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2. 
           

PODKLADY 

NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA 
které se uskuteční dne 29. 5. 2014 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 

 

 

 
Program odboru správy majetku: 

 

1. Čerpání rozpočtu  roku 2014 odborem správy majetku 

2. 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: 29. 5. 2014 
 

Název materiálu: Čerpání rozpočtu roku 2014 odborem 

správy majetku 

 
Předkládá: Ing. Tomáš Hocke, starosta města 

 

Vypracoval: Ludmila Těhníková 

 

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

 

Předložení materiálu uloženo: starostou města 
 

Přílohy:--- 
 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: 

 

Projednáno v: -- 
 

Vztah k rozpočtu města: plánované výdaje 
 

Zdůvodnění a vysvětlení: 

 

 

 

plnění rozpočtu roku 2014 

Název: MĚSTSKÉ 

ORGANIZACE 

Částka dle 

schváleného 

rozpočtu 

tis. Kč 

  Dle SOD v tis Kč 

Běžné výdaje   

Běžné údržba, opravy, havárie 800,-  

MŠ Zborovská – venkovní 

úpravy 

1 000,- V soutěži 

Termostatické hlavice (550 ks) 500,- 250 

 (ZŠ Žižkova a Skálova)   

   

Celkem běžné výdaje 2 300,-  

Kapitálové výdaje   

MŠ Zborovská - sociálky 1 700,- V soutěži 

ZŠ Alešova sociální zázemí a 3 000,- 2200 
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jídelna 

Celkem kapitálové výdaje 4 000,-  

   

Název: NEBYTY Částka dle 

schváleného 

rozpočtu 

tis.Kč 

Dle SOD v tis Kč 

Běžná údržba, opravy, havárie 620,-  

OAHŠ – oprava střechy  250,- 125 

Info centrum – výměna oken v 

1.p. (10 ks) 

110,- 109 

Gymnázium – osazení 

termohlavic (120 ks+10 ks 

OAHŠ) 

120,- 75 

Gymnázium osvětlení tříd 100,- V soutěži 

   

Celkem běžné výdaje 1 200,-  

 

 

 

Rozpis položek rozpočtu roku 2014 

Název: BYTOVÝ FOND Částka dle 

schváleného 

rozpočtu 

tis.Kč 

  komentář 

Kapitálové výdaje   

Penziony Žižkova 2032,2047 4500 4800 vč. TDI a BOZP 

Nový výtah Granátová 1897 1000 V druhé polovině roku pokud nám vyjdou peníze 
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Rozpis položek rozpočtu roku 2013 

Název: KOMUNIKACE Částka dle 

schválenéh

o rozpočtu 

tis.Kč 

Dle SOD v tis Kč 

Běžné výdaje - komunikace   

Běžná údržba 750  

Chodník J.Palacha 350 Budeme soutěžit 

Pod Stránkou 800 650 

Chodník Alešova, u školy 400 249 

Celkem běžné výdaje 2300  

   

Kapitálové výdaje   

Mostek 018 Vazovecké údolí 870 Zrušeno přesunuto na demolici jatek 750 tis Kč 

VO Bukovina  70 61 

VO Bukovina - Kobylka 230 34 

Průchod  Františkánskou zahr. 500 V soutěži 

Komunikace Na Sboře 330 v soutěži 

Celkem kapitálové výdaje 2000  

 

 

 

Návrh na usnesení: 

ZM bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu roku 2014 odborem správy majetku. 
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2. Podklady na zasedání ZM dne: 29. 5. 2014 

 

Název materiálu: Prodej domů čp. 67, 68, 2254 Turnov, 

Skálova ul., včetně pozemků p.č. 528, 529/1, 529/2, 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: snímek z mapy s vyznačením prodávaných nemovitostí 

 

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) 

 

ZM dne 27.3.2014, usnesení ZM č. 113/2014 

ZM schvaluje provedení výběrového řízení (dražba) na prodej pozemku parc.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. 259/2 zast.pl. a nádvoří o výměře 69 m2, jehož 

součástí je stavba čp. 2254 Turnov, k.ú. Turnov a předložit výsledek výběrového řízení ke 

konečnému schválení zastupitelstva města. (Hlasování: 20/0/1)  
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ZM dne 24.4.2014, usnesení ZM č. 210/2014 

Prodej domů čp. 67, 68, 2254 Turnov, Skálova ul., včetně pozemků p. č. 528, 529/1, 529/2, k. ú. 

Turnov 

  

ZM ruší usnesení ZM č.113/2014. 

ZM schvaluje provedení nového výběrového řízení na prodej pozemku parc. č. 528 zast. pl. a ná-

dvoří, jehož součástí je stavba čp. 67 Turnov stojící na p. p. č 528, pozemku parc. č. 529/1 zast. pl. 

a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 68 Turnov stojící na p. p. č. 529/1 a pozemku parc. č. 529/2 

zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 2254 Turnov stojící na p. p. č. 529/2, vše v k. ú. Tur-

nov. Cílem výběrového řízení bude stanovení pořadí zájemců o koupi nemovitosti s jediným krité-

riem nejvyšší nabídnuté kupní ceny. Výběrové řízení se uskuteční 19. května 2014 ve 14 hodin v 

pracovně starosty. Výsledek výběrového řízení bude předložen ke konečnému schválení na zasedá-

ní zastupitelstva města v květnu 2014. 

 (Hlasování:23/0/2)  

 

 

Vztah k rozpočtu města: plánovaný příjem do rozpočtu (4 010 000,- Kč) 

 

Zdůvodnění a vysvětlení: 

O odkoupení nemovitostí z vlastnictví Města Turnova, tj. pozemku parc. č. 528 zast. pl. a nádvoří, 

jehož součástí je stavba čp. 67 Turnov stojící na p. p. č 528, pozemku parc. č. 529/1 zast. pl. a 

nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 68 Turnov stojící na p. p. č. 529/1 a pozemku parc. č. 529/2 

zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 2254 Turnov stojící na p. p. č. 529/2, vše v k. ú. 

Turnov, které město nabízí od  podzimu r. 2011, mají nyní zájem dva zájemci. 

 

Oba zájemci ve svých aktualizovaných žádostech podaných na základě vyhlášení od 31.3.2014 do 

17.4.2014 s uvedením konečného termínu podání nabídek ke dni 16.4.2014 nabídli kupní cenu ve 

výši 4.000.000, Kč. Vzhledem k tomu, že nabídky obou zájemců byly rovnocenné, co se týká 

nabídnuté kupní ceny a v souladu s usnesením ZM č. 113/2014,  byli zájemci doporučenými dopisy 

pozváni na výběrové řízení s kritériem nejvyšší nabídnutá kupní cena s termínem konání dne 

23.4.2014 v 15:00 hod. do kanceláře starosty.  

 

Manželé ………. se uvedeného výběrového řízení nemohli zúčastnit, neboť doporučený dopis včas 

neobdrželi. V daný termín se dostavili pouze manželé …………. Z tohoto jednání byl učiněn zápis, 

manželé ………………. složili požadovanou jistotu a nabídli kupní cenu ve výši  4.010.000 Kč. 

V zápise bylo dále uvedeno, že o prodeji předmětných nemovitostí bude i přesto hlasováno na 

jednání ZM dne 24.04.2014 na základě dvou předložených nabídek ke dni 16.04.2014 do 12:00 

hod. V případě, že na tomto jednání ZM nebude schválen prodej nemovitostí manželům 

………………, bude jim složená jistota ve výši 50.000 Kč neodkladně vrácena. 

 

Na jednání ZM dne 24.04.2014 se oba dva zájemci o koupi nemovitostí z vlastnictví Města 

Turnov osobně představili a podrobně popsali své záměry s využitím uvedených prostor.  

Po vzájemné diskuzi bylo na tomto jednání ZM schváleno provedení nového výběrového řízení na 

prodej předmětných nemovitostí, jehož cílem bude stanovení pořadí zájemců o koupi nabízených 

nemovitostí s jediným kritériem nejvyšší nabídnuté kupní ceny.  
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Termín výběrové řízení byl stanoven na den 19.05.2014 ve 14:00 hod. na Městském úřadě 

v Turnově. Oznámení o termínu výběrového řízení, zaslané doporučenými dopisy, které převzali 

všichni zájemci dne  30.04.2014.  

 

Výběrového řízení se manželé ………………………  nezúčastnili, své odstoupení od nabídky 

oznámili e:mailem dne 19.05.2014, který obdrželi i všichni zastupitelé.  

Manželé ……………… se ve stanovený termín na výběrové  řízení dostavili, složili požadovanou 

jistotu ve výši 50.000 Kč a potvrdili, že zbývající část kupní ceny do celkové výše 4.010.000 Kč se 

zavazují uhradit nejpozději do 60-ti dnů od schválení prodeje nemovitostí zastupitelstvem města. 

V případě, že zbývající část kupní ceny neuhradí v dohodnutém termínu, souhlasí s tím, že složená 

jistota propadne bez náhrady Městu Turnov. 

Výsledek tohoto výběrového řízení podléhá schválení Zastupitelstvu Města Turnova konaného dne 

29.05.2014. 

 

Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje prodej nemovitostí z vlastnictví Města Turnov, tj. pozemek parc. č. 528 zast. pl. a 

nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 67 Turnov stojící na p. p. č 528, pozemek parc. č. 529/1 zast. 

pl. a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 68 Turnov stojící na p. p. č. 529/1 a pozemek parc. č. 

529/2 zast. pl. a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 2254 Turnov stojící na p. p. č. 529/2, vše v k.ú. 

Turnov do společného jmění manželů …………….., Turnov za cenu obvyklou v místě a čase ve 

výši 4.010.000 Kč splatnou do 60-ti dnů od schválení ZM.  

V případě, že budou kupující v prodlení s úhradou kupní ceny po stanovené splatnosti, prodávající 

je oprávněn od prodeje jednostranně odstoupit a složená jistota propadne bez náhrady Městu 

Turnov. Zároveň se v tomto případě ruší toto usnesení.   
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