
 

2. 
           

PODKLADY 

NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA 
které se uskuteční dne   27. 3. 2014 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 

 

 

 
Program odboru správy majetku: 

 

1. Prodej domů čp. 67, 68,  Turnov, Skálova ul., včetně pozemků p.č. 528, 529, k.ú. Turnov 

2. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti – na p.p.č. 446/1, k.ú. Malý Rohozec 

3. Schválení bezúplatného převodu pozemků od  ČR - Státního pozemkového úřadu do 

vlastnictví Města Turnov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Podklady na zasedání ZM dne: 27.3.2014 

 

Název materiálu: Prodej domů čp. 67, 68,  Turnov, 

Skálova ul., včetně pozemků p.č. 528, 529, 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 města  

 

Přílohy: žádost xxxxxxxxxx 

               snímek z mapy 

 

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

                                                                                         zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Projednáno v:  

Domy čp. 67, 68, ul. Skálova, Turnov 

ZM dne 29.9.2011, usnesení ZM č. 175/2011 

ZM schvaluje prodej domů čp. 67 s pozemkem parc.č. 528 a čp. 68 s pozemkem parc.č. 529, k.ú. 

Turnov jako celku, a to veřejnou dražbou dobrovolnou za výchozí cenu stanovenou jako cenu 

obvyklou znaleckým posudkem ve výši 5 300 tis. Kč. (Hlasování: 18/0/3) 

 

ZM dne 30.8.2012, usnesení ZM č.153/2012 

ZM schvaluje záměr prodeje nemovitostí z vlastnictví města – domy čp. 67, 68 Turnov s p.p.č. 528, 

529, k.ú. Turnov, za min. cenu 4 300 tis. Kč prostřednictvím již vybrané realitní kanceláře na 

základě výběrového řízení. (Hlasování:19/0/6) 

 

RM dne 10.6.2013, usnesení č. 301/2013 

RM doporučuje ZM zrušit usnesení ZM č. 153/2012. (Hlasování: 7/0/0) 

 

RM dne 10.6.2013, usnesení č. 302/2013 

RM schvaluje vyhlásit záměr prodeje domů čp. 67, 68 Turnov s pozemky p.č. 528, 529, k.ú. Turnov 

za min. kupní cenu 3 900 tis. Kč. (Hlasování: 7/0/0) 

 

Vztah k rozpočtu města: plánovaný příjem do rozpočtu (3 900 000,- Kč) 

 

Zdůvodnění a vysvětlení: 
Město Turnov od začátku r. 2012 nabízí prodej nemovitostí, mimo jiné také prodej domů čp. 67,68 

ul. Skálova včetně pozemků p.č. 528, 529, k.ú. Turnov. Zpočátku byly uvedené nemovitosti 

nabízené prostřednictvím realitní kanceláře vybrané na základě výběrového řízení. Prodej se  

nepodařilo uskutečnit. Od té doby byl prodej nemovitostí nabízen vlastními silami a částečně i 

s dobrovolnou pomocí  realitních kanceláří. 

 

Vzhledem k tomu, že se nám stále nedařilo za požadovanou cenu nemovitosti prodat, došlo dvakrát 

ke snížení kupní ceny. Původní navržená kupní cena, která vycházela ze znaleckého posudku byla 

stanovena na 5.300 tis. Kč. První snížení prodejní ceny bylo učiněno na 4.300 tis. Kč.  Ani za tuto 

sníženou cenu se žádný zájemce nepřihlásil. 



 

Vzhledem ke stavu nemovitostí a nezájmu o odkoupení nemovitostí za stanovenou kupní cenu, bylo 

zastupitelstvem města v červnu 2013 schváleno druhé snížení kupní ceny na 3.900.000,- Kč. Za tuto 

cenu je zveřejněn záměr prodeje domů čp. 67 a 68 včetně pozemků parc.č. 528 a 529 o celkové 

výměře 362 m
2
, vše v k.ú. Turnov do dnešního dne. 

 

Prohlídek uvedených nemovitostí proběhlo nesčetně, ale bez vážného zájmu. Jedinými vážnými 

zájemci jsou nyní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx s cílem zřídit v nebytových prostorách domů sociální 

podnik (naplňuje veřejně prospěšný cíl, který je formulován v zakládacích dokumentech). V dané 

záležitosti jednali s p. starostou a příslušnými odbory města. Záměr zřízení sociálního podniku byl 

dne 10.3.2014 projednán v sociální komisi se souhlasným stanoviskem. 

 

Od počátku svého zájmu zamýšleli xxxxxxxxxxx financovat kupní cenu bankovním úvěrem.  

 

Pro potřeby zdokladování nemovitostí bankovnímu ústavu a zároveň v souvislosti s platností 

nového občanského zákoníku byly provedeny legislativní kroky, spočívající v nápravě  zaevidování 

skutečného stavu nabízených nemovitostí.  Geometrickým plánem pro změnu obvodu budovy došlo 

k odměření pozemku parc.č. 529/2 zast.pl. a nádvoří o výměře 69 m
2
, zastavěného budovou ve 

dvorní části nabízených nemovitostí, které bylo přiděleno stavebním úřadem čp. 2254  – stavba pro 

bydlení. Na základě uvedeného byla do katastru nemovitostí zanesena úprava, ale  faktický stav 

nemovitostí zůstal stejný, celková výměra pozemků je nezměněna.  

Tato úprava byla katastrální úřadem provedena dne 14.3.2014, nyní je evidovaný stav nemovitostí 

následující:  

p.p.č. 528 zast.pl. a nádvoří o výměře 156 m
2
, jehož součástí je stavba čp. 67 Turnov 

p.p.č. 529/1 zast.pl. a nádvoří o výměře 137 m
2
, jehož součástí je stavba čp. 68 Turnov  

p.p.č. 529/2 zast.pl. a nádvoří o výměře 69 m2, jehož součástí je stavba čp. 2254 Turnov   

 

xxxxxxxxxxxxx podali oficiální písemnou žádost o odkoupení předmětných nemovitostí dne 

18.3.2014. Ve své žádosti uvádějí, že úhrada kupní ceny proběhne na účet města max. do 60 dní po 

uzavření kupní smlouvy s tím, že z důvodu jednání s bankou navrhují podpis kupní smlouvy nejdéle 

do 30 dnů od schválení zastupitelstvem města. Od města nebude požadována žádná zástava, zápis 

převodu vlastnického práva do katastru nemovitostí proběhne až po uhrazení kupní ceny bankou na 

účet města.           

 

Navrhujeme uvedené žádosti vyhovět a xxxxxxxxxxxx schválit prodej předmětných nemovitostí. 

    

Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. p.p.č. 528 zast.pl. a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 67 

Turnov, pozemku parc.č. 529/1 zast.pl. a nádvoří,  jehož součástí je stavba čp. 68 Turnov a pozemku 

parc.č. 529/2 zast.pl. a nádvoří o výměře 69 m2, jehož součástí je stavba čp. 2254 Turnov, k.ú. 

Turnov do společného jmění xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 3 900 000,- Kč, splatnou do 

60 dnů od uzavření kupní smlouvy.   

 

 



 
 

 

 



2. Podklady na zasedání ZM dne: 27.3.2014 

 

Název materiálu: Smlouva o zřízení věcného břemene – 

služebnosti – na p.p.č. 446/1, k.ú. Malý Rohozec 
 

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 věcného břemene 

 

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

                                                                                          

Projednáno v:  RM dne 13.1.2014, usnesení RM č. 8/2014 

RM schvaluje zřízení služebnosti práva chůze a jízdy na části pozemku p.č. 446/1 v k.ú. Malý 

Rohozec ve prospěch města Turnova za jednorázovou úhradu 1 000,- Kč a nákladů spojených se 

zřízením služebnosti. 

 

Vztah k rozpočtu města: drobný výdaj z rozpočtu (1.000,- Kč) 

 

Zdůvodnění a vysvětlení: 

Pro zajištění přístupu a příjezdu k plánované kompostárně na Malém Rohozci bylo projednáno 

s majitelem pozemku p.č. 446/1 v k.ú. Malý Rohozec společností Agro Český ráj Všen zřízení 

služebnosti ve prospěch Města Turnov. 

Vlastník pozemku souhlasí se zřízením služebnosti práva chůze a jízdy za podmínky jednorázové 

úhrady ve výši 1000,- Kč a úhradu všech nákladů spojených se zřízením služebnosti Městem 

Turnov. 

S platností nového občanského zákoníku z hlediska věcných břemen vyplývá, že zastupitelstvo 

bude rozhodovat ve vyhrazené pravomoci tam, kde nabývá oprávnění z věcného břemene obec. 

 

Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje zřízení služebnosti práva chůze a jízdy na části pozemku p.č. 446/1 v k.ú. Malý 

Rohozec ve prospěch Města Turnova za jednorázovou úhradu 1 000,- Kč a nákladů spojených se 

zřízením služebnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 



 

SMLOUVA 

O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI CESTY 
 
podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ust. § 1274 a násl.   
 

 
 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany  
 
AGRO Český ráj a.s., IČ 25920421 
se sídlem 512 65 Všeň 124 
zastoupená panem Jiřím Drahoňovským, předsedou představenstva a panem Ing. Josefem Dobešem, 
místopředsedou představenstva  

-  jako povinná ze služebnosti na straně jedné 

 
a 
 
Město Turnov,  IČ 00276227 
se sídlem 511 01 Turnov, Antonína Dvořáka 335 
zastoupené panem Ing. Tomášem Hockem, starostou 
- jako oprávněné ze služebnosti na straně druhé 
 
 

smlouvu  o služebnosti: 
 

I. 
 
AGRO Český ráj , a.s. prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku parc.č. 446/1  
ostatní plocha - v katastrálním území Malý Rohozec, zapsaného na listu vlastnictví č. 712 
pro obec Turnov , katastrální území Malý Rohozec u Katastrálního úřadu pro Liberecký 
kraj, Katastrální pracoviště Semily. 

 
II. 

 
AGRO Český ráj, a.s. zřizuje touto smlouvou služebnost k části pozemku parc.č. 446/1 
ostatní plocha, katastrální území Malý Rohozec, která je vymezená přiloženým 
geometrickým plánem č. 379-16/2014. vyhotoveným firmou Geodézie Český ráj  a 
schváleným Katastrálním úřadem v Semilech dne 24.2.2014 pod označením PGP-
114/2014-608. Služebnost je zřízena za účelem práva chůze a jízdy motorovými i 
nemotorovými vozidly ve prospěch oprávněného Města Turnov jako vlastníka sousedního 
pozemku p.č. 130/6 v katastrálním území Malý Rohozec  a pro každého dalšího vlastníka 
výše uvedeného pozemku. 
 
Služebnost výše uvedená se zřizuje na dobu neurčitou. 
 
Město Turnov, jako strana oprávněná, právo odpovídající služebnosti přijímá a AGRO 
Český ráj a.s. jako strana povinná je toto právo ze služebnosti povinna strpět. 
 
 

III. 
 



Smluvní strany sjednaly, že služebnost podle obsahu této smlouvy se zřizuje úplatně.  
Celková výměra vymezeného rozsahu služebnosti je 40 m2. 
Jednorázová finanční náhrada je stanovena dohodou smluvních stran na částku ve výši 
1000,-- Kč. 
Vzájemně dohodnutá úhrada bude stranou oprávněnou provedena ve prospěch strany 
povinné ze služebnosti  jednorázově na účet strany povinné, nejpozději do 30 dnů ode dne 
doručení vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitosti dle smlouvy o zřízení 
služebnosti na adresu strany oprávněné.  

IV. 
 
Práva a povinnosti oprávněného vyplývají ze zákona a z této smlouvy. 
Oprávněný ze služebnosti je povinen šetřit co nejvíce majetek povinného. 
Povinnost strpět právo oprávněného ze služebnosti vyplývajícího ze služebnosti přechází 
s převodem vlastnictví na každého nového nabyvatele nemovitosti. 
 
 

V. 
 
Smluvní strany berou na vědomí, že právo odpovídající služebnosti nabude oprávněný ze 
služebnosti dnem vkladu práva odpovídajícího služebnosti do katastru nemovitostí 
uvedeného v odst. II. této smlouvy. 
 
Smluvní strany sjednaly, že náklady spojené s vyhotovením této smlouvy a správní 
poplatek za řízení před Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště 
Semily o povolení zápisu vkladu služebnosti zaplatí ze svého Město Turnov.  
 
 

VI. 
 
Smluvní strany výslovně svolují k tomu, aby Katastrální úřad pro Liberecký kraj, 
Katastrální pracoviště Semily povolil podle obsahu předložené smlouvy zápis vkladu 
služebnosti do katastru nemovitostí.  
Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, jedno vyhotovení bude použito pro vkladové 
řízení do katastru nemovitostí a po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.  
 
 

VII. 
 

Uzavření této smlouvy o zřízení služebnosti bylo v souladu s ust. § 102 zákona č. 
128/2000 Sb. a ve znění pozdějších předpisů schváleno Radou města Turnova dne 
13.1.2014, usnesením RM č. 8/2014 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady. 
 
 

VIII. 
 
Smluvní strany prohlašují, že jsou plně způsobilé k právním úkonům. Dále prohlašují, že 
obsah této smlouvy je projevem jejich svobodné a pravé vůle prosté jakéhokoliv omylu či 
tísně. Na důkaz toho připojují své podpisy.  
 
Příloha: geometrický plán č.379-16/2014 ze dne 24.2.2014 
 
 



V Turnově dne  ..............2014 
 
 
povinný ze služebnosti :                                 oprávněný ze služebnosti: 
AGRO Český ráj a.s.                                                          Město Turnov          
 
 
 
 
...........................................                                             ........................................ 
Jiří Drahoňovský                                                                Ing. Tomáš Hocke 
předseda představenstva                                                   starosta Města Turnov 
 

 

 

.......................................... 
Ing. Josef Dobeš  
místopředseda představenstva  
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



3. Podklady na zasedání ZM dne: 27.3.2014 

 

Název materiálu: Schválení bezúplatného převodu 

pozemků od  ČR - Státního pozemkového úřadu do 

vlastnictví Města Turnov 

 
Předkládá:  Ing. Tomáš Hocke, starosta města  

   

Vypracoval:  Jarošová Růžena, ref. odboru správy majetku 

                    

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

 

Předložení materiálu uloženo: žádostí Města Turnov 

 

Přílohy: situační snímky  

 

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

zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby 

                                                                                         

Projednáno v:  ZM dne 30.8.2012,  usnesení ZM č.148/2012 

Schválení bezúplatného převodu pozemků od Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Města Turnov 

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků z vlastnictví Pozemkového fondu do vlastnictví města 

Turnov a to: k.ú. Bukovina u Turnova - p.p.č. 819/3, 820/1, 821, 475/2, 476/5, k.ú. Malý Rohozec – 

p.p.č. 446/2. (Hlasování: 24/0/0) 

 

Vztah k rozpočtu města: nezatíží rozpočet 

 

Zdůvodnění a vysvětlení: 

Vzhledem k tomu, že má dojít k bezúplatnému převodu pozemků ze Státního pozemkového úřadu 

(dříve Pozemkový fond ČR, který byl 31.12.2012 zrušen  zákonem č. 503/2012 Sb. o Státním 

pozemkovém úřadu) do vlastnictví Města Turnov a zároveň byl změněn zákon, podle kterého bude 

bezúplatný převod majetku uskutečněn, jedná se o zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu 

majetku státu na jiné osoby, dáváme zastupitelstvu města schválit tento bezúplatný převod dle 

současně platných skutečností. K bezúplatnému převodu je nutné doložit Státnímu pozemkovému 

úřadu  úředně ověřenou kopii usnesení zastupitelstva.   

Jedná se o bezúplatný převod následujících pozemků:   

k.ú. Daliměřice – p.č. 695/120 orná půda (180 m
2
), p.č. 991/3 ost.pl. (469 m

2
) 

k.ú. Malý Rohozec – p.č. 446/2 ost. pl. (1442 m
2
) 

k.ú. Bukovina u Turnova - p.č.  819/3 ost.pl.(702 m
2
), p.č. 820/1 ost. pl. (606 m

2
), p.č. 821 ost.pl. 

(174 m
2
), p.č 475/2 tr.trav.porost (283 m

2
), p.č. 476/5 tr.trav.porost (918 m

2
) 

 

 

Návrh na usnesení: 

ZM ruší usnesení ZM č. 148/2012. 

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků dle zákona č. 92/1991 Sb. z vlastnictví ČR – Státní 

pozemkový úřad do vlastnictví Města Turnov a to v:  k.ú. Daliměřice - p.č. 695/120 orná půda, 

991/3 ost.pl., k.ú. Malý Rohozec - p.č. 446/2 ost.pl.,  k.ú. Bukovina u Turnova - p.p.č.  819/3 ost.pl., 

820/1 ost.pl., 821 ost.pl., 475/2 trvalý travní porost, 476/5 trvalý travní porost. 

 

 









 


