
1 

 

2. 
           

PODKLADY 

NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA 
které se uskuteční dne 19. 12. 2013 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 

 

 

 
Program odboru správy majetku: 

 

1. Odkoupení pozemku p.č. 601/11 k.ú. Turnov 

2. Směna budovy čp. 373 (SUPŠ a VOŠ) a budovy čp. 415 (Fokus), Turnov 

3. Prodej kotelny v ul. Žižkova, Turnov 

4. Prodej bývalého kina v ul. Žižkova, Turnov 
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1. Podklady na zasedání ZM dne:  19. 12. 2013 

 

Název materiálu:   Odkoupení pozemku p.č. 601/11 k.ú. 

Turnov 

 
Předkládá: Ing. Tomáš Hocke, starosta města 

 

Vypracoval: Ludmila Těhníková 

 

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

 

Předložení materiálu uloženo: 
 

Přílohy: snímek z katastrální mapy, fotodokumentace 

 

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

předpisů 

 

Projednáno v: Usnesení ZM č. 186/2013 26.9.2013 

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. 

 

 

Vztah k rozpočtu města: plánované výdaje  63 600,-Kč 
 

Zdůvodnění a vysvětlení: 
Na jednání ZM dne 26.9.2013 byl schválen záměr odkoupení  části pozemku p.č. 601/1 v k.ú. 

Turnov od Tělovýchovné jednoty Turnov o.s.  

Od tohoto jednání ZM proběhla výstavba oplocení jako jeden z prvků zabezpečení atletického 

stadionu a byly zajištěny doklady nezbytné pro uskutečnění odkoupení oploceného pozemku. 

Geometrickým plánem č. 3907-80/2013 bylo odkupovanému pozemku přiděleno nové parcelní 

číslo 601/11 ostatní plocha o výměře 212 m2.  Kupní cena byla dohodnuta ve výši  300 Kč/m2 tj 

celkem  63 600,-Kč.  

 

Valná hromada Tělovýchovné jednoty Turnov o.s. schválila prodej pozemku p.č. 601/11 v k.ú. 

Turnov městu Turnov na jednání dne 9.12.2013 
 

Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje odkoupení pozemku p.č. 601/11 ostatní plocha o výměře 212m2 v k.ú. Turnov od 

Tělovýchovné jednoty Turnov o.s. za kupní cenu ve výši 300,- Kč/m
2
, která je pro tento druh 

pozemku cenou obvyklou 
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2. Podklady na zasedání ZM dne: 19. 12. 2013 

 

Název materiálu: Směna budovy čp. 373 (SUPŠ a VOŠ) 

a budovy čp. 415 (Fokus), 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   

 

Přílohy: snímek z mapy s vyznačením směnovaných objektů  

 

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

                                                                                          

Projednáno v:  RM dne 16.9.2013, Usnesení č. 437/2013 

RM vzala na vědomí informace o případném prodeji objektu SUPŠ a s tím související problematiku 

dalších příspěvkových organizací města.(Hlasování:8/0/0) 

 

                                                            Usnesení č. 438/2013 

RM pověřuje starostu města jednáním ve smyslu prodeje objektu SUPŠ a odkupu objektu Fokusu 

za rozdílovou vyhláškovou cenu cca 5,5 mil. Kč s oddělením problematiky nájmů v dalších objek-

tech. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

RM dne 11.11.2013 

Prodej SUPŠ – vývoj jednání 

Prezentace opakovaných jednání, pan Pekař navrhuje stanovení nájemní smlouvy na 5-20 let.  

 

Usnesení RM č. 515/2013 

RM doporučuje ZM prodej části objektu SUPŠ s majetkovým převzetím objektu uživatele Fokus za 

cenu vyhláškovou a s ponížením nájmu Gymnázia Turnov na 1 062 103,-Kč Kč/rok, ponížením 

nájmu Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov na 921 483,-Kč/rok a 

minimální době nájmu na 5 let.(Hlasování:8/0/0) 

 

RM dne 9.12.2013, usnesení RM č. ..../2013 

RM doporučuje ZM schválit směnu objektu čp.373 (SUPŠ a VOŠ)  včetně pozemku p.č.669/1 

v k.ú. Turnov s majetkovým převzetím objektu čp.415 (Fokus) včetně pozemku p.č.613 v k.ú. 

Turnov s doplatkem ze strany Libereckého kraje ve výši 6 417 400,- Kč. 

 

Vztah k rozpočtu města: příjem do rozpočtové kapitoly (6.417.400,- Kč) 

   

Zdůvodnění a vysvětlení: 

Na Krajském úřadě v Liberci proběhlo několik jednání, týkajících se prodeje objektu čp. 373 (SUPŠ 

a VOŠ) z vlastnictví Města Turnov do vlastnictví Libereckého kraje a odkupu objektu čp. 415 

(Fokus) z vlastnictví Libereckého kraje do vlastnictví Města Turnov. Bylo navrženo respektovat 

vyhláškovou cenu nemovitostí stanovenou znaleckými posudky, které zadával Liberecký kraj. 
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Cena vyhlášková: 

 - objekt SUPŠ čp. 373, ul. Skálova, Turnov      9 900 420,- Kč 

-  objekt Fokusu čp. 415, ul. Skálova, Turnov    3 483 020,- Kč  

rozdíl cen                                                            6 417 400,- Kč – doplatek Libereckého kraje 

 

V návaznosti na poslední jednání týkající se této problematiky, byl upřesněn následující majetko-

právní krok: 

- byla dojednána směna objektu čp. 373 (SUPŠ a VOŠ) s pozemkem parc.č. 669/1 zast.pl. a nádvoří 

o výměře 1635 m
2
 ve vlastnictví Města Turnov s majetkovým převzetím objektu čp. 415 

s pozemkem parc.č. 613 zast.pl. a nádvoří o výměře 256 m
2
, který užívá Fokus s doplatkem Libe-

reckého kraje v částce 6 417 400,- Kč.  

Majetková operace bude provedena nejpozději v únoru. Doplatek Libereckého kraje bude zaplacen 

ve dvou splátkách: 

1. splátka se uskuteční do 28.2.2014 a to ve výši 2 600 000,- Kč (po podpisu smlouvy) 

2. splátka se uskuteční do 30.6.2014 ve výši 3 814 400,- Kč 

 

Mimo výše uvedené bylo také dojednáno snížení nájmu budovy čp. 804 v ul. Jana Palacha pro 

Gymnázium Turnov z 1.593.155,- Kč/rok  na 1.062.103,- Kč/rok a snížení nájmu budovy čp. 519 

v ul. Zborovská pro Obchodní akademii, Hotelovou školu a Střední odbornou školu, Turnov 

z 1.382.225,- Kč/rok na 921.483,- Kč/rok s tím, že nájmy budou zafixovány, nebudou se zvyšovat 

po dobu deseti let, výpovědní lhůta byla stanovena na dva roky a to od 1.1.2014.  

Toto snížení nájemného a směnu nemovitostí projednávala rada města 9.12.2013. 

  

Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje směnu nemovitostí následně: 

- objekt čp. 373 (SUPŠ) včetně pozemku parc.č. 669/1 zast.pl. a nádvoří o výměře 1635 m
2
 ve 

vlastnictví Města Turnov bude převeden do vlastnictví Libereckého kraje 

- objekt čp. 415 (Fokus) včetně pozemku parc.č. 613 zast.pl. a nádvoří o výměře 256 m
2
 ve vlast-

nictví Libereckého kraje bude převeden do vlastnictví Města Turnov  

Liberecký kraj doplatí Městu Turnov za uvedenou směnu nemovitostí částku ve výši 6.417.400,- 

Kč.  
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3. Podklady na zasedání ZM dne: 19. 12. 2013 

 

Název materiálu: Prodej kotelny 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 pana …………..  

 

Přílohy: snímek s vyznačením prodávaných nemovitostí 

 

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

                                                                                          

 

Projednáno v:  RM dne 14.1.2013, usnesení RM č. 12/2013 

RM projednala záměr prodeje a ukládá OSM zajistit podklady pro vyhlášení záměru prodeje 

zbývající části kotelny v ul. Žižkova, Turnov se zastavěným pozemkem p.č. 855/3 a včetně 

souvisejících pozemků, části parc.č. 855/1 a p.p.č. 855/4, k.ú. Turnov a předložit k projednání ZM 

včetně stanovení výše prodejní ceny. (Hlasování: 9/0/0) 

 

ZM dne 28.3.2013, usnesení  ZM č. 60/2013 

ZM schvaluje vyhlásit záměr prodeje objektu bývalé kotelny se st.p.č. 855/3, stavby se stp.č. 855/4, 

pozemek stp.č. 855/5 a část pozemku p.č. 855/1, vše v k.ú. Turnov, jak je vyznačeno na přiloženém 

snímku, za kupní cenu 4 mil. Kč. (Hlasování:23/0/0) 

 

RM dne 9.12.2013, usnesení RM č. ..../2013 

RM doporučuje ZM schválit snížení kupní ceny za prodej objektu bývalé kotelny s pozemkem p.č. 

855/3, stavby s p.p.č. 855/4, pozemku p.č. 855/5 a části pozemku p.č. 855/1 o výměře cca 2200 m
2
, 

vše v k.ú. Turnov na 3.400.000,- Kč a následně ukládá zveřejnění záměru prodeje nemovitostí za 

tuto sníženou cenu 

 

 

Vztah k rozpočtu města: příjem do rozpočtu (3.400.000,-- Kč) 

 

Zdůvodnění a vysvětlení: 

Na základě zveřejněného záměru prodeje budovy bývalé kotelny v ul. Žižkova, Turnov jsme 

obdrželi písemnou žádost od pana ………….., Turnov. Ve své žádosti uvádí, že má zájem o koupi 

bývalé kotelny, kterou by chtěl využít pro své podnikání s motorovými vozidly a část objektu by 

chtěl upravit na bydlení.  

 

Ve své žádosti zároveň uvádí několik důvodů pro odsouhlasení snížení kupní ceny: 

- pro využití největšího prostoru jako garáže je třeba snížit strop, současná výška je cca 8 m 

- pro plánované využití dalších prostor na bydlení, bude třeba vybudovat nové rozvody 

  elektroinstalace, vody, vytápění a další nemalé investice   

- odstranění komínů bude velmi složitá operace za pomoci lešení a postupného odbourávání 

  včetně likvidace sutin, předpokládaný min. náklad 300 tis. Kč    
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Vzhledem k výše uvedenému pan ………………. nabízí za odkoupení objektu bývalé kotelny s 

pozemkem p.č. 855/3, stavby s p.p.č. 855/4, pozemku p.č. 855/5 a části pozemku p.č. 855/1 o 

výměře cca 2200 m
2
, vše v k.ú. Turnov kupní cenu ve výši 3.400.000,- Kč s tím, že komíny odstraní 

na své náklady. 

 

RM a OSM doporučují navrženou cenu akceptovat a navrhují ZM schválit snížení kupní ceny za 

uvedené nemovitosti ze 4.000 tis. Kč na 3.400 tis. Kč. 

 

 

Návrh na usnesení: 

ZM ruší usnesení ZM  č. 60/2013. 

 

ZM schvaluje vyhlášení záměru  prodeje objektu bývalé kotelny s pozemkem p.č. 855/3, stavby 

s p.p.č. 855/4, pozemku p.č. 855/5 a části pozemku p.č. 855/1 o výměře cca 2200 m
2
, vše v k.ú. 

Turnov za kupní cenu ve výši 3.400.000,- Kč. 
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4. Podklady na zasedání ZM dne: 19. 12. 2013 

 

Název materiálu: Prodej bývalého kina 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  

 

Přílohy: snímek s vyznačením prodávané nemovitosti 

 

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

                                                                                          

Projednáno v:  ZM dne 1.9.2011, usnesení ZM č. 154/2011 

Kino Žižkova ulice Turnov 

ZM bere na vědomí informace o problematice budovy kina v Žižkově ul., Turnov a schvaluje záměr 

prodeje budovy čp. 2136 Žižkova ul., Turnov s pozemkem p. č. 855/2 v katastrálním území Turnov 

po schválení pokynů pro návrh územního plánu města Turnova. (Hlasování: 16/0/8) 

 

ZM dne 26.1.2012, usnesení ZM č. 12/2012 

ZM schvaluje záměr prodeje budovy  čp. 2136 Turnov s p. p. č. 855/2, k. ú. Turnov, za min. cenu 

dle znaleckého posudku prostřednictvím realitní kanceláře vybrané na základě výběrového řízení. 

(Hlasování: 21/0/3) 

 

ZM dne 30.8.2012, usnesení  ZM č. 156/2012 

ZM schvaluje záměr prodeje budovy čp. 2136 Turnov s p.p.č. 855/2, k.ú. Turnov za cenu ve výši 

min. 10 mil. Kč prostřednictvím již vybrané realitní kanceláře na základě výběrového řízení.  

(Hlasování:22/0/3) 

 

RM dne 9.12.2013, usnesení RM č. ..../2013 

RM doporučuje ZM schválit snížení kupní ceny za prodej objektu bývalého kina Bio Ráj Turnov s 

pozemkem p.č. 855/2, k.ú. Turnov na 6.000.000,- Kč a následně ukládá zveřejnění záměru prodeje 

nemovitostí za tuto sníženou cenu. 

 

Vztah k rozpočtu města: příjem do rozpočtu (6.000.000,-- Kč) 

 

Zdůvodnění a vysvětlení: 

Na základě zveřejněného záměru prodeje budovy bývalého kina Bio Ráj v ul. Žižkova, Turnov za 

min. kupní cenu ve výši 10.000.000,-- Kč se žádný zájemce dosud nepřihlásil.  

Pro obchodní řetězce je nevyhovující místo a nedostatek parkovacích  míst. 

Byly osloveny i společnosti, zabývající se výstavbou bytů, také neúspěšně, zrekonstruování 

uvedeného objektu na byty by bylo velice nákladné a neekonomické.  
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Objekt chátrá, zatéká střechou, je nezbytná celková generální oprava střešní krytiny. Dílčí opravy 

jsou nevyhovující. Do konce r. 2013 mělo tento objekt ve výpůjčce Kulturní centrum Turnov. 

Objekt je přes zimní období temperován, náklady činí cca 200.000,- Kč ročně.  

 

Nový návrh územního plánu města předpokládá využití této plochy na občanské vybavení, které 

umožňuje širší využití stávajícího objektu. 

 

RM navrhuje ZM schválit snížení kupní ceny za objekt čp. 2136  (bývalé kino Bio Ráj) 

s pozemkem parc.č. 855/2, k.ú. Turnov na 6.000 tis. Kč. 

 

Návrh na usnesení: 

 

ZM ruší usnesení ZM  č. 156/2012. 

 

ZM schvaluje vyhlášení záměru  prodeje objektu čp. 2136 (bývalé kino Bio Ráj) s pozemkem p.č. 

855/2, k.ú. Turnov za kupní cenu ve výši 6.000.000,- Kč. 
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