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2. 
           

PODKLADY 

NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA 
které se uskuteční dne 30. 1. 2014 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 

 

 

 
Program odboru správy majetku: 

 

1. Prodej pozemků parc.č. 522, 524/1,  k.ú. Turnov včetně staveb    

2. Malý Rohozec, darování pozemku, VHS Turnov 

3. Prodej pozemku parc.č. 2646/6, k.ú.  Turnov zastavěného domem čp. 1386, ul. Družstevní, 

Turnov 

4. Prodej zbytkových pozemků v ul. Kudrnáčova, Turnov 

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

Dvořáka, Výšinka, Na Kamenci - doplnění 

6. Směna pozemků u RD čp. 1710 na Hruštici  

7. Směna pozemků v k.ú. Daliměřice 

8. Smlouvy o smlouvě budoucí – bývalá škola Dolánky   
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1. Podklady na zasedání ZM dne: 30. 1. 2014 

 

Název materiálu: Prodej pozemků parc. č. 522, 524/1,  

k.ú. Turnov včetně staveb 

 

 

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 požadovaných pozemků 

 

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

    

                                                                                       

Projednáno v:  RM dne 10.6.2013 

Prodej pozemků p.č. 522, část p.č. 524,  k.ú. Turnov /zahradnictví pan ………../ 

Usnesení č. 306/2013 

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku parc.č. 522 se stavbou bez čp/če na p.p.č. 522 a část 

pozemku parc.č. 524 se stavbou bez čp/če na p.p.č. 524, vše v k.ú. Turnov za cenu ve výši 

415.241,- Kč, s podmínkou, že prodej bude uskutečněn až po uzavření kupní smlouvy na samotnou 

zahradu panem ……………….. 

(Hlasování:8/0/0) 

 

Vztah k rozpočtu města: příjem do rozpočtu (415.241,-- Kč) 

 

Zdůvodnění a vysvětlení: 

Pan ………………., provozovatel zahradnictví v ul. 5.května, Turnov žádá o odkoupení pozemku 

parc.č. 522 (48 m
2
) a části pozemku parc.č. 524 (209 m

2
), k.ú. Turnov. Tyto parcely jsou součástí 

areálu zahradnictví.  

 

V současné době je pan …………….. již z větší části vlastníkem areálu zahradnictví v ul. 5.května, 

tj. pozemků parc.č. 523/1 a 523/3, k.ú. Turnov, které odkoupil v prosinci loňského roku od 

Nadačního fondu Konvent Pax, Praha.   

 

V souvislosti s plánovaným průchodem z ul.5. května do městského parku odkoupilo Město Turnov 

v loňském roce  taktéž od Nadačního fondu Konvent Pax, Praha pozemky parc.č. 523/5 a 523/2, 

k.ú. Turnov, které jsou zatím součástí areálu zahradnictví.      

 

V areálu zahradnictví je ve vlastnictví Města Turnov dále pozemek parc.č. 522 se stavbou, která je 

využívaná jako sklad a pozemek parc.č. 524/1, na kterém stojí skleník. Tyto prostory má pan 

……………. od města v pronájmu. (nájemné činí 32.133,- Kč/ročně + DPH ) 
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O tyto nemovitosti projevil pan ………… zájem o odkoupení. Na uvedené nemovitosti nemáme 

k dispozici znalecký posudek, ale vzhledem k tomu, že uvedené pozemky v centru města jsou 

platným územním plánem zařazeny do plochy veřejného zájmu a v návrhu nového pořizovaného 

územního plánu se jedná o plochy smíšené výroby (VS) a bydlení smíšené (BS), cena obvyklá se 

pohybuje od 1.500,- až 3.000,- Kč/m
2
. Zůstatková cena evidovaných staveb dle inventarizace je 

29.741,-- Kč. 

 

Navrhujeme kupní cenu:  pozemky – výměra 257 m
2
 x 1.500,- Kč/m

2
 = 385.500,-- Kč 

                                         stavby ………………………………………..   29.741,-- Kč 

                                         c e l k e m                                                          415.241,-- Kč                                         

 

Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 522 se stavbou bez čp/če  a pozemku parc.č. 524/1 se stavbou 

bez čp/če, vše v k.ú. Turnov do vlastnictví pana ………., Roudný, Frýdštejn za kupní cenu ve výši 

415.241,- Kč, která je pro tento druh nemovitostí cenou obvyklou, a uhrazení všech nákladů 

s prodejem spojených. 
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2. Podklady na zasedání ZM dne:  30. 1. 2014 

 

Název materiálu:   Malý Rohozec, darování pozemku, 

VHS Turnov 

 
Předkládá: Ing. Tomáš Hocke, starosta města 

 

Vypracoval: Stanislava Syrotiuková 

 

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

 

Předložení materiálu uloženo:  vedením města 

 

Přílohy:  situace 

                foto 

 

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

 

Projednáno v:  RM 

11.2.2013   Usnesení č.  52/2013 

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku st.č. 247 o výměře 49m2 a pozemku parc.č. 53/5 o 

výměře 36m2 Vodohospodářskému sdružení Turnov za cenu 800,-Kč/m2. 

9.12.2013  Usnesení RM č.  549/2013 

RM ruší usnesení č. 52/2013. 

9.12.2013    Usnesení RM č.  550/2013 

RM doporučuje ZM schválit darování pozemku st.č. 247 o výměře 49m2 a pozemku parc.č. 53/5 o 

výměře 36m2, oba k.ú. Malý Rohozec Vodohospodářskému sdružení Turnov. 

 

Vztah k rozpočtu města:  ------ 
 

Zdůvodnění a vysvětlení: 
Město Turnov vlastní pozemky st.č. 247 a parc.č. 53/2 v k.ú. Malý Rohozec. Na těchto pozemcích 

je vybudována čerpací stanice vodovodu, kterou vlastní Vodohospodářské sdružení Turnov. Vlastník 

objektu VHS Turnov si chce okolo své stavby vystavět oplocení, které by zabránilo ničení venkovní 

úpravy objektu (viz. foto). Z tohoto důvodu požádalo Vodohospodářské sdružení o darování 

pozemku st.č. 247 o výměře 49m2 pod čerpací stanicí a zároveň o darování pozemku okolo čerpací 

stanice, pozemku parc.č. 53/5 o výměře 36m2, který byl odměřen z pozemku parc.č. 53/2, vše k.ú. 

Malý Rohozec. 

 

Odbor správy majetku předložil materiál RM se standartním doporučením odprodeje výše 

uvedených pozemků VHS Turnov za cenu 800,-Kč/m2.  

 

VHS Turnov s odprodejem pozemku od města Turnov nesouhlasilo. Jako důvod pro dar pozemků 

uvádí, že jako dobrovolný svazek obcí, jehož je město Turnov členem, má pozemek st.č. 247 

pronajatý a celkově předmět žádosti (pozemky) dlouhodobě využívá pro veřejný zájem, tedy 

zásobování obyvatel vodou.   
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Proto VHS Turnov stále žádá o darování výše uvedených pozemků st.č. 247 a parc.č. 53/5 o celkové 

výměře 85m2, oba k.ú. Malý Rohozec. Materiál byl opětovně předložen RM a ta svým novým 

usnesením doporučila ZM schválit darování výše uvedených pozemků VHS Turnov. 
 

 

Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje darování pozemku st.č. 247 o výměře 49m2 a pozemku parc.č. 53/5 o výměře 36m2, 

oba k.ú. Malý Rohozec  Vodohospodářskému sdružení Turnov. 
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3. Podklady na zasedání ZM dne: 30. 1. 2014 

 

Název materiálu: Prodej pozemku parc.č. 2646/6, k.ú.  

Turnov zastavěného domem čp. 1386, ul. Družstevní, 

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 vlastníků čp. 1386  

 

Přílohy: snímek s vyznačením požadovaného pozemku 

 

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

                                                                                          

Projednáno v: Projednáno v: ZM dne 28.4.2011, usnesení ZM č. 90/2011 
ZM schvaluje záměr prodeje zastavěných pozemků pod bytovými domy majitelům domů za cenu 

stanovenou znaleckým posudkem a ukládá OSM předložit nabídku vlastníkům.(Hlasování: 26/0/0) 

Komise pro rozvoj a správu majetku ze dne 14.3.2011 

Komise doporučuje RM a ZM schválení možnosti  prodeje městských pozemků pod bytovými 

domy (pouze pod samostatným půdorysem objektu), které byly v minulosti prodány,  a nebo které 

budou v budoucnu prodávány. 

RM dne 9.12.2013, usnesení RM č. 552/2013 

RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku parc.č. 2646/6, k.ú. Turnov zastavěného bytovým 

domem čp. 1386, Turnov, ul. Družstevní za cenu obvyklou ve výši 500,- Kč/m
2
 a nákladů 

s prodejem spojených, do podílového spoluvlastnictví majitelů bytových jednotek v tomto domě. 

Velikost spoluvlastnického podílu na pozemku pro jednotlivé majitele bytových jednotek v domě  

čp. 1386 Turnov je totožný se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu. (Hlasování: 

5/3/1) 

   

Vztah k rozpočtu města: příjem do rozpočtu  - prodej pozemků (87.000,- Kč) 

 

Zdůvodnění a vysvětlení: 
Vlastníci bytových jednotek v bytovém domě čp. 1386 Turnov, ul. Družstevní projevili na základě 

nabídky města nyní zájem o odkoupení zastavěného pozemku bytovým domem za cenu obvyklou 

stanovenou znaleckým posudkem.  

 

Pro tento případ se jedná o prodej pozemku parc.č. 2646/6 zast.pl. o výměře 174 m
2
, k.ú. Turnov a 

cena obvyklá je stanovena na 500,- Kč/m
2
.  Návrh ceny obvyklé zohledňuje skutečný stav a 

umístění nemovitosti. Majitelé bytových jednotek v domě čp. 1386 Turnov souhlasí s odkoupením 

zastavěných pozemků za uvedenou cenu do podílového spoluvlastnictví majitelů bytových 

jednotek. Velikosti spoluvlastnických podílů pro jednotlivé vlastníky bytových jednotek jsou 

totožné s velikostí jejich spoluvlastnických podílů na společných částech budovy čp.1386, Turnov.  
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Ze strany města jsme se žadateli jednali o odkoupení i přiléhajícího pozemku, na němž je 

vybudován chodník se schodištěm. O tento však ze strany vlastníků bytových jednotek domu čp. 

1386 není zájem. Svůj nezájem o odkoupení zdůvodňují tím, že uvedený chodník využívají i 

obyvatelé sousedních domů pro zkrácení cesty, takže by si jej nemohli oplotit  a ani by to nebylo 

vhodné. I přesto přilehlý chodník v zimě udržují a i nadále se zavazují vlastními silami zajistit jeho 

průchodnost.     

 

Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 2646/6, k.ú. Turnov zastavěného bytovým domem čp. 1386, 

Turnov, ul. Družstevní za cenu obvyklou ve výši 500,- Kč/m
2
 a nákladů s prodejem spojených, do 

podílového spoluvlastnictví majitelů bytových jednotek v tomto domě. Velikost spoluvlastnického 

podílu na pozemku pro jednotlivé majitele bytových jednotek v domě  čp. 1386 Turnov je totožný 

se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu, a to následovně: 

 

paní……….., Turnov – spoluvlastnický podíl 615/4345 

pan…………, Turnov - spoluvlastnický podíl 615/4345 

pan…………, Turnov - spoluvlastnický podíl 615/4345 

manželé ……………. - spoluvlastnický podíl 615/4345 

manželé ……………. - spoluvlastnický podíl 615/4345 

pan………    , Turnov - spoluvlastnický podíl 655/4345 

paní………..., Turnov - spoluvlastnický podíl 615/4345 
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4. Podklady na zasedání ZM dne: 30. 1. 2014 

 

Název materiálu: Prodej zbytkových pozemků v ul. 

Kudrnáčova, 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 fy POLPUR s.r.o.  

 

Přílohy: snímek + GP  s vyznačením požadovaných pozemků 

 

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

                                                                                          

Projednáno v: RM dne 13.5.2013, usnesení  RM č. 216/2013 

RM schvaluje záměr prodeje a doporučuje ZM schválit prodej pozemků parc.č. 1903/4, 1908/4, 

1908/7 a 1908/8, k.ú. Turnov upřesněných geometrickým zaměřením za cenu 1.000,- Kč/m2 a veš-

kerých nákladů s prodejem spojených. (Hlasování:9/0/0) 

  

Vztah k rozpočtu města: příjem do  rozpočtové kapitoly (40.000,- Kč) 

   

Zdůvodnění a vysvětlení: 

Firma POLPUR s.r.o. se sídlem Kudrnáčova 1287, Turnov požádala o odkoupení pozemků parc.č. 

1903/4 – 9 m
2
, parc.č. 1908/7 – 27 m

2
 a části pozemku parc.č. 1908/8 o výměře cca 2 m

2
, vše k.ú. 

Turnov. Části požadovaných zbytkových pozemků bezprostředně navazují na areál žadatele a jsou 

již dnes jeho součástí (jsou zaplocené).   

 

V souvislosti s výše uvedenou žádostí bylo řešeno i užívání části dalších zbytkových pozemků p.č. 

1908/8 a 1908/4, k.ú. Turnov, které již nejsou součástí areálu firmy POLPUR s.r.o.  Část těchto 

pozemků užívá vlastník sousedních nemovitostí  p.p.č. 1903/3 a 1903/5, 1904/1  - čp. 1291, 1904/2 

– obč. vyb. a 1904/3, k.ú. Turnov – pan ………….., Přepeře, který má také zájem o  jejich 

odkoupení.    

 

Vzhledem k výše uvedenému doporučujeme zbytkové pozemky převést do vlastnictví žadatelů.  

Skutečné užívání pozemků bylo upřesněno geometrickým zaměřením. Na jeho podkladě firma 

POLPUR s.r.o. si od Města Turnov odkoupí nově vyměřený pozemek parc.č. 1908/7 ost. plocha o 

výměře 28 m
2
, k.ú. Turnov a pan …………… si od města odkoupí nově vyměřený pozemek parc.č. 

1908/16 ost.plocha o výměře 12 m
2
,  k.ú. Turnov. 

 

Předmětné pozemky jsou podle platného územního plánu zařazeny do centrálního území města, dle 

nového územního plánu je funkční využití bydlení smíšené (BS). 
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Dle tabulky orientačních cen navrhujeme cenu 1.000,- Kč/m
2
 (A/1 – pozemky s komunikací, 

přístupné, zasíťované/centrální území města – 2.000,- Kč/m
2
 ponížené koeficientem 0,5 jako 

zbytkové plochy).  

Žadatelé s vykoupením požadovaných pozemků za uvedenou cenu a podmínek souhlasí. 

 

 

Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 1908/7, k.ú. Turnov o výměře 28 m
2
 do vlastnictví spol. 

POLPUR s.r.o. za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč/m
2
, která je pro tento druh pozemku cenou 

obvyklou, a úhradu nákladů s prodejem spojených.   

 

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 1908/16 o výměře 12 m
2
 do vlastnictví pana ………….., 

Turnov za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč/m
2
, která je pro tento druh pozemku cenou obvyklou, a 

úhradu nákladů s prodejem spojených.   
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5. Podklady na zasedání ZM dne: 30. 1. 2014 
 

Název materiálu: Majetkové vypořádání pozemků v ul. 

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

Výšinka, Na Kamenci - doplnění 

 

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: dílčí snímek z GP, vyjma p.p.č. 3877/1 – velmi obsáhlé, k nahlédnutí na OSM 

 

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

                                                                                         

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. 

 

ZM dne 26.9.2013, usnesení ZM č. 187/2013 

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 

 

Vztah k rozpočtu města: nezatíží rozpočtovou kapitolu  

   

Zdůvodnění a vysvětlení: 

ZM dne 26.9.2013 schválilo bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví Města Turnov, na nichž jsou 

umístěna tělesa silnic II. a III. třídy, do vlastnictví Libereckého kraje  a naopak bezúplatný převod 

pozemků ve vlastnictví Libereckého kraje, na kterých jsou umístěny místní komunikace a chodníky, 

do vlastnictví Města Turnov. Byl schválen podrobný výčet pozemků, kterých se tyto převody 

týkají..  

 

V současné době se na naši výzvu touto problematikou začal zabývat Liberecký kraj, zastoupený 

Krajskou správou silnic Libereckého kraje. Na společné schůzce byly prověřeny a zkontrolovány 

všechny nemovitosti, kterých se tyto převody dotýkají. Byly zjištěny drobné nepřesnosti v usnesení 

ZM a byl dojednán převod ještě dalšího pozemku do vlastnictví Města Turnov.. 

 

Na dnešním jednání ZM  žádáme o schválení uvedených doplnění: 

 

Předmětem bezúplatného převodu nemovitostí z vlastnictví Města Turnov do vlastnictví 

Libereckého kraje bude dle GP  č. 3593B-88/2011 mimo uvedený pozemek p.č. 2904/1 také 

pozemek parc.č. 3877/1, celková výměra 681 m
2 

zůstává nezměněna (jedná se o mnoho drobných 

dílků sloučených dle GP do p.p.č. 3877/1 v celé délce ul. 5.května) a dle GP č. 3803-501/2013 byl 

chybně uveden pozemek parc.č. 3874/1 ost. pl. o výměře 2455 m
2
, správné parc.č. je 3874/4, vše 

k.ú. Turnov (tj. ul. Husova)  

 

Dále žádáme, aby byl dodatečně odsouhlasen  bezúplatný převod pozemku parc.č. 2904/3 o výměře 

2 m
2
, k.ú. Turnov dle GP 3593B-88/2011 z vlastnictví Libereckého kraje do vlastnictví Města 

Turnov, jedná se o nepatrnou plochu náležející k chodníku na kruhovém objezdu na Hruštici. 
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Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje doplnění usnesení ZM č. 187/2013.  

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 3877/1, k.ú. Turnov zastavěného silnicí II/283 (ul. 

5.května) dle GP 3593B-88/2011 a pozemku p.č. 3874/4, k.ú. Turnov dle GP č. 3803-501/2013 (ul. 

Husova)  z vlastnictví Města Turnov do vlastnictví Libereckého kraje se správou majetku Krajské 

správy silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace. 

 

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku parc.č. 2904/3, k.ú. Turnov dle GP č. 3593B-88/2011 

z vlastnictví Libereckého kraje do vlastnictví Města Turnov. 
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6. Podklady na zasedání ZM dne: 30. 1. 2014 
 

Název materiálu: Směna pozemků u RD čp. 1710 na 

Hruštici   
 

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: žádostí  paní ………….., Turnov 

 

Přílohy: snímek s vyznačením směnovaných pozemků 

 

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

                                                                                          

Projednáno v: RM dne 11.11.2013 

Směna pozemků u RD čp. 1710, Hruštice  

Vyřešení stávajících majetkových vztahů. 

 

Usnesení RM č. 502/2013 

RM doporučuje ZM schválit směnu části pozemku parc.č. 2970/4 o výměře 8 m2 ve vlastnictví paní 

…………..  za část pozemku p.č. 2971/8 o výměře 10 m2 ve vlastnictví Města Turnov, vše v k.ú. 

Turnov. Nové hranice pozemků budou vymezeny geometrickým plánem. Poplatek za vkladové ří-

zení zaplatí paní ……………….. 

(Hlasování:9/0/0) 

 

Vztah k rozpočtu města: nezatíží rozpočet 

   

Zdůvodnění a vysvětlení: 

V souvislosti s výstavbou kruhové křižovatky v Turnově „Na Hruštici“ a následným vybudováním  

chodníku směrem do Bělé bylo zjištěno, že stavba chodníku zasahuje na pozemek p.č. 2970/4, k.ú. 

Turnov v soukromém vlastnictví paní ……………, Turnov.  

Po předběžném projednání s vedením města žádají …………… o směnu této části p.p.č. 2970/4 za 

část pozemku p.č. 2971/8, k.ú. Turnov, který je v majetku města a přiléhá k jejich pozemku z druhé 

strany. 

 

Je vyhotoveno geometrické zaměření částí pozemků, které kdo a jak skutečně užívá. Plocha části 

p.p.č. 2970/4 zabraná chodníkem činí 8 m
2
 a je označená parc. č. 2970/19 a plocha části pozemku 

p.č. 2971/8, kterou užívají manželé ………….. jako součást své zahrady, má výměru 10 m
2
 a je 

označena jako díl „b“. Manželé ………. zde mají vystavěnou opěrnou zeď, která zpevňuje prudký 

svah. 

 

RM a OSM navrhuje v tomto případě  majetkový nesoulad napravit směnou pozemků. Navrhujeme, 

aby směna pozemků  proběhla bez dalšího finančního rovnání, s tím že správní poplatek za 

vkladové řízení zaplatí paní ……………… (dostávají od města o 2 m
2
 více). Geometrické zaměření 

bylo zaplaceno smluvními stranami tak, že každá si zaplatila oddělení té části, kterou v současné 

době již užívá.  
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Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje směnu pozemku parc.č. 2970/19 o výměře 8 m
2
, k.ú. Turnov z vlastnictví paní 

……………, Turnov do vlastnictví Města Turnov za díl „b“ pozemku p.č. 2971/4 o výměře 10 m
2
, 

k.ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov do vlastnictví paní …………… Turnov, vše v k.ú. Turnov. 

Nové hranice pozemků jsou vymezeny geometrickým plánem. Poplatek za vklad směny do katastru 

nemovitostí uhradí paní ………………..  
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7. Podklady na zasedání ZM dne: 30. 1. 2014 
 

Název materiálu: Směna pozemků v k.ú. Daliměřice         
  

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: žádostí pánů………….. 

 

Přílohy: snímek z mapy s vyznačením vlastnických práv a předmětných pozemků 

               žádost panů…………, Daliměřice, Turnov 

 

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

 

Projednáno v:  RM dne 24.7.2002 

3. Výstavba I/10 

   RM projednala současnou situaci v otázce přípravy silnice I/10 a probíhajícím výkupu pozemků 

pro tuto výstavbu. RM schvaluje navržený přístup města při pomoci v řešení výkupů  dle předlože-

ného materiálu s doplněním možnosti výměny materiálem charakterizovaných pozemků ve vlastnic-

tví privátních osob za pozemky města. Podmínkou možné výměny je současné dodržení  odpo-

vídající kvality, velikosti a shodné charakteristiky vyměňovaných pozemků z pohledu  územní-

ho plánu. ( hlasování 5/3/1 ) 

 usnesení RM č. 228/02  
RM ukládá paní …………. spolupracovat se státním investorem ve smyslu dohodnutého postupu a 

předkládat MZ k odsouhlasení. ( hlasování 8/0/1)  

          usnesení RM č. 229/02 

 

ZM dne 24.10.2002 

9. Směna pozemků dotčených stavbou silnice I/10 

 ZM schvaluje směnu pozemků dotčených stavbou silnice I/10, tj. parc.č. 870/3 a 870/6 o 

celkové výměře 3317 m2, k.ú. Daliměřice za stejnou výměru pozemku p.č. 145/1, k.ú. Malý Roho-

zec mezi Městem Turnov a bratry …………………. dle návrhu.  

usnesení ZM č. 147/02 

RM dne 13.1.2014 
Směna pozemků v k.ú. Daliměřice   

U tohoto bodu nebyla rada města schopna přijmout usnesení. OSM doporučoval výkup pozemků s 

komunikacemi za cenu vyhláškovou 97Kč/m2 a následné vyhlášení prodeje požadovaného pozem-

ku (předpoklad 5Kč/m2) tak, abychom udrželi stávající převažující přístup k vlastníkům pozemků 

pod komunikacemi. Žadatelé naopak požadují směnu. Odůvodňují svůj požadavek vstřícným jed-

náním a příslibem na výměnu v době před realizací komunikace I/10, dlouhodobě neřešenou pro-

blematikou v rámci OSM, zaplacením dvojnásobných poplatků za vklad na katastr a daně z prodeje 

pozemků. Při vyhlášení prodeje by také mohl vstoupit do vztahu další zájemce. 

Pozemky s obecní cestou jsou ve výměře 252m2, pozemky požadované jsou ve výměře 1561m2. 

 

RM nedoporučuje směnu pozemků parc.č. 1010/1, 870/11 a 870/12, k.ú. Daliměřice dle návrhu 

žadatelů, ale doporučuje ZM schválit vykoupení pozemků parc.č. 1010/1, 870/11 a 870/12, k.ú. 
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Daliměřice od soukromých spoluvlastníků jako komunikaci, za cenu obvyklou stanovenou znalec-

kým posudkem. (Hlasování:4/2/0) – usnesení nebylo přijato 

 

RM schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku parc.č. 870/6, k.ú. Daliměřice za cenu obvyklou 

stanovenou znaleckým posudkem. (Hlasování:4/2/0) – usnesení nebylo přijato 

 

Vztah k rozpočtu města:  
 

Zdůvodnění a vysvětlení: 
Pánové ……………, Daliměřice, Turnov si podali žádost o směnu pozemků parc.č. 1010/1, 870/10, 

870/11 a 870/12 o celkové výměře 252 m
2
, k.ú. Daliměřice v jejich podílovém spoluvlastnictví za 

pozemek parc.č. 870/6 o výměře 1561 m
2
, k.ú. Daliměřice ve vlastnictví Města Turnov. V rámci 

narovnání majetkových vztahů, pánové …………… navrhují směnu výše uvedených pozemků, ve 

své žádosti neuvádějí žádnou kompenzaci za rozdíl ve výměrách pozemků.  

 

Pozemky nabízené pány ………….. jsou jejich historickým vlastnictvím. Na pozemku parc.č. 

1010/1 ost.plocha o výměře 94 m
2
, k.ú. Daliměřice je vybudována zpevněná komunikace a ostatní 

nabízené pozemky k této komunikaci bezprostředně přiléhají. Nabízená komunikace nenavazuje na 

žádné pozemky ve vlastnictví Města Turnov. Slouží jako přístup na pozemky ve vlastnictví rodiny 

…………….. a dalšího soukromého vlastníka pana …………….. a je užívána veřejností jako vstup 

do lesa na Vesecku. 

 

Požadovaný pozemek parc.č. 870/6, k.ú. Daliměřice získalo Město Turnov do svého vlastnictví na 

základě směnné smlouvy ze dne 16.12.2002 uzavřené s pány……………. Tato smlouva byla 

uskutečněna v souladu s usnesením RM č. 228/02 ze dne 24.7.2002 a následně s usnesením ZM č. 

148/02 ze dne 24.10.2002. Směna pozemků proběhla v rámci schváleného přístupu města při 

pomoci v řešení výkupů pozemků pro stavbu silnice I/10.  Pozemky parc.č. 870/6, 870/3, k.ú. 

Daliměřice o celkové výměře 3317 m2 dotčené stavbou silnice I/10 ve vlastnictví pánů …………… 

byly směněny za pozemky parc.č. 145/4, 145/6, 145/6 a 145/7, k.ú. Malý Rohozec o celkové 

výměře 3319 m
2
 ve vlastnictví Města Turnov.  

 

Návrh směny pozemků byl předložen k projednání na komisi pro rozvoj a správu majetku dne 

6.1.2014, kde nebyly vysloveny žádné zásadní námitky proti majetkovému vypořádání pozemků. 

 

OSM navrhuje, aby pozemky parc.č. 1010/1, 870/10, 870/11 a 870/12, k.ú. Daliměřice o celkové 

výměře 252 m
2
 byly od soukromých vlastníků vykoupeny za cenu obvyklou určenou znaleckým 

posudkem.  

 

Na pozemek parc.č. 870/6, k.ú. Daliměřice o výměře 1561 m
2
 navrhujeme vyhlásit záměr prodeje 

za cenu obvyklou určenou znaleckým posudkem a dále postupovat standardním způsobem dle 

zákona o obcích. 

 

Směnu pozemků nedoporučujeme z těchto důvodů: 

1) město by dávalo bez dalšího vypořádání 6x větší výměru pozemků 

2) případů, kde komunikace je vybudována na soukromém pozemku je více a v těchto případech 

   (vyjma nově vznikajících bytových zón) neřešíme narovnání vlastnického vztahu výměnou 

    za jiný obecní pozemek  
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Návrh na usnesení: 

ZM neschvaluje navrženou směnu pozemků a ukládá OSM projednat odkoupení pozemků parc.č. 

1010/1, 870/10, 870/11 a 870/12, k.ú. Daliměřice od soukromých spoluvlastníků pánů 

……………….., Daliměřice, Turnov, za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem.  

ZM schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku parc.č. 870/6, k.ú. Daliměřice za cenu obvyklou 

stanovenou znaleckým posudkem. 
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8. Podklady na zasedání ZM dne: 30. 1. 2014  
 

Název materiálu: Smlouvy 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 na nemovitost, Smlouva o budoucí kupní smlouvě na 

projekty,  

 

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: 
 

Smlouva o smlouvě budoucí -  bývalá škola Dolánky byla předložena již na Zastupitelstvu  města 

Turnova 28.11.2013, v aktuálně předkládaném materiálu došlo po konzultaci s právníkem a žádosti 

kupujícího dle nového občanského zákoníku k rozdělení kupní smlouvy na dvě – na prodej 

nemovitostí a na prodej projektů včetně souvisejících činností.  

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 nemovitostí 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 související činnosti      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, 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 souvisejících 

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, všechny nemovitosti v k.ú. 

Bukovina u Turnova za účelem realizace projektu Dům přírody Český ráj v celkové výši 

2.203.760,- Kč. 
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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 projektové 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 

souvisejících činností za účelem realizace projektu Dům přírody Český ráj v celkové výši 845.100,- 

Kč. 
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Smlouva o budoucí kupní smlouvě 

podle ust. § 1785 a násl.ve spojení s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník 

 

Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov 

IČO: 00276227 

zastoupené starostou města 

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, 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 oddělené st.p. č. 130, o výměře 72 m2, označené nově č. 842- viz GP 459-

139/2013, který je přílohou této smlouvy a dále st.p. č. 263 o výměře 11m2 (zastavěná plocha a 

nádvoří) a č.130 po oddělení 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 v části obce 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 nemovitostí uvedeného ve 

znaleckém posudku č. 2225-36/2012 ze dne 21.11.2012 vyhotoveného znalcem v oboru Jiřím Ja-

nouškem, všechny nemovitosti v k.ú. Bukovina u Turnova.  

b) účel využití nemovitostí: výhradně 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) uzavření kupní smlouvy: do 1 roku od podpisu této smlouvy o smlouvě budoucí kupní 

e) způsob zaplacení a splatnost kupní ceny: bankovním převodem v dohodnuté době splatnosti před 

podpisem kupní smlouvy 
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f) prodávající souhlasí se zahájením předem odsouhlasených stavebních Městem Turnov před uza-

vřením kupní smlouvy na nemovitostech v souladu s projektem Dům přírody Český ráj pod číslem 

CZ.1.02/6.2.00/13.17494. Smluvní strany se dohodly, že tyto vynaložené náklady na stavební úpra-

vy ponese Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s. ze svého a nebudou Městem Turnov refundovány 

(uhrazeny v budoucnu). 

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

zástavní práva a závazky a do prodeje citované nemovitosti je nezatíží. 

   

II. 

 

Budoucí prodávající jako 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, které užívá budoucí prodávající.  

 

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 budoucí koupi 

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

ráj a za takto vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši 2.203.760,- Kč, splatnou před podpisem kupní 

smlouvy svým Usnesením č…...... dne …..........…. , které je přílohou této smlouvy. 

 

2. Závazky z této smlouvy mohou mimo jiné zaniknout: 

- uzavřením kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím 

- písemnou dohodou stran 

- uplynutím doby, pokud nedojde v dohodnuté době, tzn. do 1 roku od podpisu této smlouvy o 

smlouvě budoucí kupní, k podpisu kupní smlouvy 

- v případě, že nebude poskytnuta dotace ze Státního fondu životního prostředí Ekocentrumu 

Oldřichov v Hájích, o.p.s. 

 

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

 

V Turnově dne…………… 

 

Budoucí prodávající:               Budoucí kupující: 

                                                                       

  

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

                                    

starosta Města Turnova                                        ředitel Ekocentra Oldřichov v Hájích o.p.s. 

 

 

 

Přílohy: 

GP č. 459-139/2013,  

Usnesení č. ............... ze dne ...............Správní rady Ekocentrumu Oldřichov v Hájích, o.p.s. 
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Smlouva o budoucí kupní smlouvě 

podle ust. § 1785 a násl.ve spojení s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník 

 

Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov 

IČO: 00276227 

zastoupené starostou města  

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, 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.Na základě Usnesení Rady města Turnov č.602/2012 ze dne 21.11.2012 byla uzavřena dne 22.11.2012 

„Smlouva  o souhlasu s realizací stavby a budoucí nabídky k odkupu v rámci projektu Dům přírody Český 

ráj“ za účelem podání žádosti o dotaci – viz příloha této smlouvy.  

Smluvní strany prohlašují, že k datu podpisu této smlouvy je vlastníkem  projektové dokumentace s názvem 

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 a projektové dokumentace nazvané Návštěvnické centrum 

Turnov Dolánky u Turnova č. 2/2010 a projektové dokumentace nazvané Návštěvnické centrum Turnov – 

Projekt rekonstrukce zeleně z 31.5.2010 - Město Turnov.  

 
2. Smluvní strany se dohodly, že mezi sebou uzavřou kupní smlouvu na níže uvedený předmět smlouvy, 

zejména s těmito podstatnými náležitostmi:  

 

g) předmět prodeje je 

a.  projektová dokumentace s názvem Návštěvnické centrum Turnov Dolánky u Turnova 

2/2010,  

b. projektové dokumentace s názvem Návštěvnické centrum Turnov – Projekt rekonstrukce ze-

leně z 31.5.2010 

c. projektové dokumentace s názvem 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.  

h) účel využití: výhradně pro účely realizace projektu s názvem Dům přírody Český ráj 

i) kupní cena projektových dokumentací a s nimi souvisejících nákladů : cena skutečně vynaložených 

nákladů ve výši 845 100,-.Kč 

j) uzavření kupní smlouvy: do 1 roku od podpisu této smlouvy o smlouvě budoucí kupní 

k) způsob zaplacení a splatnost kupní ceny: bankovním převodem v dohodnuté době splatnosti před 

podpisem kupní smlouvy. 
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II. 

 

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

prodeje s jinými zájemci.  

 

III. 

 

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

účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.  

Správní rada o.p.s. Ekocentrumu Oldřichov v Hájích po projednání schválila koupi projektů podle 

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

takto vzájemně sjednanou kupní cenu splatnou před podpisem kupní smlouvy ve výši 845.100,- Kč 

svým Usnesením č…...... dne …..........….viz. příloha této smlouvy.  

 

2. Závazky z této smlouvy mohou  zaniknout mimo jiné: 

- uzavřením kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím 

- písemnou dohodou stran 

- pokud nedojde v dohodnuté době, tzn. do 1 roku od podpisu této smlouvy o smlouvě budoucí 

kupní, k podpisu kupní smlouvy 

- v případě, že nebude poskytnuta dotace ze Státního fondu životního prostředí Ekocentrumu 

Oldřichov v Hájích, o.p.s. 

 

 

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

 

 

V Turnově dne…………… 

 

 

Budoucí prodávající:               Budoucí kupující: 

              

                                                                       

  

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

   

starosta Města Turnova                                        ředitel Ekocentra Oldřichov v Hájích o.p.s. 

 

 

 

 

Přílohy:  

Smlouva o souhlasu s realizací stavby 

Usnesení  č. ............. ze sne ...........Správní rady o.p.s. Ekocentrumu Oldřichov v Hájích 

 


