2.
PODKLADY
NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA
které se uskuteční dne 27. 2. 2014 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

Program odboru správy majetku:
1.
2.
3.
4.
5.

Zpráva o čerpání finančních prostředků Fondu na obnovu a výstavbu bytového fondu Města
Turnova
Vzdání se předkupního práva k bytové jednotce č. 1911/3 Turnov
Prodej pozemků parc.č. 522, 524/1, k.ú. Turnov včetně staveb (zahradnictví p. Hájek)
Prodej domu čp. 256 Turnov, ul. Tázlerova včetně pozemků parc.č. 164, 165, 166, k.ú.
Turnov
Vykoupení pozemků z vlastnictví Českých drah, a.s.
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1. Podklady na zasedání ZM dne: 27. 2. 2014

Název materiálu: Zpráva o čerpání finančních
prostředků Fondu na obnovu a výstavbu bytového
fondu Města Turnova
Předkládá: Ing. Tomáš Hocke, starosta města
Vypracoval: Ludmila Těhníková
Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku
Předložení materiálu uloženo: statutem fondu
Přílohy: tabulka příjmů a čerpání finančních prostředků
Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: statut fondu
Projednáno v:-Vztah k rozpočtu města: součástí rozpočtu
Zdůvodnění a vysvětlení:
Dle statutu Fondu na obnovu a výstavbu bytového fondu Města Turnova (dále jen fond)
předkládáme zprávu o čerpání finančních prostředků tohoto fondu.
V rozpočtu roku 2013 byl schválen řádný příděl ve výši 3847 tis.Kč a mimořádné příspěvky do
fondu od obcí a občanů na opravu bytového fondu ve výši 3000 tis.Kč. Přehled o příjmech a
výdajích fondu – viz příloha.
Návrh na usnesení:
ZM bere na vědomí zprávu o čerpání finančních prostředků Fondu no obnovu a výstavbu bytového
fondu Města Turnova v roce 2013.
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Tabulka příjmů a čerpání finančních prostředků B Y T O V Ý F O N D - 2013
počáteční stav k 1.1.2013
mimořádný příděl fondu
příděl fondu 50% z nájemného
dary z obcí,příspěvky
součet příjmů

1635
3000
3777
70
8482

Kapitálové výdaje

v tis.Kč
spoluúčast nájemníka
491 170 tis.Kč
110
103

Rekonstrukce bytu č. 3 v čp. 84
Rekonstrukce bytu č. 5 čp. 1897
Rekonstrukce sociálního zařízení čp. 990
běžné výdaje(opravy,havárie,údržba)
nové vybavení bytů(kamna,bojlery,kotle..)
revize
úpravy elektro(rekonstr.stávaj.stavu, odstr. revizních závad)
výměna dožilých oken
opravy střech
opravy rozvodů kanalizace, vody a zařizovacích
předmětů( vany, sprchový kout, baterie
opravy a údržba výtahů
opravy rozvodů plynu (odstranění revizních závad)
ostatní drobné opravy a údržba

240
120
360
136
101
392
125
80
267

Ostatní výdaje
mzdy a odvody z mezd za domovníky

92

Celkem výdaje

2617
5865

zústatek ve fondu k 31.12.2013
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2. Podklady na zasedání ZM dne: 27. 2. 2014

Název materiálu: Vzdání se předkupního práva
k bytové jednotce č. 1911/3 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: nabídkou předkupního práva učiněnou Radmilou Schindlerovou
Přílohy: ---Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon o obcích č. 128/2000 Sb.
zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
Projednáno v: -Vztah k rozpočtu města: nezatíží rozpočet
Zdůvodnění a vysvětlení:
Majitelka bytové jednotky č. 1911/13 vymezené v budově čp. 1909, 1910, 1911 a 1912 Turnov na
p.p.č. 1660/39, 1660/40, 1660/45 a 1660/58, k.ú. Turnov se na Město Turnov obrátila s nabídkou
předkupního práva k uvedené bytové jednotce, jejíž kupní cena je 1.300.000,- Kč. Tuto nabídku
učinila z důvodu, že bytová jednotka se nachází v domě, který stojí na pozemcích parc.č. 1660/39,
1660/40, 1660/45 a 1660/58, k.ú. Turnov ve vlastnictví Města Turnov.
Tato nabídka byla učiněna v důsledku platnosti nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. § 506
odst. 1, kde se říká, že stavba se stává součástí pozemku. V případě, že stavba a pozemek mají
rozdílného vlastníka, v praxi znamená, že bude-li chtít kterýkoliv z vlastníků disponovat svojí
nemovitostí (stavbou či pozemkem) bude mít za povinnost nabídnout ji nejprve druhému
vlastníkovi ( stavby či pozemku) k odkoupení, který má možnost využít předkupní právo NOZ §
3054 s přihlédnutím k § 3056 a násl..
Návrh na usnesení:
ZM schvaluje vzdání se předkupního práva k bytové jednotce č. 1911/13 v domě čp. 1909, 1910,
1911 a 1912 Turnov na p.p.č. 1660/39, 1660/40, 1660/45 a 1660/58, k.ú. Turnov za 1.300.000,- Kč
v souladu s ust. § 3056 zákona č. 89/2012 Sb.
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3. Podklady na zasedání ZM dne: 27. 2. 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 (465.000,-- Kč)
Zdůvodnění a vysvětlení:
Pan ………………, provozovatel zahradnictví v ul. 5.května, Turnov žádá o odkoupení pozemku
parc.č. 522 (48 m2) se stavbou (domeček - sklad) a části pozemku parc.č. 524 (209 m2) se stavbou
(skleníky), k.ú. Turnov. Tyto nemovitosti 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 pozemek parc.č. 522 se stavbou, která je
využívaná jako sklad a pozemek parc.č. 524/1, na kterém stojí skleníky. Tyto prostory má pan
………… od města v pronájmu. (nájemné činí 32.133,- Kč/ročně + DPH )
O tyto nemovitosti projevil pan …………… zájem o odkoupení. Na základě jeho žádosti a dalších
jednání týkajících se předvším ceny nemovitostí byl předložen podklad k projednání RM dne
10.6.2013. Na toto jednání vycházel návrh kupní ceny ze skutečnosti, že se pozemky nacházejí
v centru města a platným územním plánem jsou zařazeny do plochy veřejného zájmu a v návrhu
nového pořizovaného územního plánu se jedná o plochy smíšené výroby (VS) a bydlení smíšené
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(BS).
Pro tento případ byla navržena cena obvyklá pozemků na 1.500,- Kč/m2 , vzhledem k tomu, že se
jedná o pozemky zastavěné stavbami a nejsou přístupné z veřejné komunikace. Zůstatková cena
evidovaných staveb byla stanovena dle inventarizace na 29.741,-- Kč. Návrh celkové kupní ceny
vyšel na částku 415.241,-- Kč. Radou města byl schválen prodej požadovaných nemovitostí za
uvedených podmínek. Prodej byl následně za daných podmínek zveřejněn.
V této věci za podmínek schválených RM byl připraven podklad na jednání ZM, které se konalo
dne 30.1.2014. Z důvodu, že vedení přehodnotilo výši navržené kupní ceny, byl tento bod
z programu stažen.
Následně bylo zadáno vypracování znaleckého posudku. Cena obvyklá dle znaleckého posudku činí
397.000,- Kč.
S panem …………. proběhly další jednání ohledně výši kupní ceny. Nakonec byl dojednán
kompromis ve stanovení výše kupní ceny, kupní cena je dojednána na 465 000,- Kč, s tím, že pan
………….. přislíbil odstranění vrchních části skleníků a dalších přístřešků v místě a šíři průchodu
do městského parku a to v termínu do začátku května 2014. Nesplnění požadovaného termínu bude
sankciováno pokutou ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.
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 465.000,- Kč, která je pro tento druh nemovitostí cenou obvyklou, a uhrazení všech nákladů
s prodejem spojených.
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4. Podklady na zasedání ZM dne: 27. 2. 2014

Název materiálu: Prodej domu čp. 256 Turnov, ul.
Tázlerova včetně pozemků parc.č. 164, 165, 166, k.ú.
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 a zastupitelstvem města
Přílohy: žádost pana …………, Olomouc,
žádost paní…………. a pana……………, Turnov
Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon o obcích č. 128/2000 Sb.
Projednáno v:
ZM dne 25.9.2008, usnesení ZM č. 167/2008
ZM schvaluje prodej domu čp. 256, Turnov s pozemky parc.č. 164, 165, 166, k.ú. Turnov pro
sdružení FOKUS TURNOV za cenu 2 452 tis Kč a to smlouvou o budoucí kupní smlouvě
s časovým omezením do konce č. 2011. (Hlasování: 17/0/0)
ZM dne 26.1.2012, usnesení ZM č. 11/2012
ZM schvaluje prodej domu čp. 256, Turnov s pozemky parc.č. 164, 165, 166, k.ú. Turnov, za min.
cenu dle znaleckého posudku prostřednictvím realitní kanceláře vybrané na základě výběrového
řízení. (Hlasování: 21/0/3)
RM dne 10.6.2013, usnesení č. 303/2013
RM doporučuje ZM zrušit usnesení ZM č. 11/2012. (Hlasování: 5/0/3)
RM dne 10.6.2013, usnesení č. 304/2013
RM schvaluje vyhlásit záměr prodeje domů čp. 256 Turnov s pozemky p.č. 164, 165, 166, k.ú.
Turnov o celkové výměře 1204 m2 za min. kupní cenu 1 900 tis. Kč. (Hlasování: 5/0/3)
ZM dne 27.6.2013, usnesení č. 129/2013
ZM ruší usnesení ZM č. 11/2012. (Hlasování: 14/0/8)
ZM dne 27.6.2013, usnesení č. 129/2013
ZM schvaluje vyhlásit záměr prodeje domu čp. 256 Turnov s pozemky p.č. 164, 165, 166, k.ú.
Turnov o celkové výměře 1204 m2 za min. kupní cenu 1.900 tis. Kč. (Hlasování: 14/0/8)
ZM dne 30.1.2014, usnesení ZM č. 9/2014
ZM ruší usnesení ZM č.129/2013.
ZM schvaluje vyhlásit záměr prodeje domu čp. 256 Turnov s pozemky p.č. 164, 165, 166, k.ú.
Turnov o celkové výměře 1204 m2 za min. kupní cenu 1.600 tis. Kč. (Hlasování: 18/0/4
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Vztah k rozpočtu města: plánovaný příjem do rozpočtu
Zdůvodnění a vysvětlení:
Na základě usnesení ZM č. 9/2014 byl vyhlášen záměr prodeje domu čp. 256 Turnov, Tázlerova ul.
včetně pozemků parc.č. 164, 165, 166 o celkové výměře 1204 m2, k,ú. Turnov za sníženou cenu ve
výši 1.600.000,- Kč. Konec zákonného vyhlášení končí dne 21.2.2014. Vzhledem k tomu, že se
k dnešnímu dni přihlásili další zájemci, bude se konat dne 24.2.2014 ve 13:00 hod výběrového
řízení. Cílem tohoto jednání bude stanovení pořadí zájemců o nemovitosti s jediným kritériem
nejvyšší nabídnuté kupní ceny. Podmínkou účasti tohoto výběrového řízení bude složení jistoty ve
výši 50 tis. Kč před zahájením řízení. V případě vítěze bude jistota použita jako záloha na kupní
cenu. V případě neúspěchu v řízení bude po skončení jednání jistota vrácena. Výsledek výběrového
řízení bude posuzován podle toho, kdo nabídne vyšší kupní cenu. Další důležitou podmínkou
výběrového řízení je souhlas se splatností kupní ceny nejpozději do 60-ti dnů ode dne schválení
zastupitelstvem města. V případě, že zbývající část kupní ceny nebude vítězem řízení v dojednaném
termínu uhrazena, složená jistota propadne bez náhrady Městu Turnov a na jeho místo nastoupí
zájemce druhý v pořadí.
S výsledkem výběrového řízení budou zastupitelé seznámeni až přímo na zasedání dne 27. 2. 2014
Návrh na usnesení:
ZM schvaluje prodej domu čp. 256 Turnov včetně pozemků parc. č. 164, 165, 166, k.ú.
Turnov o celkové výměře 1204 m2 do vlastnictví ............................................ za kupní cenu
...................
tis.
Kč,
splatnou
do
60
dnů
od
schválení
ZM.
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5. Podklady na zasedání ZM dne: 27. 2. 2014

Název materiálu: Vykoupení pozemků z vlastnictví
Českých drah, a.s.
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 požadovaných pozemků
Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon o obcích č. 128/2000 Sb.
Projednáno v: RM dne 15.7.2013, usnesení č. 346/2013
RM doporučuje ZM schválit vykoupení pozemků p.č. 3888/108, č. 3890/27, č. 3890/28 a č.
3890/29, k.ú. Turnov o celkové výměře 154 m2 za kupní cenu ve výši 38.000,- Kč od Českých
drah, a.s.
ZM dne 29.8.2013, usnesení ZM č. 158/2013
ZM schvaluje vykoupení pozemků p.č. 3888/108, č. 3890/27, č. 3890/28 a č. 3890/29, k.ú. Turnov
od Českých drah, a.s. za kupní cenu ve výši 38.000,- Kč do vlastnictví Města Turnov. (Hlasování:
25/0/0)
Vztah k rozpočtu města: výdaj z rozpočtu (38.000,- Kč)
Zdůvodnění a vysvětlení:
V souvislosti s realizací stavby „Chodník Nudvojovická – Turnov“ byla uzavřena v r. 2010
Smlouva č. 2947200210 o nájmu nemovitostí mezi Českými dráhami, a.s., jako pronajímatelem a
Městem Turnov, jako nájemcem na části pozemků 3888/1, 3890/1, k.ú. Turnov o celkové výměře
310 m2, které měly být uvedenou stavbou dotčeny. Roční nájemné činí 6.200,- Kč + DPH.
Kolaudační souhlas na chodníkové těleso v ul. Nudvojovická, Turnov byl vydán v říjnu 2011. Bylo
vyhotoveno geometrické zaměření, které upřesnilo výměru skutečně dotčených pozemků touto
stavbou.
Z geometrického plánu, který jsme měli k dispozici bylo zřejmé, že jsou dotčeny pozemky ve
vlastnictví ČD, a.s., a to p.p.č. 3888/108 ost.plocha o výměře 1 m2, p.p.č. 3890/27 ost.pl. o výměře
84 m2, p.p.č. 3890/28 ost.pl. o výměře 53 m2 a p.p.č. 3890/29 ost.pl. o výměře 16 m2, vše v k.ú.
Turnov. O tyto pozemky jsme neprodleně po kolaudaci chodníku v ul. Nudvojovická, Turnov
požádali České dráhy, a.s. o odkoupení. Obdrželi jsme odpověď, že naše žádost byla projednána
s kladným stanoviskem. Výše navrhované kupní ceny uvedených pozemků ze strany ČD, a.s. je
38.000,- Kč. Výše uvedená cena vychází z ceny obvyklé stanovené soudním znalcem na 30.000,Kč a 8.000,- Kč jsou náklady spojené s prodejem (cena za znalecký posudek, kolek, náklady
spojené s vypracováním technické složky prodeje). Zásady pro stanovení kupní ceny schválila
Dozorčí rada Českých drah, a.s.
14

ZM dne 29.8.2013 usnesením ZM č. 158/2013 schválilo vykoupení pozemků p.č. 3888/108, č.
3890/27, č. 3890/28 a č. 3890/29, k.ú. Turnov od Českých drah, a.s. za kupní cenu ve výši 38.000,Kč do vlastnictví Města Turnov.
Na základě tohoto usnesení byl v září 2013 ze strany Města Turnov zaslán Českým drahám, a.s.
požadovaný potvrzený souhlas s vykoupením uvedených pozemků za požadovanou cenu.
V současné době nám byla doručena od Českých drah, a.s. kupní smlouva, jejímž předmětem je
prodej pozemků jiných parcelních čísel, než bylo dojednáno. Fakticky se jedná o ty samé
požadované pozemky o stejné výměře. České dráhy, a.s. si ale nechaly vytvořit jiný rozsáhlý
geometrický plán pro úpravu majetkoprávních vztahů. V tomto GP mají promítnuty i všechny
projednávané prodeje. Před dokončením našeho prodeje byl tento celý GP vložen s jiným prodejem
do katastru nemovitostí. Takže námi požadované pozemky mají dle tohoto GP parc.č. 3888/131
ost.pl. (1 m2), parc.č. 3890/30 ost.pl. (84 m2), parc.č. 3890/33 ost.pl. (53 m2) a parc.č. 3890/34
ost.pl. (16 m2), k.ú. Turnov.
Z tohoto důvodu předkládáme ZM k přeschválení vykoupení pozemků od Českých drah, a.s. v ul.
Nudvojovická, Turnov
Návrh na usnesení:
ZM ruší ZM č. 158/2013.
ZM schvaluje vykoupení pozemků p.č. 3888/131, č. 3890/30, č. 3890/33 a č. 3890/34, k.ú. Turnov
od Českých drah, a.s. za kupní cenu ve výši 38.000,- Kč do vlastnictví Města Turnov.
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