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2. 
           

PODKLADY 

NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA 
které se uskuteční dne 24. 4. 2014 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 

 

 

 
Program odboru správy majetku: 

 

1. Odpuštění nájemného SUPŠ a VOŠ Turnov 

2. Stavební úpravy náves Mašov  

3. Vzdání se předkupního práva k bytové jednotce  č. 1546/12,  Turnov, ul. Sportovní 

4. Vzdání se předkupního práva k bytové jednotce  č. 1921/14,  Turnov, ul. Rubínová 

5. Směna pozemků  - řadové garáže na sídlišti  Přepeřská, Turnov 
6. Směna pozemků a zřízení služebnosti na pozemcích v k.ú. Daliměřice (p. Zikuda) 

7. Prodej nemovitostí na Šetřilovsku 
8. Prodej domů čp. 67, 68, 2254 Turnov, Skálova ul., včetně pozemků p.č. 528, 529/1, 529/2, 

k.ú. Turnov  
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1. Podklady na zasedání ZM dne: 24. 4. 2014 
 

Název materiálu: Odpuštění nájemného SUPŠ a VOŠ 

Turnov 
 

Předkládá:  Odbor správy majetku 

  Těhníková Ludmila 

                    

Vypracoval:  Hana Hyková 

                    Odbor správy majetku 

 

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

 

Předložení materiálu uloženo:  
 

Přílohy: 

 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: 

 

Projednáno v:  RM dne 7. 4. 2014, usnesení RM č. 125/2014 

RM  nedoporučuje ZM prominutí nájemného v objektu čp.373 ve Skálově ulici za období od 

1.1.2014 do 6.3.2014 Libereckému kraji.  (Hlasování: 7/0/1) 

 

Vztah k rozpočtu města: 
 

Zdůvodnění a vysvětlení: 
26.2.2014 proběhlo na Libereckém kraji jednání týkající se směny objektu čp.514 ve Skálově ulici - 

Fokus Turnov za část objektu čp.373 ve Skálově ulici - Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší 

odborné školy Turnov. Rozdíl v ceně směňovaných nemovitostí v částce 6 417 400,- Kč měl být 

uhrazen ve dvou splátkách – 1. splátka  do 28.2.2014 a 2.splátka  nejpozději do 30.6.2014 a převod 

vlastnického práva měl být uskutečněn k datu 30.6.2014. Do této doby by bylo vlastníkem město a 

příslušelo by mu i nájemné z těchto prostor. 

Liberecký kraj se rozhodl uhradit celou kupní cenu již v březnu. Vlastnické právo  přechází 

k 7.3.2014, v tomto případě městu přísluší nájemné k datu 6.3.2014. 

Od 7.3.2014 nám přísluší nájemné za část pronájem Fokusu. Za část roku od 1.1.2014 do 6.3.2014 

přísluší nájemné LBC kraji, OA, HŠ a SOŠ a tento nájem byl Fokusem uhrazen. 

Liberecký kraj požádal o zohlednění rychlého jednání ve vypořádání směnné smlouvy a o odpuštění 

dvou nájmu, resp. nájemného za poměrnou část rok 2014 (do doby převodu dne 7.3.2014).  Měsíční 

nájemné je 65 663,-  Kč, jedná se tedy o částku 144 035,- Kč. 

Při prodeji všech nemovitostí z majetku města město Turnov vždy vybírá nájemné do doby změny 

vlastníka – právní účinky zápisu vlastnického práva do KN.  Z tohoto pohledu OSM navrhuje stejný 

přístup a nedoporučuje prominutí nájemného. 

 

Návrh na usnesení: 

ZM neschvaluje prominutí nájemného v objektu čp.373 ve Skálově ulici za období od 1.1.2014 do 

6.3.2014 Libereckému kraji. 
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2. Podklady na zasedání ZM dne:  24. 4. 2014 
 

Název materiálu:   Stavební úpravy náves Mašov 

 

Předkládá: Ing. Tomáš Hocke, starosta města 

 

Vypracoval: Ludmila Těhníková 

 

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

Předložení materiálu uloženo: vedení města 

Přílohy: -- 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: 

Projednáno v: Usnesení RM č. 137/2014 7.4.2014 

RM schvaluje vypsání výběrového řízení a zadávací podmínky na „Stavební úpravy náves Mašov“ 

s podmínkou odložení úhrady za realizaci díla do 28.2.2015 ve výši nabídkové ceny s odečtením  

1 500 tis. Kč vč. DPH.  

Vztah k rozpočtu města: v rozpočtu města 2014 vyčleněny 2 mil. Kč 
 

Zdůvodnění a vysvětlení: 
OSM v roce 2007 zadal vypracování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci návsi 

Mašov.  Z důvodu nedostatku finančních prostředků byla projektová dokumentace částečně 

zjednodušena (zmenšeny některé zpevněné plochy, vypuštěno pítko apod). 

Dalším objektem , který bude realizován samostatně je kaple. Oprava kaple byla zahájena 

v loňském roce výměnou střešní krytiny, výměnou tří oken s dřevěnými žaluziemi ve věži kaple a 

opravou omítky na věži kaple. Tyto práce byly hrazeny částečně ze sbírky občanů.  V letošním roce 

je na opravu kaple v rozpočtu vyčleněno 350tis Kč. Práce budou řešeny samostatnými výběrovými 

řízeními. 

 

Rozpočtovaná  cena stavebních prací na úpravu návsi po provedených změnách je ve výši 

5 873 tis Kč bez DPH, 7 107 tis Kč vč. DPH. 

V rozpočtu města jsou vyčleněny 2 mil. Kč. 

Po projednání vedení města navrhuje, aby stavební úpravy návsi v Mašově byly zahájeny a 

dokončeny v letošním roce s podmínkou, že úhrada části ceny za stavební práce proběhne až 

v únoru roku 2015. 

 

Abychom docílili příznivější ceny prací využili jsme nabídky Krajské správy silnic Libereckého 

kraje na odkoupení použitích kostek rozměru 10x10, které můžeme použít na dláždění na návsi. 

Cena kostek byla dohodnuta na 1200Kč/t bez DPH. Celkem máme objednáno 300 t. Do ceny je  

nutné započítat dopravu a vytřídění kostek od sypkého materiálu a DPH. Cena 1t kostek tak bude ve 

výši 1870Kč/t vč. DPH tj. přib. 560 tis Kč vč DPH. Nákupní cena nových kostek se pohybuje podle 

kvality kostek od 2300Kč/ t bez DPH. 

 

Po odečtení úhrady za nákup kostek nám na vlastní realizaci zbývá v letošním roce 1500 tis. 

Kč vč. DPH.  Zbývající část ceny bychom měli hradit v roce 2015. Dle rozpočtované ceny  se 

jedná o doplatek ve výši 5 607 tis. Kč vč.  DPH. Je pravděpodobné, že v soutěži bude cena 

snížena. 
 

Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje realizaci „Stavebních úprav návsi Mašov“ v roce 2014 s dofinancováním prací 

v hodnotě nad 1,5 mil. Kč v roce 2015.  
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3. Podklady na zasedání ZM dne: 24. 4. 2014 
 

Název materiálu: Vzdání se předkupního práva 

k bytové jednotce  č. 1546/12,  Turnov, ul. Sportovní 

 

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  

 

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. 1546/12 vymezené v budově čp. 1545 a 1546 Turnov na p.p.č. 

2600/101 a 2600/102, k.ú. Turnov se na Město Turnov obrátila s nabídkou předkupního práva 

k uvedené bytové jednotce, jejíž kupní cena je 1.250.000,- Kč. Tuto nabídku učinila z důvodu, že 

bytová jednotka se nachází v domě, který stojí na pozemcích parc.č. 2600/101 a 2600/102, 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. 1546/12 v domě čp. 1545 a 1546 

Turnov na p.p.č. 2600/101 a 2600/102, k.ú. Turnov za 1.250.000,- Kč v souladu s ust. § 3056 

zákona č. 89/2012 Sb.  
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4. Podklady na zasedání ZM dne: 24. 4. 2014 
 

Název materiálu: Vzdání se předkupního práva 

k bytové jednotce  č. 1921/14,  Turnov, ul. Rubínová 

 

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  

 

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: 
Vlastník bytové jednotky č. 1921/14 v 5. nadzemním podlaží vymezené v budově čp. 1921 Turnov 

ul. Rubínová na p.p.č. 1660/68, k.ú. Turnov se na Město Turnov obrátil s nabídkou předkupního 

práva k uvedené bytové jednotce, jejíž kupní cena je 1.000.000,- Kč. Tuto nabídku učinil z důvodu, 

že bytová jednotka se nachází v domě, který stojí na pozemku parc.č. 1660/68, 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. 11921/14 v domě čp. 1921 Turnov 

na p.p.č. 1660/68, k.ú. Turnov za 1.000.000,- Kč v souladu s ust. § 3056 zákona č. 89/2012 Sb.  
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5. Podklady na zasedání ZM dne: 24. 4. 2014  
 

Název materiálu:  Směna pozemků  - řadové garáže na 

sídlišti  Přepeřská, Turnov   

 
Předkládá:  Ing. Tomáš Hocke, starosta města                     

 

Vypracoval:  Jarošová Růžena, ref. odboru správy majetku 

 

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

 

Předložení materiálu uloženo: požadavkem manželů ……………….., Praha, radou města 

 

Přílohy: snímek z mapy s vyznačením směňovaných pozemků 

                

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

                                                                                         zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

Projednáno v: RM dne 14.5.2012, usnesení RM č. 247/2012 

RM doporučuje ZM schválit majetkové kroky, týkající se vyřešení vlastnictví pozemků skutečně 

zastavěných řadou garáží na sídlišti Přepeřská (spodní řada u Odolenovického potoka). Pro případ 

prodeje je stanovena kupní cena ve výši 300,- Kč/m
2
. Veškeré další náklady s převodem spojené 

uhradí majitelé garáží. (Hlasování: 7/0/0) 

 

RM dne 7.4.2014, usnesení RM č. .../2014 

RM doporučuje ZM schválit směnu pozemku parc.č. 1986/37 ost.plocha ve vlastnictví Manželů 

……………, Praha za pozemek parc.č. 1986/109 zast.plocha ve vlastnictví Města Turnov. Cena za 

rozdíl výměr směňovaných pozemků je stanovena na 300,- kč/m2. Veškeré náklady s převodem 

spojené hradí majitelé garáže. 

 

Vztah k rozpočtu města: drobný příjem do rozpočtu  (1.800,- Kč) 

 

Zdůvodnění a vysvětlení: 

Problematika garáží na sídlišti Přepeřská byla již několikrát v minulosti projednávána a řešena. 

Jedná se o skutečnost, že při výstavbě garáží došlo k chybnému umístění staveb do terénu. Garáže 

byly postaveny mimo pozemky, které byly pro stavby vyčleněny a převedeny do vlastnictví 

jednotlivým majitelům. Ani po digitalizaci katastrálního území Turnov nebylo docíleno opravy 

zákresu v katastrální mapě dle skutečného provedení staveb, jak o to žádali katastrální úřad vlastníci 

garáží. Takže jedinou možnou cestou tento stav napravit bylo a je pozemky směnit nebo vykoupit. 

 

Z větší části byla uvedená problematika vyřešena. Zbývá dořešit již jen pár drobných případů, 

jedním z nich je směna pozemků, o kterou požádali manželé …………. Ve vlastnictví manželů 

……………. je pozemek parc.č. 1986/37 ost.pl. o výměře 7 m
2
, k.ú. Turnov, který není zastavěný 

stavbou garáže a ten požadují směnit za pozemek parc.č. 1986/109 zast.pl. o výměře  13 m
2
, k.ú. 

Turnov ve vlastnictví Města Turnov, na kterém stavba garáže skutečně stojí. 
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Tento případ převodu pozemků navrhujeme řešit směnou pozemků a to s doplatkem za rozdíl ve 

výměře 6 m
2
 za cenu 300,- Kč/m

2
 (dle tabulky orientačních cen pozemků 4.A x koeficient 0,3/řešení 

starých nedostatků, zbytkových ploch/). Manželé ………….. vyrovnají  doplatek ve výši 1.800,- Kč  

na účet města a zároveň zaplatí veškeré další náklady se směnou pozemků spojené. 

  

Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje směnu pozemku parc.č. 1986/37 ost.pl. ve vlastnictví manželů ………….., Praha za 

pozemek parc.č. 1986/109 zast.pl. ve vlastnictví Města Turnov. Cena za rozdíl výměr směňovaných 

pozemků je stanovena na 300,- Kč/m
2
. Veškeré náklady s převodem spojené hradí majitelé garáže.  
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