 3877/1 díl i3 90 3877/13 

část 3877/1 díl d3 + f3 39 3877/14 

část 2966/3 díl a3 71 3877/15 

část 3877/1 díl b3 + x2 453 3877/15 

část 3877/1 215 3877/16 

část 2699/3 díl s4 1 3877/17 

část 3877/1 díl y2 25 3877/17 

část 2904 díl v2 1 3877/18 

část 3877/1 díl w2 81 3877/18 

část 2904 díl u2 5 3877/19 

část 3877/1 díl t2 42 3877/19 

část 2904 díl r2 25 3877/20 

část 3877/1 díl s2 51 3877/20 

část 3877/1 díl n1 42 3877/21 

část 3877/1 díl g1 389 3877/22 

část 3877/1 247 3877/23 

část 3877/1 díl a1 + y 110 3877/24 

část 3877/1 díl g+i 67 3877/2 

část 3877/1 díl b4+c4 108 3877/4 

část 3877/1 díl t 131 3877/5 

část 3877/1 díl q3 7 3878/4 

celkem 2548 m
2
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Dar Městu Turnov dle g.p. 817-88/2011 k.ú. Bělá u Turnova (ul. 5. května) 

pozemek výměra m
2
 sloučena do 

část 2249 297 nová 2249/2 

část 2249 12 nová 2249/3 

část 2249 12 nová 2249/4 

část 2249 2 nová 2249/5 

část 2249 46 nová 2249/6 

celkem 369 m
2
   

   Příloha č. 2 celkem m² 2917 
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Příloha č. 3 

  Dar Libereckému kraji dle g.p. 3803-501/2013 k.ú. Turnov (Husova, Žižkova) 

pozemek výměra m² sloučeno do 

z 3874/1 1533 3874/1 

z 3874/4 2455 3874/4 

z 714/2 6 3874/10 

celkem 3994 m²   

   
Příloha č. 4 

  Dar Městu Turnov dle g.p. 3701-106/2012 (ul. Alej Legií) 

pozemek výměra m
2
 sloučeno do 

z 3875/1 1 3875/4 

z 3875/1 10 3875/5 

z 3875/1 7 3875/6 

z 3875/1 856 3875/7 

celkem 874 m
2
   

   Příloha č. 5 

  Dar Libereckému kraji dle g.p. 3788-63/2013-1 k.ú. Turnov (A. Dvořáka, Výšinka, Kamenec) 

pozemek výměra m² sloučeno do 

z 1615 57 1615/2 

z 1530/4 42 1530/14 

z 1530/3 5 1530/11 

celkem 104 m² 
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Příloha č. 6   

Dar Městu Turnov dle g.p. 3788/63/2013-1 (ul. Ant. Dvořáka, Výšinka, Kamenec) 

pozemek výměra m
2
 sloučeno do 

z 1530/1 11 1530/1 

z 1530/1 1 1530/9 

z 1530/2 41 1530/12 

z 1530/2 40 1530/13 

z 1530/6 83 1530/16 

z 1530/6 30 1530/17 

z 1530/7 122 1530/18 

z 1530/7 32 1530/19 

z 3880/4 80 3880/4 

z 3880/5 520 3880/5 

z 3880/1 209 3880/8 

z 3880/1 119 3880/9 

z 3880/1 28 3880/10 

z 3880/1 1051 3880/11 

z 3880/1 381 3880/12 

z 3880/1 1 3880/13 

z 3880/1 134 3880/14 

z 3880/1 102 3880/15 

z 3880/4 29 3880/16 

z 3880/4 7 3880/17 

z 3880/1 218 3880/18 

z 3880/5 84 3880/19 

z 3880/5 29 3880/20 

z 3880/1 187 3880/21 

z 3880/1 1253 3880/22 

z 3880/1 31 3880/23 

z 3880/1 322 3880/24 

z 3880/1 53 3880/25 

celkem 5198 m
2  
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6. Podklady na zasedání ZM dne:  26. 9. 2013 
 

Název materiálu:   Směny pozemků v bytové zóně 

Hruštice-Károvsko 

 
Předkládá: Ing. Tomáš Hocke, starosta města 

 

Vypracoval: Stanislava Syrotiuková 

 

Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku 

 

Předložení materiálu uloženo: RM 

 

Přílohy: 2x situace 

 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon o obcích č. 128/2000Sb. 

                                                                                         zákon č. 40/1964Sb. občanský zákoník  

 

Projednáno v: RM 

15.7.2013 Usnesení č. 348/2013 

RM doporučuje ZM schválit směnu pozemků mezi městem Turnov, jako vlastníkem pozemku 

parc.č. 988/1, spoluvlastníky pozemku parc.č.1004/1 a 1005/5  panem ………. a paní …………… a 

mezi manželi ……………, jako vlastníky pozemku parc.č. 1006/1, vše k.ú. Turnov dle předložené-

ho návrhu, včetně doplatku městu Turnov ve výši cca 29 tis. Kč od pana ………. a paní ………….. 

12.8.2013 Usnesení č. 390/2013 

RM doporučuje ZM schválit směnu pozemků parc. č. 1004/11 o výměře cca 475m2 pro budoucí 

komunikaci, část pozemku parc. č. 1004/11 o výměře cca 63m2 a část pozemku parc.č. 2898/4 o 

výměře cca 197m2 na budoucí biokoridor za část pozemku parc.č. 1004/13 o výměře cca 510m2, 

vše k.ú. Turnov s manželi ………………, Praha, včetně doplatku ve výši cca 166 tis.Kč. 

 

Vztah k rozpočtu města:  příjem do rozpočtu ve výši 196.889,-Kč 

 

Zdůvodnění a vysvětlení: 
Projektová kancelář Valbek, s.r.o., Liberec zpracovává pro Město Turnov projektovou dokumentaci 

pro stavební povolení na stavbu sítí a komunikace v bytové zóně Hruštice, etapa IV. Pro projednání 

této dokumentace na stavebním úřadě je nutný souhlas soukromých vlastníků pozemků, kterých se 

navrhovaná stavba dotkne. Jsou to dva vlastníci pozemků (manželé …………… a spoluvlastníci 

pozemku pan ……………. a paní ……….) a oba požadují provedení směny pozemků tak, aby 

pozemek pod budoucí komunikací patřil městu Turnov a zároveň byly zceleny stavební pozemky 

dle platného regulačního plánu bytové zóny. Směny pozemků jsou propočteny v cenách 

schválených radou města pro směny a výkupy pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko (506,-

Kč/m2 stavebního pozemku, 96,-Kč/m2 pozemku na komunikaci a 179,-Kč/m2 pozemku pro 

biokoridor). 
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1) Směna pozemků s manželi ……………………. 

Manželé ………… přenechají městu Turnov pozemek parc.č. 1004/23 k.ú. Turnov o výměře 486m2 

pro budoucí komunikaci, pozemek parc.č. 1004/25 k.ú. Turnov o výměře 65m2 a pozemek parc.č. 

2898/11 k.ú. Turnov o výměře 200m2 pro budoucí biokoridor. Město Turnov přenechá manželům 

…………… pozemek parc.č. 1004/22 k.ú. Turnov o výměře 514m2 a pozemek parc.č. 1004/26 k.ú. 

Turnov o výměře 2m2, oba stavební. Touto směnou pozemků bude dodržena parcelace daná 

platným regulačním plánem bytové zóny Hruštice-Károvsko. Manželé …………….. doplatí městu 

Turnov částku 167.005,-Kč. 

 

2) Směna pozemků ……………………. 

Pan …………….. a paní ……………… jako podílový spoluvlastníci pozemků přenechají městu 

Turnov pozemek parc.č. 1004/24 o výměře 395m2 pro budoucí komunikaci v bytové zóně Hruštice-

Károvsko. Město Turnov přenechá paní ……………. a panu …………. pozemek parc.č. 988/14, 

k.ú. Turnov o výměře 134m2 pro zcelení stavebního pozemku. Pan ………….. a paní ……………. 

doplatí městu Turnov za tuto směnu částku 29.884,-Kč.  

 

Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje směnu pozemku parc.č. 1004/23 o výměře 486m2, pozemku parc.č. 1004/25 o 

výměře 65m2 a pozemku parc.č. 2898/11 o výměře 200m2 za pozemek parc.č. 1004/22 o výměře 

514m2 a pozemku parc.č. 1004/26 o výměře 2m2, vše k.ú. Turnov s manželi ………………., 

Praha, včetně doplatku od manželů …………………… ve výši 167.005,-Kč. Veškeré náklady 

spojené s touto směnou pozemků budou hrazeny smluvními stranami napůl. 

 

ZM schvaluje směnu pozemku v podílovém spoluvlastnictví paní ……………….. a pana 

…………….. parc.č. 1004/24 o výměře 395m2, k.ú. Turnov za pozemek ve vlastnictví města 

Turnov parc.č. 988/14 o výměře 134m2, k.ú. Turnov, včetně doplatku městu Turnov ve výši 

29.884,-Kč od pana ……………. a paní ………………. Veškeré náklady spojené s touto směnou 

pozemků budou hrazeny smluvními stranami napůl. 
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7. Podklady na zasedání ZM dne: 26. 9. 2013 

 

Název materiálu: Prodej zbytkových pozemků na 

Kotlerově nábřeží, Turnov 

 

Předkládá:  Ing. Tomáš Hocke, starosta města                     

                   

Vypracoval: Růžena Jarošová, referent odboru správy majetku 

 

Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku 

 

Předložení materiálu uloženo: radou města, žádostí Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s.  

 

Přílohy: snímek s vyznačením požadovaných pozemků 

 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon o obcích č. 128/2000 Sb. 

                                                                                         zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

 

Projednáno v: RM dne 15.7.2013 
Prodej zbytkových pozemků na Kotlerově nábřeží, Turnov 

Jedná se o zaplocené pozemky ve stávajícím areálu SČVAK, a.s. 

usnesení RM č. 345/2013 
RM doporučuje ZM schválit prodej pozemků parc.č. 2735/2 a 2735/3, k.ú. Turnov za cenu ve výši 

500,- Kč/m
2
 a uhrazení všech nákladů s prodejem spojených. (hlasování: 7/0/0) 

 

Vztah k rozpočtu města: příjem do  rozpočtové kapitoly (13.500,- Kč) 

   

Zdůvodnění a vysvětlení: 

Severočeské vodovody a kanalizace se na město obrátili se žádostí o odkoupení pozemků parc.č. 

2735/2 (18 m
2
) a p.č. 2735/3 (9 m

2
), k.ú. Turnov z vlastnictví Města Turnov. Jedná se o zbytkové 

pozemky na Kotlerově nábřeží, které jsou součástí dvora zaploceného areálu a na p.p.č. 2735/3 stojí 

objekt  kryté rampy a skladu ropných látek.  

Navrhujeme prodej požadovaných pozemků za cenu ve výši 500,- Kč/m
2
 (dle tabulky orientačních 

cen 2B (1.000,- Kč) x koeficient 0,3 – 0,5 = 300 – 500,- Kč/m
2
) a uhrazení všech nákladů 

s prodejem spojených. 

SČVAK, a.s. s vykoupením požadovaných pozemků za uvedenou cenu a podmínek souhlasí. 

 

Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje prodej pozemků  parc.č. 2735/2 a 2735/3 o celkové výměře 27 m
2
, k.ú. Turnov do 

vlastnictví společnosti Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., Teplice za kupní cenu ve výši         

500,- Kč/m
2
, která je pro tento druh pozemku cenou obvyklou a  uhrazení všech nákladů s prodejem 

spojených. 
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8. Podklady na zasedání ZM dne:  26. 9. 2013 

 

Název materiálu:   Změna v příspěvku pro školní chatu 

Paseky 

 
Předkládá: Ing. Tomáš Hocke, starostka města 

 

Vypracoval: Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku 

 

Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku 

 

Předložení materiálu uloženo: vedením města 
 

Přílohy:--- 
 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: 

 

Projednáno v: 
 

Vztah k rozpočtu města: plánované výdaje 
 

Zdůvodnění a vysvětlení: 
 

Na jednání ZM 27.6.2013 byl schválen investiční příspěvek ve výši 50 000,-Kč na opravu střechy 

školní chaty v Pasekách pro Sdružení rodičů a přátel dětí – Školní chata při Gymnáziu a I. ZŠ 

Turnov. 

V současné době probíhají kroky, aby školní chata čp. 151 na st.p. 117 v k.ú. Paseky nad Jizerou 

byla převedena do vlastnictví Sdružení rodičů a přátel dětí, školní chata při gymnáziu a 1. Základní 

škole Jana Palacha 804 Turnov.  

Jelikož toto sdružení není prozatím ještě majitelem nelze mu vyplatiti investiční příspěvek na 

opravu budovy čp. 151. 

Navrhujeme proto, aby ZM změnilo své rozhodnutí a příspěvek 50 000,-Kč byl vyplacen jako 

neinvestiční na úhradu provozních nákladů chaty (energie) Sdružení rodičů a přátel dětí, školní 

chata při gymnáziu a 1. Základní škole Jana Palacha 804 Turnov. 

 

Návrh na usnesení: 

ZM ruší investiční příspěvek 50 000,-Kč na opravu střechy domu čp. 151 na st.p. 117 v k.ú. Paseky 

nad Jizerou a schvaluje neinvestiční příspěvek na úhradu provozních nákladů za energie v domě čp. 

151 na st.p. 117 v k.ú. Paseky nad Jizerou ve výši 50 000,-Kč pro Sdružení rodičů a přátel dětí, 

školní chata při gymnáziu a 1. Základní škole Jana Palacha 804 Turnov. 

 


