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2. 
           

PODKLADY 

NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA 
které se uskuteční dne 28. 11. 2013 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 

 

 

 
Program odboru správy majetku: 

 

1. Smlouva o smlouvě budoucí – bývalá škola Dolánky   
2. Navýšení základního kapitálu Městská sportovní Turnov s.r.o. – informace o změně 
3. Prodej pozemků parc.č. 3860, 3861/1, 3861/2, 3861/3, 3861/4, k.ú. Turnov - Vesecko   

4. Prodej pozemku pod trafostanicí v ul. Žižkova, Turnov 

5. Nová komunikace, chodník a veřejné osvětlení, Turnov - Mašov 

6. Obecně závazná vyhláška města 

7. Obecně závazná vyhláška města 
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1. Podklady na zasedání ZM dne: 28. 11. 2013  
 

Název materiálu: Smlouva o smlouvě budoucí – bývalá škola 

Dolánky   
 

Předkládá: Ing. Pekař,  

 

Vypracovali: Ing. Pekař, Ing. Krsková, Mgr. Špetlík 

 

Zúčastní se projednávání v ZM: Ing. Pekař, Mgr. Špetlík  

Předložení materiálu uloženo: // 

 

Přílohy: Smlouva o budoucí kupní smlouvě  

 

Právní norma: // 

 

Projednáno v: // 

 

 

RM  21.11.2012 Usnesení č. 602/2012 

RM souhlasí s uzavřením smlouvy na postoupení projektu Dům přírody Český ráj  na  Ekocentrum 

Oldřichov v Hájích o.p.s.se sídlem: 463 31 Oldřichov v Hájích čp. 5, IČ: 25430475 dle návrhu za 

účelem podání žádosti o dotaci do výzvy OPŽP. 

 

ZM 30.5 2013  Usnesení č. 107/2013 

ZM schvaluje finanční spoluúčast města na krytí provozních výdajů Domu přírody Českého ráje 

provozované Střediskem ekologické výchovy Libereckého kraje do maximální výše 200 tis. Kč 

ročně po dobu udržitelnosti projektu. 

 

 

Vztah k rozpočtu města:  Příjem do rozpočtu města 3.048.860,-. Kč  

 

 

Zdůvodnění: 
 

Město Turnov na základě Usnesení RM č.602/2012 z 21.11.2012 postoupilo projekt Dům přírody 

Českého ráje (DP) na neziskovou organizaci Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s., která podala 

žádost o dotaci v termínu do 23.11.2012. Dne 25.3.2013 byla žádost na Operačním programu 

Životní prostředí akceptována. V červenci bylo vydáno rozhodnutí č. 13149046-SFŽP o poskytnutí 

podpory na spolufinancování projektu v rámci operačního programu Životní prostředí z prostředků 

Státního fondu životního prostředí ČR.  

Město se zavázalo v případě poskytnutí dotace na realizaci projektu Dům přírody Český ráj prodat 

budovu a přilehlé pozemky včetně projektové přípravy žadateli o dotaci, kterým je Ekocentrum 

Oldřichov v Hájích  o.p.s. 

Město Turnov získá realizací projektu navrácení vložených financí na přípravu projektu cca 850 tis. 

Kč a prodejem budovy cca 2,2 mil Kč. Zároveň získá významnou podporu v oblasti turistického 

ruchu v podobě nové nabídky služeb. Dům přírody bude sloužit rovněž jako místo společenských a 

kulturních akcí v dané lokalitě. 
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Současný stav příprav:  

 Akceptace žádosti proběhla 25.3.2013 

 Rozhodnutí SFŽP vydáno dne 9. 7. 2013 

 Probíhají první kroky k výběrovému řízení na dodavatele (profil zadavatele, ..) 

 

 

Doposud vynaložené náklady Města Turnov, které v případě realizace projektu získá: 

Náklady na projektové dokumentace a podání žádosti:       845 100,-.Kč 

Odhadní cena budovy a pozemku včetně příslušenství:   2.203.760,- Kč 

(dle znaleckého posudku č. 2225-36/2012 ze dne 21.11.2012) 

 

Výhody realizace projektu pro Město Turnov 

 

 Zpětné získání vložených nákladů na přípravy projektu 845.100,- Kč 

 Finance z prodeje budovy 2.203.760 Kč (dle znaleckého posudku) 

 Zachování budovy v lokalitě Dolánky pro veřejné účely, tj. ekologické výchovy, 

cestovního ruchu a společenských a kulturních akcí  

 Rozšíření nabídky pro návštěvníky Turnovska a Českého ráje 

 Širší využití atraktivní lokality pro rekreační vyžití 

 Vytvoření pracovních míst v lokalitě 

 Posílení složky ekologické výchovy na MŠ a ZŠ na Turnovsku a v širokém okolí 

(dobrá dopravní dostupnost) 

 

Dle Zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o obcích Město Turnov vyhlásilo prodej 

uvedených nemovitostí.  Nabídka od jiného subjektu nebyla na město doručena. 

 

Předmětem prodeje jsou: 

pozemkové parcely č. 444/2 o výměře 890 m2(zahrada), pp.č. 443/3 o výměře 97m2 a pp.č. 445 o 

výměře 102 m2 (trvalý trávní porost) a dále budova č.p. 9 Dolánky u Turnova,   stavební parcela č. 

130 (vyjma pomníku s částí st.p. č. 130) o výměře 391 m2 a dále st.p. č. 263 o výměře 11m2 

(zastavěná plocha a nádvoří) včetně příslušenství uvedeného ve znaleckém posudku č. 2225-

36/2012 ze dne 21.11.2012 vyhotoveného znalcem v oboru panem……….., všechny nemovitosti 

v k.ú. Bukovina u Turnova, nedílnou součástí prodeje je projektová dokumentace Návštěvnické 

centrum Turnov Dolánky u Turnova 2/2010, Návštěvnické centrum Turnov – Projekt rekonstrukce 

zeleně z 31.5.2010 a projektová dokumentace Dům přírody Český ráj zakázkové č. D/11-061-DSP 

ve stupni zpracování za I.etapu dle Smlouvy o dílo č.j. ORM/11/1122/KRE včetně inženýrské 

činnosti. 

 

Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje prodej formou uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě s Ekocentrem Oldřichov 

v Hájích o.p.s., IČO 25430475, se sídlem 463 31 Oldřichov v Hájích 5, na budovu čp. 9 Dolánky u 

Turnova, stavební parcely č.130 a č.263 (zastavěná plocha a nádvoří ), pozemkové parcely 444/2 

(zahrada), 443/3 a 445 (trvalý trávní porost), včetně příslušenství uvedeného ve znaleckém posudku 

č. 2225-36/2012 ze dne 21.11.2012 vyhotoveného znalcem v oboru panem………….., všechny ne-

movitosti v k.ú. Bukovina u Turnova a projektové dokumentace Návštěvnické centrum Turnov Do-

lánky u Turnova 2/2010, Návštěvnické centrum Turnov – Projekt rekonstrukce zeleně z 31.5.2010 a 

projektová dokumentace Dům přírody Český ráj zakázkové č. D/11-061-DSP ve stupni zpracování 

za I. etapu dle Smlouvy o dílo č.j. ORM/11/1122/KRE včetně inženýrské činnosti  za účelem reali-

zace projektu Dům přírody Český ráj v celkové výši 3.048.860,- Kč. 
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Smlouva o budoucí kupní smlouvě 

podle § 50a ObčZ 

 

Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov 

IČO: 00276227 

zastoupené starostou města Ing. Tomášem Hockem 

jako   „b u d o u c í    p r o d á v a j í c í“ 

 

a 

Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s., 463 31 Oldřichov v Hájích 5 

IČO: 25430475 

zastoupený Ing. Radkem Hromádkou, ředitelem 

jako  „b u d o u c í    k u p u j í c í“  

 

uzavírají tuto 

smlouvu o budoucí smlouvě kupní: 

I. 

 

1.Budoucí prodávající uvedený v záhlaví prohlašuje, že kromě jiných nemovitostí, je m.j. ze zákona 

č.172/1991Sb., výlučným vlastníkem pozemkových parcel v kat. území Bukovina u Turnova, obec 

Turnov a to pozemkové parcely č. 444/2 o výměře 890 m2(zahrada), pp.č. 443/3 o výměře 97m2 a 

pp.č. 445 o výměře 102 m2 (trvalý trávní porost) a dále budova č.p. 9 na stavební parcele č. 130 

vyjma pomníku s částí st.p. č. 130 a dále st.p. č. 263 o výměře 11m2 (zastavěná plocha a nádvoří) a 

č.130 o výměře 391 m2(zastavěná plocha a nádvoří) včetně studny na pp. č. 444/2. 
Vlastnictví k nemovitostem je na prodávajícím zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 

Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště v Semilech na listu vlastnictví číslo 10001. 

 
2. Smluvní strany se dohodly, že mezi sebou uzavřou kupní smlouvu, zejména s těmito podstatnými náleži-

tostmi:  

 

a) předmět prodeje :  pozemkové parcely č. 444/2 o výměře 890 m2(zahrada), pp.č. 443/3 o výměře 

97m2 a pp.č. 445 o výměře 102 m2 (trvalý trávní porost) a dále budova č.p. 9 Dolánky u Turnova,   

stavební parcela č. 130 (vyjma pomníku s částí st.p. č. 130) o výměře 391 m2 a dále st.p. č. 263 o 

výměře 11m2 (zastavěná plocha a nádvoří) včetně příslušenství uvedeného ve znaleckém posudku č. 

2225-36/2012 ze dne 21.11.2012 vyhotoveného znalcem v oboru panem………………, všechny nemo-

vitosti v k.ú. Bukovina u Turnova, nedílnou součástí prodeje je projektová dokumentace Návštěvnic-

ké centrum Turnov Dolánky u Turnova 2/2010, Návštěvnické centrum Turnov – Projekt rekonstrukce 

zeleně z 31.5.2010 a projektová dokumentace Dům přírody Český ráj zakázkové č. D/11-061-DSP ve 

stupni zpracování za I.etapu dle Smlouvy o dílo č.j. ORM/11/1122/KRE včetně inženýrské činnosti.  

b) účel využití nemovitostí: jen pro účely realizace projektu Dům přírody Český ráj 

c) kupní cena nemovitostí: cena vyhlášková podle posudku znalce č. 2225-36/2012 vyhotoveného 

21.11. 2012 ve výši 2.203.760,- Kč 

d) kupní cena projektových dokumentací a žádosti o dotaci: cena na základě daňových dokladů ve výši 

845 100,-.Kč 

e) uzavření kupní smlouvy: do 2 let od podpisu této smlouvy o smlouvě budoucí kupní 

f) způsob zaplacení a splatnost kupní ceny: bankovním převodem v dohodnuté době splatnosti 
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g) prodávající souhlasí se zahájením stavebních úprav před uzavřením kupní smlouvy na nemovitos-

tech v souladu s projektem Dům přírody Český ráj pod číslem CZ.1.02/6.2.00/13.17494. 

 
3. Budoucí prodávající prohlašuje, že na převáděných nemovitostech neváznou žádné dluhy, věcná břemena, 

zástavní práva a závazky a do prodeje citované nemovitosti nezatíží. 

 

   

II. 

 

Vlastník nemovitostí se zavazuje, že po dobu platnosti této smlouvy nepovede jednání za účelem 

prodeje uvedených nemovitostí s jinými zájemci, popř. jinak nemovitosti nezatíží zástavním či 

věcným právem a dále na pozemcích nepovolí či neuloží podzemní nebo nadzemní vedení či jiné 

stavby, jež by se staly překážkou pro realizaci kupní smlouvy. 

Budoucí kupující se zavazuje dohodnout s budoucím prodávajícím dostatečnou dobu na vyklizení 

místností v objektu č.p.9.  

 

III. 

 

1 .Tato smlouva vzniká dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu a nabývá platnosti a 

účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.  

Správní rada pro o.p.s. Ekocentrum Oldřichov v Hájích po projednání schválila koupi nemovitostí 

podle této smlouvy od Města Turnova za účelem realizace projektu Dům přírody Český ráj a za 

takto vzájemně sjednanou kupní cenu svým Usnesením č…...... dne …..........… a to ke dni právních 

účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí vedeného KÚ pro Liberecký kraj, KP 

Semily.  

 

2. Závazky z této smlouvy zanikají: 

- uzavřením kupní smlouvy mezi prodávající a kupujícím 

- písemnou dohodou stran 

- pokud nedojde v dohodnuté době, tzn. do 2 let od podpisu této smlouvy o smlouvě budoucí 

kupní, k podpisu kupní smlouvy. 

 

 

3.Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy stran. 

 

 

V Turnově dne…………… 

 

 

Budoucí prodávající:               Budoucí kupující: 

              

                                                                       

  

…………………………….             ……………………………….. 

Ing. Tomáš Hocke                                    …………………………….. 

starosta Města Turnova                                        ředitel Ekocentra Oldřichov v Hájích o.p.s. 
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2. Podklady na zasedání ZM dne: 28. 11. 2013 
 

Název materiálu: Navýšení základního kapitálu Městská 

sportovní Turnov s.r.o. – informace o změně 
 

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  

 

Přílohy: --- 

 

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

                                                                                         zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

                                                                                         zákon č. 513/1991 Sb., obchodní 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 zastupi-

telstvu města 2013. (Hlasování:6/0/0) 

 

ZM dne 26.9.2013, usnesení č. 185/2013 

Jediný společník společnosti   MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. se sídlem Turnov, Jana 

Palacha 804, okres Semily, identifikační číslo 259 41 640, tj. Město Turnov se sídlem 511 01 

Turnov, Antonína Dvořáka 335, identifikační číslo 00276227, rozhoduje o zvýšení základního 

kapitálu této obchodní společnosti takto: 

I. 

Základní kapitál společnosti MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. se sídlem Turnov, Jana 

Palacha 804, okres Semily, identifikační číslo 259 41 640, se zvyšuje o částku 200.000.000,-- Kč, 

slovy: dvěstě miliónů korun českých,  na celkovou částku základního kapitálu 200.200.000,-- Kč, 

slovy: dvěstě miliónů dvěstě tisíc korun českých.  

Zvýšení se provede na základě převzetí závazku ke zvýšení vkladu jediného společníka společnosti:  

a) dále popsaným nepeněžitým vkladem o částku 33.592.000,--Kč, slovy: třicet tři miliony pět set 

devadesát dva tisíce korun českých  a  

b) dále popsaným peněžitým vkladem v částce 166.408.000,--Kč, slovy: jedno sto šedesát šest 

miliónů čtyři sta osm tisíc korun českých. 

Závazek ke zvýšení vkladu převezme jediný společník společnosti a to Město Turnov, se sídlem 511 

01 Turnov, Antonína Dvořáka 335, identifikační číslo 00276227. Vklad tohoto společníka bude po 

zvýšení činit: 200.200.000,-- Kč, slovy: dvěstě miliónů dvěstě tisíc korun českých 
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II. 

Důvodem ke zvýšení základního kapitálu MĚSTSKÉ SPORTOVNÍ TURNOV s.r.o. je  získání 

hospodářsky využitelného majetku touto společností.  

 

III. 

a) Připouští se  a schvaluje se  tento nepeněžitý vklad na zvýšení základního kapitálu společnosti:  

nemovitosti dosud zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Turnov, 

katastrální území Turnov, a to:  

budova bez čp/če občanská vybavenost s pozemkem parc. č. 1839/5 zast. plocha a nádvoří  

budova bez čp/če občanská vybavenost s pozemkem parc. 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. 

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.  

Nepeněžitý vklad byl oceněn znalcem  panem………………., Turnov, 1.máje 1166, jmenovaným 

pravomocným usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16.8.2013 čj. 2Nc 273/2013-7, 

čtyřmi znaleckými posudky č. 2469-200/2013 A až B ze dne 18.9.2013, částkou 33.592.000,--Kč 

(slovy: třicet tři miliony pět set devadesát dva tisíce korun českých). Ocenění nepeněžitého vkladu 

touto částkou se schvaluje a tato částka 33.592.000,--Kč, slovy: třicet tři miliony pět set devadesát 

dva tisíce korun českých se na základě těchto posudků znalce započítává na vklad jediného 

společníka   

b) schvaluje se peněžitý vklad  ve výši  166.408.000,--Kč , který bude splacen: 

- započtením peněžitých pohledávek společníka vůči společnosti, proti pohledávce společnosti  na 
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splacení zvýšení vkladu,  a to pohledávek jediného společníka Města Turnov za společností 

MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. v celkové výši 4.455.000,--Kč (slovy: čtyři miliony čtyři 

sta padesát pět tisíc korun českých), které vznikly z titulu smluv o bezúročných půjčkách : 

z 19.3.2012 ohledně půjčky částky 1.630.000,--Kč, z 10.7.2012 ohledně půjčky částky 125.000,--

Kč,  z 19.7.2013 ohledně půjčky částky 2.700.000,--Kč. Toto započtení pohledávek jediný 

společník schvaluje. 

- splacením částky 161.953.000,--Kč v dále uvedené lhůtě na účet společnosti. 

 

 

 

IV. 

Závazek ke zvýšení vkladu o částku 200.000.000,--Kč peněžitým i shora citovaným nepeněžitým 

vkladem se zavazuje převzít jediný společník, tj. Město Turnov, jehož vklad do společnosti bude po 

zvýšení činit: 200.200.000,--Kč, slovy: dvěstě miliónů dvěstě tisíc korun českých. Lhůta pro 

převzetí závazku ke zvýšení vkladu se stanoví do 31.12.2013 (do třicátého prvního prosince roku 

dva tisíce třináct), a lhůta pro splacení vkladu se stanoví: 

- nepeněžitý vklad musí být splacen před zápisem nové výše základního kapitálu do obchod-

ního rejstříku, 

- peněžitý vklad musí být splacen nejpozději do 5 let od zápisu nové výše základního kapitálu 

do obchodního rejstříku. 

 

RM dne 11.11.2013 

Navýšení základního kapitálu Městská sportovní Turnov s.r.o. – změna usnesení 

Výstavba „Maškovy zahrady“ bude financována formou půjček, které se po dokončení stavby a 

finančním vypořádání sečtou do jedné částky, o kterou bude následně navýšen základní kapitál 

Městské sportovní Turnov, s.r.o. Finanční vklad nelze v čase rozdělit. 

 

Usnesení RM č. 512/2013 

RM ruší své usnesení č. 440/2013. 

(Hlasování:8/0/1) 

 

Usnesení RM č. 513/2013 

RM ve funkci valné hromady MĚSTSKÉ SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. schvaluje navýšení zá-

kladního kapitálu společnosti. 

 

Město Turnov jako jediný společník společnosti MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. se síd-

lem Turnov, Jana Palacha 804, okres Semily, identifikační číslo 259 41 640, zapsané v obchodním 

rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, v oddíle C, vložce 16428, rozhoduje o zvýšení základ-

ního kapitálu této obchodní společnosti takto: 

 

I. 

Základní kapitál společnosti MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. se sídlem Turnov, Jana 

Palacha 804, okres Semily, identifikační číslo 259 41 640, se zvyšuje o částku           38.047.000,-- 

Kč (třicet osm milionů čtyřicet sedm tisíc korun českých),  na celkovou částku základního kapitálu 

38.247.000,--Kč (třicet osm milionů dvě stě čtyřicet sedm tisíc korun českých). 
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Zvýšení se provede na základě převzetí závazku ke zvýšení vkladu jediného společníka společnosti:  

a) dále popsaným nepeněžitým vkladem o částku 33.592.000,--Kč (třicet tři miliony pět set devade-

sát dva tisíce korun českých)  a   

b) dále popsaným peněžitým vkladem v částce 4.455.000,--Kč (čtyři miliony čtyři sta padesát pět 

tisíc korun českých).  

Závazek ke zvýšení vkladu převezme jediný společník společnosti, a to Město Turnov, se sídlem 

511 01 Turnov, Antonína Dvořáka 335, identifikační číslo 00276227. Vklad tohoto společníka bude 

po zvýšení činit: 38.247.000,--Kč (třicet osm milionů dvě stě čtyřicet sedm tisíc korun českých). 

  

II. 

Důvodem ke zvýšení základního kapitálu společnosti MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. je  

získání hospodářsky využitelného majetku touto společností.  

 

III. 

a) Připouští se a schvaluje se  tento nepeněžitý vklad na zvýšení základního kapitálu společnos-

ti:  nemovitosti dosud zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro obec Turnov, 

katastrální území Turnov, a to:   

      -    budova bez čp/če občanská vybavenost s pozemkem parc. č. 1839/5 zast. plocha a nádvoří 

      -    budova bez čp/če občanská vybavenost s pozemkem parc. 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 ze dne 5.9.2013 

- 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 po-

sudcích vyhotovených znalcem panem ………………… ve výši zjištěné ceny obvyklé  

33.592.000,--Kč (třicet tři miliony pět set devadesát dva tisíce korun českých). 

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

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

Nepeněžitý vklad byl oceněn znalcem  panem…………………, Turnov, 1.máje 1166, jmenovaným 

pravomocným usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16.8.2013 čj. 2Nc 273/2013-7, 

čtyřmi znaleckými posudky č. 2469-200/2013 A až B ze dne 18.9.2013, částkou 33.592.000,--Kč 

(slovy: třicet tři miliony pět set devadesát dva tisíce korun českých). Ocenění nepeněžitého vkladu 
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touto částkou se schvaluje a tato částka 33.592.000,--Kč (třicet tři miliony pět set devadesát dva 

tisíce korun českých) se na základě těchto posudků znalce započítává na vklad jediného společníka.  

 

b) schvaluje se peněžitý vklad  ve výši  4.455.000,--Kč (čtyři miliony čtyři sta padesát pět tisíc ko-

run českých), který bude splacen  započtením peněžitých pohledávek společníka vůči společnosti, 

proti pohledávce společnosti  na splacení zvýšení vkladu,  a to pohledávek jediného společníka 

města Turnov za společností MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. v celkové výši 4.455.000,-

-Kč (čtyři miliony čtyři sta padesát pět tisíc korun českých), které vznikly z titulu smluv o bezúroč-

ných půjčkách : z 19.3.2012 ohledně půjčky částky 1.630.000,--Kč, z 10.7.2012 ohledně půjčky 

částky 125.000,--Kč,  z 19.7.2013 ohledně půjčky částky 2.700.000,--Kč. Toto započtení pohledá-

vek jediný společník schvaluje. 

 

IV. 

Závazek ke zvýšení vkladu o částku 38.047.000,-- Kč (třicet osm milionů čtyřicet sedm tisíc korun 

českých), peněžitým i shora citovaným nepeněžitým vkladem se zavazuje převzít jediný společník, 

tj. Město Turnov, jehož vklad do společnosti bude po zvýšení činit: 38.247.000,--Kč (třicet osm 

milionů dvě stě čtyřicet sedm tisíc korun českých). 

Lhůta pro převzetí závazku ke zvýšení vkladu se stanoví do 31.12.2013 (do třicátého prvního pro-

since roku dva tisíce třináct), a vklad bude splacen před zápisem nové výše základního kapitálu do 

obchodního rejstříku.   

(Hlasování:8/0/1) 

 

Vztah k rozpočtu města: -- 

   

Zdůvodnění a vysvětlení: 
Po konzultaci s paní notářkou došlo ke změně způsobu navýšení základního kapitálu u Městské 

sportovní Turnov, s.r.o. tímto způsobem: 

V současné době bude vložen   

1) nemovitý majetek v hodnotě 33.592.000,- Kč 

a                                                    

2) peněžitý vklad v celkové výši 4.455.000,--Kč, který vznikl z titulu smluv o bezúročných 

půjčkách : z 19.3.2012 ohledně půjčky částky 1.630.000,--Kč, z 10.7.2012 ohledně půjčky částky 

125.000,--Kč,  z 19.7.2013 ohledně půjčky částky 2.700.000,--Kč 

 

Výstavba „Maškovky“ bude financována formou půjček, které se po dokončení stavby a finančním 

vypořádání sečtou do jedné částky, o kterou bude následně navýšen základní kapitál Městské 

sportovní Turnov, s.r.o. 

 

Z výše uvedeného důvodu dochází ke změně usnesení RM a zároveň je o této změně informováno i 

ZM. 

 

Návrh na usnesení: 

ZM bere na vědomí a schvaluje změnu způsobu navýšení základního kapitálu u Městské sportovní 

Turnov, s.r.o. následujícím způsobem: 
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Město Turnov jako jediný společník společnosti MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. se 

sídlem Turnov, Jana Palacha 804, okres Semily, identifikační číslo 259 41 640, zapsané v 

obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, v oddíle C, vložce 16428, rozhoduje o 

zvýšení základního kapitálu této obchodní společnosti takto: 

I. 

Základní kapitál společnosti MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. se sídlem Turnov, Jana 

Palacha 804, okres Semily, identifikační číslo 259 41 640, se zvyšuje o částku           38.047.000,-- 

Kč (třicet osm milionů čtyřicet sedm tisíc korun českých),  na celkovou částku základního kapitálu 

38.247.000,--Kč (třicet osm milionů dvě stě čtyřicet sedm tisíc korun českých). 

Zvýšení se provede na základě převzetí závazku ke zvýšení vkladu jediného společníka společnosti:  

a) dále popsaným nepeněžitým vkladem o částku 33.592.000,--Kč (třicet tři miliony pět set 

devadesát dva tisíce korun českých)  a   

b) dále popsaným peněžitým vkladem v částce 4.455.000,--Kč (čtyři miliony čtyři sta padesát pět 

tisíc korun českých).  

Závazek ke zvýšení vkladu převezme jediný společník společnosti, a to Město Turnov, se sídlem 

511 01 Turnov, Antonína Dvořáka 335, identifikační číslo 00276227. Vklad tohoto společníka bude 

po zvýšení činit: 38.247.000,--Kč (třicet osm milionů dvě stě čtyřicet sedm tisíc korun českých). 

  

II. 

Důvodem ke zvýšení základního kapitálu společnosti MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ TURNOV s.r.o. je  

získání hospodářsky využitelného majetku touto společností.  

 

III. 

a) Připouští se  a schvaluje se  tento nepeněžitý vklad na zvýšení základního kapitálu společ-

nosti:  nemovitosti dosud zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 10001 pro 

obec Turnov, katastrální území Turnov, a to:   

budova bez čp/če občanská vybavenost s pozemkem parc. č. 1839/5 zast. plocha a nádvoří 

budova bez čp/če občanská vybavenost s pozemkem parc. 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 ze dne 5.9.2013 

            parc.č. 1818/89 orná půda   

            parc.č. 1818/92 zahrada   

            parc.č. 1819/3 ostatní plocha   
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            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 (třicet tři miliony pět set devadesát dva tisíce korun českých). 

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

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

Nepeněžitý vklad byl oceněn znalcem  panem……………., Turnov, 1.máje 1166, jmenovaným 

pravomocným usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16.8.2013 čj. 2Nc 273/2013-7, 

čtyřmi znaleckými posudky č. 2469-200/2013 A až B ze dne 18.9.2013, částkou 33.592.000,--Kč 

(slovy: třicet tři miliony pět set devadesát dva tisíce korun českých). Ocenění nepeněžitého vkladu 

touto částkou se schvaluje a tato částka 33.592.000,--Kč (třicet tři miliony pět set devadesát dva 

tisíce korun českých) se na základě těchto posudků znalce započítává na vklad jediného společníka.  

 

b) schvaluje se peněžitý vklad  ve výši  4.455.000,--Kč (čtyři miliony čtyři sta padesát pět tisíc 

korun českých), který bude splacen  započtením peněžitých pohledávek společníka vůči 

společnosti, proti pohledávce společnosti  na splacení zvýšení vkladu,  a to pohledávek jediného 

společníka města Turnov za společností MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ TURNOV, s.r.o. v celkové výši 

4.455.000,--Kč (čtyři miliony čtyři sta padesát pět tisíc korun českých), které vznikly z titulu smluv 

o bezúročných půjčkách : z 19.3.2012 ohledně půjčky částky 1.630.000,--Kč, z 10.7.2012 ohledně 

půjčky částky 125.000,--Kč,  z 19.7.2013 ohledně půjčky částky 2.700.000,--Kč. Toto započtení 

pohledávek jediný společník schvaluje. 

 

IV. 

Závazek ke zvýšení vkladu o částku 38.047.000,-- Kč (třicet osm milionů čtyřicet sedm tisíc korun 

českých),  peněžitým i shora citovaným nepeněžitým vkladem se zavazuje převzít jediný společník, 

tj. Město Turnov, jehož vklad do společnosti bude po zvýšení činit: 38.247.000,--Kč (třicet osm 

milionů dvě stě čtyřicet sedm tisíc korun českých). 

Lhůta pro převzetí závazku ke zvýšení vkladu se stanoví do 31.12.2013 (do třicátého prvního 

prosince roku dva tisíce třináct), a vklad bude splacen před zápisem nové výše základního kapitálu 

do obchodního rejstříku.   
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3. Podklady na zasedání ZM dne: 28. 11. 2013 

 

Název materiálu: Prodej pozemků parc.č. 3860, 3861/1, 

3861/2, 3861/3, 3861/4, k.ú. Turnov - Vesecko   
 

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 manželů ……………….. 

 

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 11.3.2013 

Prodej pozemků p.č. 3860, 3861/1, 3861/2, 3861/3, 3861/4, k.ú. Turnov 

Jedná se o prodej pozemků v oblasti za areálem Antolin. 

Usnesení č. 102/2013 

RM ukládá OSM zveřejnit záměr prodeje pozemků p.č. 3860, 3861/1, 3861/2, 3861/3, 3861/4 o 

celkové výměře 2584 m
2
, k.ú. Turnov s možností rozdělení na dvě stavební parcely na stavbu dvou 

rodinných domů za kupní cenu ve výši 850,-- Kč/m
2
. (hlasování: 8/0/0) 

 

RM dne 10.6.2013 

Prodej pozemků p.č. 3860, 3861/1, 3861/2, 3861/3, 3861/4, k.ú. Turnov /………./ 

V rámci diskuze bylo uvedeno, že v novém územním plánu jsou všechny parcely určeny pro 

zástavbu rodinnými domy, proto nemůže rada města souhlasit s odprodejem části pozemku za 50,- 

Kč/m
2
.  

Usnesení č. 297/2013 

RM ruší usnesení č. 102/2013 (hlasování: 0/0/0) 

Usnesení č. 298/2013 

RM ukládá OSM zveřejnit záměr prodeje pozemků p.č. 3860, 3861/1, 3861/2, 3861/3, 3861/4 o 

celkové výměře 2584 m
2
, k.ú. Turnov s možností rozdělení na dvě stavební parcely na stavbu dvou 

rodinných domů za kupní cenu ve výši 650,-- Kč/m
2
. (hlasování: 8/0/0) 

 

RM dne 11.11.2013  

Prodej pozemků p.č. 3860, 3861/1, 3861/2, 3861/3, 3861/4,  k.ú. Turnov /……………/ 

Prodej byl řádně vyhlášen na webu města. K ceně za pozemky se postupně došlo na základě spo-

lečných jednání. 

 

 

 

 

 

 



14 

Usnesení RM č. 500/2013 

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemků p.č. 3860, 3861/1, 3861/2, 3861/3, 3861/4 o celkové 

výměře 2584 m2, k.ú. Turnov do společného jmění manželů …………. Turnov s možností zaplace-

ní kupní ceny v celkové výši 1.679.600,- Kč ve splátkách - polovinu kupní ceny ve výši 839.800,- 

uhradí při podpisu kupní smlouvy a druhou poloviny by zaplatili ve čtyřech čtvrtletních splátkách ve výši 

209.950,-Kč do konce r. 2014.  

(Hlasování:8/0/1) 

 

Vztah k rozpočtu města: příjem do rozpočtové kapitoly (1.679.600,- Kč) 

   

Zdůvodnění a vysvětlení: 

Jedná se prodej pozemků parc. č. 3860, 3861/1, 3861/2, 3861/3, 3861/4, k.ú. Turnov za areálem 

Grupo-Antolinu, Vesecko, o jejichž koupi si požádali manželé …………, Turnov, kteří svými 

nemovitostmi s uvedenými pozemky sousedí. 

Jedná se o pozemky, které jsou v současně platném územním plánu vedeny jako pěstební plocha. 

V pořizovacím novém územním plánu je tato lokalita zahrnuta do zastavěného území s funkčním 

využitím jako bydlení venkovské (BV).  

Pozemky p.č. 3860, 3861/1, 3861/2, 3861/3, 3861/4, k.ú. Turnov se nacházejí mimo větší ucelenější 

lokalitu, nejsou zcela zasíťované (je pouze vodovod, kanalizace není, plyn končí v zástavbě v ul. 

B.Smetany, el. energie nedostatečná). 

 

Na základě prvního vyhlášeného záměru prodeje uvedených pozemků, schváleného RM dne 

11.3.2013, usnesením 102/2013, se písemně žádný jiný zájemce nepřihlásil. Manželé ………..,  

svůj stále vážný zájem o odkoupení vyhlášených pozemků potvrdili, ale s tím, že mají vážné 

výhrady k navržené kupní ceně  (viz přiložený dopis). Uvádějí, že hlavním problémem je 

nedořešené zasíťování pozemků. Kanalizace v prostoru není, přípojka pitné vody je koncová 

s malým tlakem, není dimenzovaná na další odběr, nedostatečná přípojky el. energie, není zavedena 

přípojka zemního plynu. Příjezdová komunikace není v dobrém stavu, leží na soukromém pozemku, 

proto není městem udržovaná. Komplikovaný nájezd vozidel těžších 3,5 t při provádění stavby.  

Silný hluk z rychlostní komunikace R 35 a z průmyslové zóny Ohrazenice. Ve svém dopise uvádějí, 

že jsou z uvedených důvodů ochotni zaplatit pouze 609.500,- Kč – vyčleněnou parcelu o výměře 

800 m
2
 za 650,- Kč/m

2
 a zbývající výměru 1784 m

2
 za cenu 50,- Kč/m

2
 jako zahradu.   

 

Výše uvedené bylo předloženo opětovně předloženo k projednání RM dne 10.6.2013.  V rámci 

diskuze bylo uvedeno, že v novém územním plánu jsou předmětné parcely určeny pro zástavbu 

rodinnými domy, proto nemůže rada města souhlasit s odprodejem části pozemku za 50,- Kč/m
2
.  

 

Na tomto jednání RM schválila snížení kupní ceny na 650,- Kč/m
2
 a za tuto cenu uložila OSM 

znovu vyhlásit záměr prodeje pozemků p.č. 3860, 3861/1, 3861/2, 3861/3, 3861/4 o celkové výměře 

2584 m
2
, k.ú. Turnov s možností rozdělení na dvě stavební parcely.  

  

Na základě nového vyhlášení záměru prodeje uvedených pozemků za sníženou cenu 650,- Kč/m
2
 se 

opět písemně žádný jiný zájemce nepřihlásil. Manželé ……………….. svůj stále vážný zájem o 

odkoupení předmětných pozemků potvrdili, ale s tím, že by kupní cenu ve výši 1.679.600,- Kč 

chtěli zaplatit podle splátkového kalendáře. Navrhují, že polovinu kupní ceny ve výši 839.800,-  

uhradí při podpisu kupní smlouvy a druhou poloviny by zaplatili ve čtyřech čtvrtletních splátkách 

ve výši 209.950,- Kč do konce r. 2014. Souhlasí s tím, že by uzavřená kupní smlouva byla založena 

na OSM a ke vkladu do katastru nemovitostí  byla předána až po zaplacení celé kupní ceny, 

nejpozději do konce r. 2014. Pro nedodržení splátkového kalendáře bude v kupní smlouvě ujednána 

smluvní pokuta. 
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RM schválila navržený splátkový kalendář na zaplacení kupní ceny ve výši 1.679.600,- Kč za 

prodej pozemků parc.č. 3860, 3861/1, 3861/2, 3861/3, 3861/4, k.ú Turnov. 

 

 

Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje prodej pozemků p.č. 3860, 3861/1, 3861/2, 3861/3, 3861/4 o celkové výměře 2584 

m
2
, k.ú. Turnov do společného jmění manželů …………………., Turnov za kupní cenu ve výši 

1.679.600,- Kč, která je pro tento druh pozemku cenou obvyklou, s možností zaplacení kupní ceny 

ve splátkách dle návrhu a úhradu nákladů s prodejem spojených. 

 



16 
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4. Podklady na zasedání ZM dne: 28. 11. 2013 

 

Název materiálu: Prodej pozemku pod trafostanicí v ul. 

Žižkova, 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 ČEZ Distribuce, a.s.  

 

Přílohy: snímek s vyznačením požadovaných pozemků 

 

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

                                                                                         občanský zákoník č. 40/1964 Sb. 

 

 

Projednáno v: RM dne 14.10.2013, usnesení  RM č. 442/2013 

RM schvaluje vyhlášení záměru prodeje a doporučuje ZM schválit prodej pozemku parc.č. 855/8 o 

výměře 96 m2,  k.ú. Turnov pro firmu ČEZ Distribuce, a.s. Děčín za cenu ve výši 1.500,- Kč/m2, 

která je pro tento druh pozemku cenou obvyklou a uhrazení všech nákladů s prodejem spojených a 

podmínky opravy fasády a nátěru vrat. 

(Hlasování:7/0/0) 

  

Vztah k rozpočtu města: příjem do  rozpočtové kapitoly (144.000,- Kč) 

   

Zdůvodnění a vysvětlení: 

Město Turnov je vlastníkem pozemku parc.č. 855/8 zast.pl. o výměře 96 m
2
, k.ú. Turnov, Jedná se o 

pozemek, na kterém stojí trafostanice v ul. Žižkova před kotelnou. ČEZ Distribuce, a.s. má zájem o 

odkoupení pozemku pod stavbou v jejich vlastnictví. 

 

OSM již v minulosti vyřizoval obdobné případy, byl schválen prodej pozemků pod trafostanicemi 

na Výšince, v bytové zóně Hruštice-Károvsko, ul. Zborovská. Cena při podeji byla stanovena na 

1.500,- Kč/m
2
. Doporučujeme tento případ prodeje pozemku pod trafostanicí v ul. Žižkova řešit 

shodným způsobem.  

 

RM vyhlášení záměru prodeje za daných podmínek odsouhlasila. Vymínila si podmínku opravy 

fasády a nátěru vrat. Uvedená podmínka byla oznámena příslušnému technikovi, který má toto ve 

své kompetenci a bude se snažit opravu fasády zařadit do programu prací na r. 2014.   

 

ČEZ Distribuce, a.s. s vykoupením požadovaného pozemku za uvedenou cenu a podmínek souhlasí. 

Mají ale vážný zájem odkoupení pozemku uskutečnit do konce letošního roku, neboť na uvedenou 

koupi mají v současné době vyčleněny finanční prostředky. Je možné, že v příštím roce je nebudou 

mít pro tento účel již k dispozici.    
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Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 855/8 o výměře 96 m
2
, k.ú. Turnov do vlastnictví společnosti  

ČEZ Distribuce, a.s. Děčín za kupní cenu ve výši 1.500,- Kč/m
2
, která je pro tento druh pozemku 

cenou obvyklou a uhrazení všech nákladů s prodejem spojených. 
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5. Podklady na zasedání ZM dne:  28. 11. 2013 

 

Název materiálu:   Nová komunikace, chodník a veřejné 

osvětlení, Turnov - Mašov 

 
Předkládá:  Ing. Tomáš Hocke, starosta města 

 

Vypracoval: Stanislava Syrotiuková 

 

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

 

Předložení materiálu uloženo: ------ 

 

Přílohy: situace 

                                

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

 

Projednáno v: RM, komisi pro rozvoj a správu, ZM 

 

16.1.2012 Usnesení RM č. 26/2012 

RM projednala záměr výstavby rodinných domů v Mašově včetně stanoviska komise pro rozvoj a 

správu majetku. V této souvislosti RM ukládá OSM zahrnout do stanoviska Města požadavek vůči 

investorovi, a to prověřit možnost zokružnění příjezdové komunikace. 

 

                  Usnesení RM č. 27/2012 

RM doporučuje ZM schválit převzetí budoucí komunikace, chodníku a veřejného osvětlení včetně 

dotčených pozemků na pozemcích parc. č. 3557/2, 3557/4 a 3552/7, k. ú. Turnov do svého majetku 

od spoluvlastníků pozemků pana…………………. a pana………………………. 

 

                  Usnesení RM č. 28/2012 

RM doporučuje ZM schválit finanční příspěvek panu………………. a panu…………………… na 

vybudování nové komunikace, chodníku a veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 3557/2, 

3557/4 a 3552/7 k. ú. Turnov ve výši 20% z nákladů na stavbu, max. 260 tis. Kč celkem. 

 

                  Usnesení RM č. 29/2012 

RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací a následně vlastní da-

rovací smlouvy na budoucí komunikaci, chodník a veřejné osvětlení vč. pozemků pod dotčenými 

stavbami parc. č. 3557/2, 3557/4 a 3552/7 k. ú. Turnov s Ing. Miroslavem Kotem a Ing. Janem 

Šplíchalem. 

 

 28.6.2012 Usnesení ZM č. 126/2012 

ZM schvaluje převzetí budoucí komunikace, chodníku a veřejného osvětlení, vč. pozemků pod 

stavbami na pozemcích parc. č. 3557/2, 3557/4 a 3552/7 k. ú. Turnov do svého majetku od spolu-

vlastníků pozemků pana ………….. a pana………………………... 

(Hlasování: 10/0/13) - usnesení nebylo schváleno 
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                  Usnesení ZM č. 127/2012 

ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací a následně vlastní darovací smlouvy 

na budoucí komunikaci, chodník a veřejné osvětlení na pozemcích parc. č. 3557/2, 3557/4 a 3552/7 

k. ú. Turnov a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě darovací a následně vlastní 

darovací smlouvy na pozemky pod dotčenými stavbami. Obě smlouvy budoucí darovací a následně 

vlastní smlouvy darovací budou uzavřeny s vlastníky pozemků panem…………..  

a panem……………… 

(Hlasování: 10/0/13) - usnesení nebylo schváleno 

 

 

              Usnesení ZM č. 128/2012 

ZM schvaluje finanční příspěvek panu ………………. a panu………………… na vybudování nové 

komunikace, chodníku a veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 3557/2, 3557/4 a 3552/7 k. ú. 

Turnov ve výši 20% z nákladů na stavbu, celkem max. 260 tis. Kč vč. DPH. Příspěvek bude vypla-

cen do 10 dnů od fyzické přejímky dokončené stavby komunikace, chodníku a veřejného osvětlení. 

(Hlasování: 10/0/13) - usnesení nebylo schváleno 

 

28.3.2013 

Zastupitelé v diskuzi poukázali, že hlavními důvody jejich negativního přístupu je: chybějící 

zokružnění komunikace, šířkové profily a prostor na otáčení, někteří vyjádřili pochybnosti nad kva-

litou prováděného díla. Pověřili pana starostu a pana…………….  jednání s investorem o možném 

řešení. 

 

                  Usnesení č. /2013 

ZM schvaluje záměr bezúplatného převzetí komunikace, chodníků a veřejného osvětlení na části 

pozemků parc.č. 3557/2, 3557/4 a 3552/7 k.ú. Turnov po jejich realizaci a kolaudaci, včetně po-

zemků pod těmito stavbami od pana………………… a pana……………….. 

(Hlasování:0/8/16) Usnesení nebylo přijato 

 

                  Usnesení č. /2013 

ZM ukládá OSM po dokončení výstavby komunikace a veřejného osvětlení na pozemcích parc.č. 

3557/2, 3557/4 a 3552/7 k.ú. Turnov předložit ZM skutečné vynaložené náklady na výstavbu. ZM 

na základě předložených skutečných nákladů projedná možnost poskytnutí finančního příspěvku 

soukromým investorům. 

(Hlasování:1/8/15) Usnesení nebylo přijato. 

 

30.5.2013  Usnesení č. 102/2013 

ZM schvaluje záměr bezúplatného převzetí komunikace, chodníků a veřejného osvětlení na části 

pozemků parc.č. 3557/2, 3557/4 a 3552/7 k.ú. Turnov po jejich realizaci a kolaudaci, včetně po-

zemků pod těmito stavbami od pana………….. a pana……………………….. (Hlasování:16/0/7) 

 

                  Usnesení č. 103/2013 

ZM schvaluje záměr poskytnutí finančního příspěvku panu …………. a panu………………… na 

vybudování nové komunikace, chodníku a veřejného osvětlení na části pozemků parc. č. 3557/2, 

3557/4 a 3552/7 k. ú. Turnov ve výši max. 200 tis. Kč. Příspěvek bude vyplacen po kolaudaci stav-

by a do 30 dnů od fyzické přejímky dokončené stavby komunikace, chodníku a veřejného osvětlení. 

(Hlasování:14/0/9) 
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Vztah k rozpočtu města: výdaj ve výši 200 tis.Kč 
 

Zdůvodnění a vysvětlení: 
Zastupitelstvo města 30.5.2013 po několika projednáních schválilo záměr bezúplatného převzetí 

komunikace, chodníků a veřejného osvětlení po jejich realizaci a kolaudaci, včetně pozemků pod 

těmito stavbami od soukromých investorů pana………….. a pana…………….. do svého majetku. 

 

Při geodetickém zaměření nové komunikace byl oddělen i pozemek dle požadavků vedení města, 

pro budoucí výstavbu spojovacího chodníku do ulice Na Stráni. Pozemek parc.č. 3557/8 k.ú. Tur-

nov o výměře 62m2 soukromí vlastníci rovněž darují městu Turnov. 

 

Předmětná stavba komunikace, chodníku a veřejného osvětlení byla dokončena a byl na ni vydán 

stavebním úřadem pod č.j. SU/13/4001/HEM a SU/13/4000/HEM kolaudační souhlas. 

 

 

Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje přijetí daru komunikace, chodníku a veřejného osvětlení na pozemku parc.č. 3552/27 

k.ú. Turnov po jejich realizaci a kolaudaci, včetně pozemku o výměře 997m2 pod těmito stavbami 

od pana ………….. a pana…………….. 

 

ZM schvaluje přijetí daru pozemku parc.č. 3557/8 k.ú. Turnov o výměře 62m2 pro výstavbu spojo-

vacího chodníku. 

 

ZM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku panu …………… a panu ………………..  na vybu-

dování nové komunikace, chodníku a veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 3552/27 k. ú. Turnov 

ve výši 200 tis. Kč. Příspěvek bude vyplacen do 30 dnů od fyzické přejímky dokončené stavby ko-

munikace, chodníku a veřejného osvětlení. 
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6. Podklady na zasedání ZM dne:  28. 11. 2013 

 

Název materiálu:   Obecně závazná vyhláška města 

 
Předkládá: Ing. Tomáš Hocke, starosta města 

 

Vypracoval: Ludmila Těhníková 

 

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

 

Předložení materiálu uloženo: radou města 
 

Přílohy: vyhláška 
 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon 128/2000 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů 

 

Projednáno v: Vyhláška o zákazu kouření na dětských hřištích 9.9.2013 

Do ZM bude prověřen i zákaz konzumace alkoholu a drog. 

Usnesení č. 426/2013 

RM doporučuje ZM schválit obecně závaznou vyhlášku o zákazu kouření na dětských hřištích a 

ukládá OSM připravit návrh této vyhlášky. 

 

Vztah k rozpočtu města: nemá vliv 
 

Zdůvodnění a vysvětlení: 
Z důvodu množících se stížností a opakovaného nepřiměřeného nepořádku na některých dětských 

hřištích rada města rozhodla o zpracování obecně závazné vyhlášky o zákazu kouření na dětských 

hřištích na území města Turnova.  

OSM předkládá vyhlášku k projednání a ke schválení zastupitelstvu města. 

 

 
 

 

Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Turnova č.    /2013,  kterou se stanoví zákaz 

kouření na veřejně přístupných dětských hřištích na území města. 
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MĚSTO TURNOV 

Obecně závazná vyhláška č. ……/2013,  kterou se stanoví zákaz kouření na veřejně 

přístupných dětských hřištích na území města. 

 
Zastupitelstvo města Turnov na svém zasedání dne …… usnesením č. … rozhodlo vydat 

podle ust. § 9a zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými 
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, ust. § 10 písm. d) a ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:  
 

 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
Cílem obecně závazné vyhlášky je zvýšení ochrany dětí a mládeže před negativními vlivy 

pasivního kouření, omezení negativního příkladu kouření a ochrana zdraví osob. 

 
 
 

Článek 2 
Dětská hřiště  

 
1. Na všech veřejně přístupných dětských hřištích ve městě  je kouření zakázáno.  

 

 
 

 
Článek 3 
Účinnost 

 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení. 

 
 
 
 

 

………….…………                                                                        ………….…………                                                                        

Mgr. Otakar Špetlík Ing. Tomáš Hocke 
místostarosta                                                                                     starosta 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne:                                                
Sejmuto z úřední desky dne:           

 



27 

7. Podklady na zasedání ZM dne:  28. 11. 2013 

 

Název materiálu:   Obecně závazná vyhláška města 

 
Předkládá: Ing. Tomáš Hocke, starosta města 

 

Vypracoval: Ludmila Těhníková 

 

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

 

Předložení materiálu uloženo: radou města 
 

Přílohy: vyhláška 
 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon 128/2000 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů 

 

Projednáno v: Vyhláška o Zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství 

Usnesení ZM č. 218/2013 31.10.2013 

ZM ukládá OSM předložit na listopadové jednání OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů 

na dětských hřištích a v jejich okolí. 

 

Vztah k rozpočtu města: nemá vliv 
 

Zdůvodnění a vysvětlení: 
Na podnět zastupitelstva města OSM zpracoval návrh obecně závazné vyhlášky o zákazu 

konzumace alkoholických nápojů na dětských hřištích a jejich okolí. 

 

 
 

 

Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Turnova č.    /2013,  kterou se stanoví zákaz 

konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství na území města. 
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MĚSTO TURNOV 

Obecně závazná vyhláška č. ……/2013, kterou se stanoví zákaz konzumace alkoholických 

nápojů na veřejném prostranství  

 
Zastupitelstvo města Turnov na svém zasedání dne …… usnesením č. … rozhodlo vydat podle 

ust. § 10 písm. a), §35,§ 84 odst.2 písm. h) zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů , tuto obecně závaznou vyhlášku:  

 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
Cílem obecně závazné vyhlášky je v rámci  zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na 

území města Turnova vymezit některé plochy veřejného prostranství (1), na kterých se zakazuje 

konzumovat alkoholické nápoje(2), a tím vytvořit opatření napomáhající ochraně veřejného pořádku 

a zachování dobrých mravů, a to zejména s ohledem na děti a mladistvé. 

 
Článek 2 

Zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství 
 
 

Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů na všech veřejně přístupných dětských hřištích ve 

městě a v okruhu 100 m od nich.  

 

 
Článek 3 
Účinnost 

 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení. 

 
 

 
 

………….…………                                                                        ………….…………                                                                        

Mgr. …………….. Ing. ………………… 

místostarosta                                                                                     starosta 

 
 
 

(1) §34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
(2) § 2 písm. k) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými ta-

bákovými výrobky, alkoholismem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zá-
konů ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 
Vyvěšeno na úřední desce dne:                                                
Sejmuto z úřední desky dne:           


