
 

 

 

 

 

2. 
           

PODKLADY 

NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA 
které se uskuteční dne 31.10. 2013 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 

 

 

 
Program odboru správy majetku: 

 

1. Šetřilovsko výše příjmů a náklady na opravy, údržbu včetně investic 

2. Odkoupení pozemků pod parkovištěm u nemocnice 

3. Účast města v dražbě 

4. Výkup pozemku v bytové zóně Durychov – Na Kamenci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.Podklady na zasedání ZM dne:  31. 10. 2013 

 

Název materiálu:   Šetřilovsko  výše příjmů a náklady na 

opravy, údržbu včetně investic 

 
Předkládá: Ing. Tomáš Hocke, starosta města 

 

Vypracoval: Ludmila Těhníková 

 

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

 

Předložení materiálu uloženo: ZM 
 

Přílohy: výše příjmů, výdaje 

 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: 

 

Projednáno v: --- 
 

Vztah k rozpočtu města: nemá vliv 
 

Zdůvodnění a vysvětlení: 
Na jednání ZM v srpnu 2013 byl vznesen požadavek, aby ZM byly předloženy příjmy  a výdaje 

které byly uskutečněny  při pronajímání restaurace Šetřilovsko čp.904 včetně přilehlého domu 

čp.389 a bývalé ubytovny čp 927.  

Za období  03/2000- 08/2012 bylo vyměřeno nájemné za všechny objekty ve výši 3 233 041,-Kč. 

K datu 07/2013 evidujeme dluh na nájemném 164 175,-Kč.  

Výdaje na opravy údržbu za roky 2001-2010 dohromady ve všech objektech dosáhly výše 2331 

tis.Kč vč. DPH. 

 
 

 

Návrh na usnesení: 

ZM bere na vědomí informace o výši nájemného a výdajích na opravy údržbu v restauraci 

Šetřilovsko . 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

Rok částka důvot platby čp 

2001 1029,00 pročištění splaškové vody - ucpané 904 

  1091,90 oprava úniku plynu, oprava WC - odpad 904 

  4400,00 zateplení stropu nad restaurací a kuchyní 904 

  1070,00 oprava a seřízení plyn. Topidel - Gamat 904 

  7346,90 
oprava vodovodních baterií, sprchy a výměna křížo-
vého vypínače 904 

  25911,00 
kombinovaný repasovaný plynový sporák SPE-40 
Alba PO 60 904 

  600,00 RHP 927 

  1459,10 RHP 904 

  4800,00 nové schodiště k restauraci 904 

  1000,00 nátěr skleněných výplní dveří 927 

  9450,00 
oprava vstupního schodiště - vyrovnání podkladu a 
obložení dlažbou vč. lišt 904 

  16990,00 nákup kombinované chladničky ARDO CO30/12A1 904 

  920,00 revize 4 ks plynových topidel  GAMAT 904 

  1021,00 pročištění kanalizace 904 

  974,00 pročištění kanalizace 904 

  15750,00 zateplení jednoho pokoje  927 

2002 27560,00 krbová kachlová kamna 904 

  1348,00 oprava ohřívače vody 904 

  28549,50 výroba a montáž tříplášťového komínu 904 

  3889,00 stavební materiál pro své pomocnou úpravu 904 

  1180,00 vystavení posudku na kouřovou cestu 904 

  363,60 RHP + H kontrola 904 

  1364,20 RHP + H kontrola 927 

  8310,00 zabudovaný materiál v restauraci 904 

  1040,00 oprava plynového topidla 904 

2003 2520,70 oprava plyn. Ohřívače a bojleru Destila 904 

  1051,90 oprava plyn. Kotle Destila 927 

  3154,80 výměna vadkého čerpadla u plyn. Kotle 927 

  468,00 demontáž bojlerů 927 

  6300,00 oprava venkovního schodiště 904 

  8769,90 výměna plyn. ohřívače vody 904 

  818,00 kontrola funkce plyn. Kotle 927 

  9100,00 dodávka a montáž nerez. Dřezů 904 

  994,10 kontrola RHP a požár. vodovodu 
904, 
927 

  1300,00 náhrada za vyřazený RHP 904 

  19571,60 zařízení kuchyně dle požadavků KHS 904 

  780,00 seřízení plyn. Spotřebičů 904 

  60900,00 výměna oken 389 

  946,80 oprava bojleru 927 

  12122,00 
zpracování projektové dokument. A inž. Činnosti pro 
rekonstrukci WC - veřejnost 904 



 

 

2004 11451,30 výměna ohřívače TUV, kontrola plynu 389 

  7695,00 výměna el.ohřívače vody 927 

  252138,00 rekonstrukce soc. zařízení 904 

  1444,00 tech. Dozor v průběhu prováděn stavby 904 

  9923,00 výroba latí - svépomocná oprava 389 

  833,00 revize kotle 927 

  3780,00 revize el. Zařízení a hromosvodů 904 

  1350,00 revize el. Zařízení 927 

  2737,00 revize plyn zařízení a kouřových cest 927 

  309,40 revize RHP 904 

  472,40 revize RHP 927 

  17447,00 výchozí revize a dokumentace skuteč. Prolepení 927 

  322692,00 přeložka střešní krytiny 904 

  13866,00 udržbářské práce 904 

  1050,00 oprava 2 ks topidel 904 

  5977,40 oprava vnitřní kanalizace - po havárii 904 

2005 678,30 opravy 904 

  278,50 oprava plyn. Kotle  927 

  29703,00 

odstranění závad z elektrovize 

927 

  40982,00 904 

  43218,00 904 

  714,00 revize komínu 904 

  1518,80 oprava prasklého kompenzátoru 927 

  2549,00 revize plynu 904 

  2585,50 materiál na svépomocnou úddržbu 904 

  6223,90 výměna el. Bojleru 120 927 

  7333,50 oprava plyn ohřívače 904 

  2701,30 revize RHP 904 

  510,60 revize RHP 927 

  3645,00 oprava vnitřní kanalizace 389 

  3073,80 výměna kompenzátoru 927 

  1500,00  oprava plyn. Kamen 904 

2006 855,70 oprava hořáků a baterie 
904, 
927 

  855,70 oprava plyn. Kotle 927 

  53847,30 úpravy kuchyně dle hygieny v restauraci 904 

2007 7294,50 oprava žlabu 904 

  5522,20 revize plynu 

904, 
389, 
924 

  9000,00 projekt na kanalizaci 389 

  5497,80 likvidace lapolu 904 

  3574,00 kamerová sonda 904 

  2472,90 za odvoz lapolu 904 

  2121,80 oprava bojleru 927 

  14853,60 oprava po havárii 904 

2008 3550,00 revize elektřiny 904, 



 

 
927 

  249568,00 ČOV + kanalizace, lapol tuků  904,389 

  6701,00 odstranění závad z elektrovize 927 

  1320,90 oprava čerpadla 927 

2009 3249,00 oprava zábradlí u opěrné zdi 389 

  1737,00 revize elektřiny 927 

  4000,00 úklid 904 

  1987,00 úklid 904 

2010 2055,60 oprava el. Trouby 904 

  4348,80 zabezpečení a příprava na demolici - ubytovna 927 

  22278,00 výměna plyn. Topidel 389 

  7996,80 sezónní údržba 
389, 
904 

  18864,00 technický průzkum domu 389 

  41451,00 ČOV + kanalizace  389 

  403,00 světel. Těleso do digestoře 904 

  1437,60 opravy průtok. Ohřívačů vody 
904, 
389 

  1831,00 oprava pisoárů, seřízení elekroniky 904 

  17640,00 údržba okapů 904 

  13070,00 instalace výlevky, dvoudřezů, baterií - dle hygieny 904 

  688355,00 rekonstrukce opěrných zdí 389 

  1239,60 revize hasičáků 904 

  3500,00 navýšení jističe pro restauraci 904 

  57010,00 oprava krovu a zádveří 904 

  23924,00 2 ks nových plyn. Kamen 389 

        

Celkem Kč 2331300,60     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.Podklady na zasedání ZM dne:  31. 10. 2013 

 

Název materiálu:   Odkoupení pozemku pod parkovištěm 

u nemocnice 

 
Předkládá: Ing. Tomáš Hocke, starosta města 

 

Vypracoval: Ludmila Těhníková 

 

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

 

Předložení materiálu uloženo: ZM 
 

Přílohy: vyjádření JUDr. Velíškové, situace, geometrický plán 

 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: 

 

Projednáno v: --- 
 

Vztah k rozpočtu města: výdaje z kapitoly výkupy pozemků  39 840,-Kč 
 

Zdůvodnění a vysvětlení: 
V roce 2011 město Turnov realizovalo stavbu rozšíření parkoviště u nemocnice. Tato stavba 

částečně zasáhla do pozemku v majetku Panochovy nemocnice Turnov s.r.o. p.č. 1244/1 v k.ú. 

Turnov. 

Geometrickým plánem je tento pozemek označen p.č. 1244/13 ostatní plocha o výměře 415 m2 

v k.ú. Turnov.  

Pro odkoupení tohoto pozemku navrhujeme výši kupní ceny 96 Kč/m2(celkem 39840,-Kč) tj. cena 

obvyklá za pozemky,  které jsou určeny pro komunikace na území města Turnova. 

 

 

Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje odkoupení pozemku p.č. 1244/13 ostatní plocha o výměře 415 m2 v k.ú. Turnov od 

Panochovy nemocnice Turnov s.r.o. za cenu obvyklou ve výši 96 Kč/m2. 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 



 

 

 

3.Podklady na zasedání ZM dne:  31. 10. 2013 

 

Název materiálu:   Účast města v dražbě   
 

Předkládá: Ing. Tomáš Hocke, starosta města 

 

Vypracoval: Ludmila Těhníková 

 

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

 

Předložení materiálu uloženo: ZM 
 

Přílohy: výše příjmů, výdaje 

 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: 

 

Projednáno v: --- 
 

Vztah k rozpočtu města: --- 
 

Zdůvodnění a vysvětlení: 
Na jednání ZM dne  26.9.2013 byla schválena usnesením č. 180/2013 účast města v dražbě 

spoluvlastnického podílu o velikosti ½ nemovitostí malé vodní elektrárny zapsaných na listu 

vlastnictví 4633 v k.ú. Turnov. 

Tato dražba se měla dle dražení vyhlášky 140/EX 00274/11-054 uskutečnit dne 16.10.2013. 

Usnesením 140EX 00274/11-058 ze dne 5.10.2013 byla tato dražba odročena na neurčito. 

 

 

Návrh na usnesení: 

ZM bere na vědomí informaci o odročení dražby nemovitostí dle dražební vyhlášky 140 EX 

00274/11-054 na neurčito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Podklady na zasedání ZM dne:  31.10.2013 

 

Název materiálu:   Výkup pozemku v bytové zóně 

Durychov – Na Kamenci 

 
Předkládá:  Ing. Tomáš Hocke, starosta města 

 

Vypracoval: Stanislava Syrotiuková 

 

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

 

Předložení materiálu uloženo: :  nabídka manželů ……… 

Přílohy:  -    situace 

- nabídka manželů ………. 

 

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

 

Projednáno v:  RM 

14.10.2013  Usnesení RM č. 441/2013 

RM doporučuje ZM schválit vykoupením pozemku parc.č. 3161/6 k.ú. Turnov o výměře 133m2 za 

cenu 96,-Kč/m2 od manželů …….. Turnov. 

 

Vztah k rozpočtu města: výdaj ve výši 12.768,-Kč 
 

Zdůvodnění a vysvětlení: 
Manželé …………. podali na město Turnov nabídku na odprodej pozemku parc.č. 3161/6, k.ú. 

Turnov, o výměře 133m2, který je platným regulačním plánem bytové zóny Durychov – Na 

Kamenci určen pro zástavbu komunikací. 

Odbor správy majetku navrhuje od manželů ………… pozemek parc.č. 3161/6 o výměře 133m2 za 

cenu 96,-Kč/m2  schválenou pro výkup pozemků v bytových zónách vykoupit.  

Výkup výše uvedeného pozemku v dané lokalitě do vlastnictví města Turnov zcelí první část 

pozemků, které bude město Turnov vlastnit pro budoucí výstavbu komunikace v bytové zóně 

Durychov – Na Kamenci.  

 

Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje  vykoupení pozemku parc.č. 3161/6 k.ú. Turnov o výměře 133m2 za cenu 96,-

Kč/m2 od manželů …………., Turnov. 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 


