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2. 
           

PODKLADY 

NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA 
které se uskuteční dne   26.6.2014 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 

 

 

 
Program odboru správy majetku: 

 

1. Sociální zázemí pro terminál veřejné dopravy Turnov 

2. Dětská hřiště 

3. Příspěvek na realizaci sociálního zázemí v Dolánkách 

4. Prodej části pozemku parc.č. 711/131, st. 648, k.ú. Daliměřice u Waldorfské MŠ 

5. Prodej kotelny v ul. Žižkova, Turnov 
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1. Podklady na zasedání ZM dne:  26. 6. 2014 

 

Název materiálu:   Sociální zázemí pro terminál veřejné 

dopravy Turnov 

 
Předkládá: Ing. Tomáš Hocke, starosta města 

 

Vypracoval: Stanislava Syrotiuková 

 

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

 

Předložení materiálu uloženo: RM 

 

Přílohy: ---- 
 

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: ---- 

 

Projednáno v: vedení města, RM, ZM 

27.6.2013 Usnesení č.  126/2013 

ZM schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 350 tis. Kč/rok panu ……….. IČ 45525757 na provoz 

sociálního zázemí v budově čp. 2124 v ulici U Nádraží Turnov pro terminál veřejné dopravy v 

Turnově. 

9.12.2013 Usnesení RM č.  563/2013 

RM schvaluje prodloužení smlouvy s panem …………. zajišťující právo bezplatného přístupu k 

sociálnímu zázemí umístěnému v domě č.p. 2124 (restaurace Albion) pro cestující veřejné dopravy 

– autobusového terminálu v Turnově do 30.6.2014 s úhradou ve výši dohodnuté ceny, tj. 175.000,-

Kč a dále pověřuje OSM zahájením prací na stálém hygienickém zázemí terminálu, včetně prověře-

ní stávajících mobilních zařízení. 

9.6.2014 Usnesení RM č. 239/2014 

RM schvaluje prodloužení smlouvy s panem …………. zajišťující právo bezplatného přístupu k sociál-

nímu zázemí umístěnému v domě č.p. 2124 (restaurace Albion) pro cestující veřejné dopravy –

autobusového terminálu v Turnově do 31.12.2014 s úhradou ve výši ½ dohodnuté ceny, tj. 175.000,-Kč. 

 

Vztah k rozpočtu města: ----- 
 

Zdůvodnění a vysvětlení: 

Usnesením č. 126/2013 ZM schválilo uzavření smlouvy s panem ……………. na poskytnutí 

příspěvku na provoz sociálního zázemí v budově č.p. 2124 v ulici U Nádraží pro terminál veřejné 

dopravy Turnov.  

RM schválila usnesením č. 563/2013 uzavření dodatku č.1 a usnesením č. 239/2014 uzavření 

dodatku č.2 s panem …………… na právo bezplatného přístupu k sociálnímu zázemí umístěnému 

v domě č.p. 2124 (restaurace Albion) pro cestující veřejné dopravy – autobusového terminálu 

v Turnově. Výše příspěvku ve smlouvě je smluvena a ZM odsouhlasena ve výši 350.000,-Kč/rok. 

Smlouva byla uzavřena na dobu určitou do 31.12.2013, dodatek č. 1 je uzavřen do 30.6.2014 na 

částku 175.000,-Kč a dodatek č. 2 je uzavřen do 31.12.2014 na částku 175.000,-Kč. 
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Spolupráce s panem ………….. probíhá bez problémů, přesto odbor správy majetku prověřil na 

žádost vedení města možnost výstavby sociálního zázemí pro cestující v blízkosti dopravního 

terminálu. Po prohlídce na místě bylo jako nejvhodnější místo pro případnou realizaci záměru 

výstavby sociálního zázemí vybrána část současného parkoviště mezi budovou českých drah a 

zdravotním střediskem. Stavbou sociálního zázemí by bylo zrušeno cca 6 parkovacích míst. 

Současný územní plán v tomto místě výstavbu sociálního zázemí neumožňuje, ale po schválení 

nového územního plánu by na vybraném místě sociální zázemí vybudováno být mohlo. 

 

První dotaz byl odborem správy majetku vznesen na Regionální radu regionu soudržnosti 

Severovýchod, která byla poskytovatelem dotace na výstavbu terminálu, zda je vůbec možné 

uvažovat o realizaci výše uvedeného záměru. Z Regionální rady přišla kladná odpověď na možnost 

výstavby nového sociálního zařízení s podmínkou, že část finančních prostředků poskytnutých z 

dotace v rozsahu, který by byl zabrán novým sociálním zázemím (cca 30m2), bude městem Turnov 

vrácena poskytovateli dotace (dle propočtu TDI by byl odvod cca 145 tis. Kč). 

 

Na výstavbu sociálního zázemí jsme nechali zpracovat předběžný rozpočet nákladů ve dvou 

variantách. 

V první variantě je jako konstrukce stavby použita dřevěná konstrukce sociálního zařízení, která je 

15 let uskladněna na Vesecku. Tuto konstrukci bude třeba smontovat, opláštit z vnitřní i vnější 

strany, zateplit, zastřešit, osadit okna a dveře, vybavit zařizovacími předměty. Rozpočtovaná cena 

včetně přípojek a DPH je 855.470,-Kč. 

Druhá varianta je zpracována na osazení mobilních buněk (typ MB ZRUP 106WC + MB ZRUP 

WCi + obsluha), které by mohly být v případě realizace WC v rámci rekonstrukce budovy Českých 

drah převezeny jinam. V této variantě je rozpočtovaná cena včetně přípojek a DPH 816.750,-Kč. 

V obou variantách bude třeba vybudovat přípojku vody, kanalizace a elektrické energie. Pro 

realizaci výše uvedeného záměru by bylo třeba zpracovat projektovou dokumentaci a zajistit vydání 

územního souhlasu. Sociální zařízení by spravovali Technické služby Turnov, s.r.o.. 

 

Na RM vznikla diskuze k otázce dalšího přístupu k řešení sociálního zázemí terminálu: 

-          Zděná stavba WC/buňky ve dvoře 

-          Zděná stavba WC a čekárny vedle ordinací lékařů 

-          Prodloužit nájem a vyčkat na ČD 

-          Zkusit koupit část nádraží a udělat si zázemí tam 

Vše vyžaduje finance, které nejsou zatím zahrnuty v rozpočtu města a čas na projekční přípravu. 

Celou otázku je třeba řešit koncepčně. 

 

 

Návrh na usnesení: 

ZM bere na vědomí situaci kolem sociálního zázemí pro terminál veřejné dopravy ukládá OSM 

řešit v roce 2015 samostatné sociální zázemí pro terminál veřejné dopravy v Turnově.  
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2. Podklady na zasedání ZM dne:  26. 6. 2014 

 

Název materiálu: Dětská hřiště 

 
Předkládá: Ing. Tomáš Hocke, starosta města 

 

Vypracoval: Ludmila Těhníková 

 

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

 

Předložení materiálu uloženo: vedením města 
 

Přílohy: fotografie 

 

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

 

Projednáno v: vedení města 
 

Vztah k rozpočtu města: není součástí rozpočtu 2014 
 

Zdůvodnění a vysvětlení: 

Město Turnov provozuje na své území 10 veřejně přístupných dětských hřišť. Jedná se o hřiště, 

která jsou různě vybavená houpačkami, prolejzačkami apod.  

Již několik let se město snaží postupně hřiště obnovovat, aby byla v souladu s požadavky na 

bezpečnost dle příslušných ČSN, v souladu se zákonem 22/1997 Sb. o technických požadavcích na 

výrobky a nařízením vlády č. 173/1997 Sb, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody 

ve znění nařízení vlády č. 329/2002 Sb. 

Do dnešního dne se nepodařilo všechny hrací prvky vyměnit, aby byly v souladu s výše uvedenými 

předpisy. Na tyto převážně kovové prvky ze 70. a 80. let neexistují certifikáty, nejsou k nim 

stanoveny dopadové plochy. Bez certifikátu a dopadových ploch nelze tyto herní prvky, bezpečně 

v souladu s příslušnými předpisy, provozovat. 

Jedná se zejména o hřiště v Metelkových sadech a hřiště pro děti do 6 let v sídlišti u nádraží. 

 

Z výše uvedených důvodů navrhujme zahájit výměnu nevyhovujících hracích prvků na těchto 

hřištích a doplnit herní prvky u bazénku v Dolánkách a na sídlišti Výšinka. 

 

Navrhujeme zařadit do rozpočtu města částku ve výši 400 tis Kč, která nám umožní realizovat 

postupnou výměnu herních prvků na hřišti v Metelkových sadech, hřišti pro děti do 6 let v sídlišti u 

nádraží a doplnit herní prvky u bazénku v Dolánkách a na sídlišti Výšinka. 
 

Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje zařazení částky ve výši 400 tis Kč do rozpočtu roku 2014 na výměnu herních prvků 

na hřištích v Metelkových sadech, hřišti pro děti do 6 let v sídlišti u nádraží a doplnění herních 

prvků u bazénku v Dolánkách a na sídlišti Výšinka. 
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3. Podklady na zasedání ZM dne:  26. 6. 2014 

 

Název materiálu:   Příspěvek na realizaci sociálního 

zázemí v Dolánkách 

 
Předkládá: Ing. Tomáš Hocke, starosta města 

 

Vypracoval: Ludmila Těhníková 

 

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

 

Předložení materiálu uloženo: vedením města 
 

Přílohy: situace 
 

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

 

Projednáno v: vedení města 
 

Vztah k rozpočtu města: není součástí rozpočtu 2014 
 

Zdůvodnění a vysvětlení: 
Společnost Sundisk s.r.o. na základě dlouhodobých nájemních smluv provozuje a spravuje pozemky  

v Dolánkách, na kterých je umístěn kiosek s informačním centrem a půjčovnou lodí, koloběžek, 

inlinebruslí, zpevněná parkovací plocha a příjezdová komunikace k doláneckému jezu, udržovaná 

louka se sportovišti a tábořištěm. 

Na pozemku jsou rovněž chemické toalety (jedna ve vlastnictví Sundisk s.r.o., druhá ve vlastnictví 

města Turnov) a kontejnery na tříděný odpad. 

Sundisk s.r.o. vypracoval studii postupných úprav celého areálu pro zkvalitnění služeb 

návštěvníkům Dolánek, kterých dnes přibývá kombinací nabídky Dlaskova statku, cyklostezky 

Greenway Jizera a rozvoje vodní turistiky i rekreujících se místních obyvatel. 

Sundisk s.r.o. připravuje k realizaci vybudování sociálního zázemí v mobilních buňkách, které 

obsahují WC napojené na kanalizaci, umývárnu - sprchy.  

Pro realizaci tohoto záměru byla uzavřena s městem smlouva o právu provést stavbu na realizaci 

vodovodní a kanalizační přípojky k tomuto zázemí. 

Společnost Sundisk s.r.o. žádá město o poskytnutí příspěvku na stavbu vodovodní a kanalizační 

přípojky ve výši 135 tis Kč. Náklady na provoz, vodné stočné a el. energii ponese Sundisk. s.r.o. 

 

Po zvážení všech okolností  navrhujeme poskytnou příspěvek ve výši 100 tis. Kč. 
 

 

Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje poskytnutí jednorázového příspěvku společnosti Sundisk s.r.o. na realizaci vodovodní 

a kanalizační přípojky pro mobilní sociální zázemí na pozemku p.č. 452/2 v k.ú. Bukovina u 

Turnova ve výši 100 tis. Kč 



8 

  
 



9 

4. Podklady na zasedání ZM dne: 26. 6. 2014 

 

Název materiálu: Prodej části pozemku parc.č. 711/131, 

st. 648, k.ú. Daliměřice u Waldorfské MŠ 
 

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: požadavkem manželů ………….. a radou města  

 

Přílohy: snímek z mapy s vyznačením prodávaného pozemku 

 

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 8.4.2013, usnesení č. 158/2013 

Prodej části pozemku p.č. 711/131, k.ú. Daliměřice u Waldorfské MŠ 

Nabídka na odkup části pozemku vedle navrhované WMŠ. 

 

Usnesení č. 158/2013 

RM neschvaluje prodej části pozemků p.č. 711/131, st.648, k.ú. Daliměřice. 

(Hlasování:8/0/0) 

RM se vrátí k projednání po dokončení stavby WMŠ. Rovněž bude řešen svah na hranici pozemků 

v rámci stavby. RM nepovažuje za vhodné prodat celý požadovaný pozemek. 

 

RM dne 9.12.2013, usnesení č.548/2013 

Prodej části pozemku parc.č. 711/131, k.ú. Daliměřice 

Jedná se o prodej pozemku, který je v současné době součástí zahrady MŠ Waldorfská. Majitelé 

byli za komunistického režimu nuceni tyto pozemky odprodat. Neuplatnili své požadavky v restitu-

ci. V diskuzi jsme se věnovali jak morální části problému, tak i výhledu z hlediska potřeb města. 

Manželé ……….. požadovali odkoupit dva pozemky – jeden veliký 140m2, druhý 530m2. Rada 

zohlednila možné budoucí rozšíření školky (otázka MŠ Zámeček) nebo umístění dalšího objektu 

občanské vybavenosti a doporučuje ZM odprodat pouze menší pozemek. 

 

Usnesení RM č.  548/2013 

RM doporučuje ZM schválit prodej části pozemku parc.č. 711/131, k.ú. Daliměřice v přibližné plo-

še 140m2 manželům …………. za odhadní cenu pozemku. 

(Hlasování:7/0/2) 

 

Vztah k rozpočtu města: příjem do rozpočtu (66 600,- Kč) 

 

Zdůvodnění a vysvětlení: 

Manželé ………………. jsou vlastníky nemovitostí sousedících s Waldorfskou mateřskou školou 

na Daliměřicích. Byli účastníky stavebního řízení na stavbu nové školky, takže byli seznámeni 

s projektovou dokumentací. Vzhledem k tomu, že část pozemku parc.č. 711/131, k.ú. Daliměřice 

není zahrnuta podle nové projektové dokumentace do areálu MŠ, manželé ……….. si požádali o 

odkoupení části jejich bývalého pozemku parc.č. 711/131, k.ú. Daliměřice zpět do jejich vlastnictví.  
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Ve své žádosti uvedli, že se jedná o část pozemku, která jim byla odebrána v r. 1972 na stavbu 

mateřské školky. Pozemek parc.č. 711/131, k.ú. Daliměřice byl vykoupen tehdejším Městským 

národním výborem v Turnově za 8,- Kč za 1m
2
, což byla v té době hodnota stavebních pozemků. 

V celkové kupní ceně bylo dále zohledněno i další příslušenství pozemku (oplocení, porosty, 

vodovodní přípojka).  

Převedený pozemek sloužil jako zahrada, ale v posledních letech nebyl dětmi využíván. Po celou 

dobu posekání pozemku stále zajišťoval pan …………... 

 

Touto problematikou se zabývala již RM  na jednání dne 8.4.2013, kde prodej požadovaného 

pozemku nebyl schválen s tím, že se k novému projednání RM vrátí po dokončení stavby 

Waldorfské  MŠ. Výstavba MŠ proběhla podle harmonogramu a je zřejmé, jaká část pozemků je 

výstavbou skutečně dotčena. Byla uskutečněna schůzka s panem …………. přímo na místě, při 

které došlo k ujasnění o jakou část pozemku manželů ………. skutečně jde. Manželé ……….. 

požadovali odkoupit defakto dva pozemky, jeden menší o výměře cca 160 m
2
 navazující na 

pozemek v jejich vlastnictví v prodloužení vlastnické hranice pozemku parc.č. 712, k.ú. Daliměřice 

v jejich vlastnictví a dále větší část o výměře cca 530 m
2
, z jedné strany navazující na pozemek p.č. 

712, k.ú. Daliměřice ve vlastnictví manželů ……………… a z druhé strany přístupný  

z komunikace ul. Hruborohozecká. 

 

Požadavek manželů ……………. byl projednán na komisi pro rozvoj a správu majetku dne 

4.11.2013. Zde prodej části pozemku p.č. 711/131, k.ú. Daliměřice nebyl podpořen. Komisí bylo 

doporučeno si pozemek ponechat ve vlastnictví města. Jedná se o jediný pozemek v této lokalitě, 

který by město mohlo využít pro veřejné účely, např. do budoucna rozšíření o další pavilon MŠ. 

 

RM se k projednání prodeje pozemku vrátila na jednání dne 9.12.2013. Usnesením RM č. 548/2013 

bylo doporučeno ZM schválit prodej části pozemku parc.č. 711/131, k.ú. Daliměřice v přibližné 

ploše 140 m
2
 manželům ………… za odhadní cenu. 

 

Po několika osobních jednání na místě bylo dojednáno, že manželům …………. je možné 

přenechat pouze část v rozsahu logického prodloužení vlastnické hranice pozemku parc.č. 712, k.ú. 

Daliměřice po vyprojektované oplocení nové Waldorfské mateřské školy. Vzhledem k čerpání 

dotace z Operačního programu životního prostředí je město vázáno dodržením podmínek 

projektové dokumentace na uvedenou stavbu MŠ. S tímto návrhem manželé ……………. nakonec 

souhlasí a mají zájem si odkoupit alespoň menší část p.p.č. 711/131, k.ú. Daliměřice. 

 

Bylo zadáno geometrické zaměření na oddělení části pozemků p.č. 711/131 a st. 648, k.ú. 

Daliměřice s ohledem na projektované oplocení nové mateřské školky.  Celková výměra 

převáděného pozemku vyšla na 176 m
2
. Dále byl zadán znalecký posudek na určení ceny dle 

oceňovací vyhlášky a ceny obvyklé v místě. Cena dle oceňovací vyhlášky byla stanovena na 66.600 

Kč, cena obvyklá oddělených pozemků  činí 83.500 Kč. 

 

Vzhledem k tomu, že na části převáděného pozemku je zbořeniště po třetím pavilonu mateřské 

školky, který byl postaven na navážce, pozemek v současném stavu se nedá využít jako zahrádka, 

bude vyžadovat náročnou úpravu terénu. Převáděný pozemek je přístupný pouze přes pozemek 

školky a ze strany sousedního pozemku p.č. 712, k.ú. Daliměřice ve vlastnictví manželé 

……………. Z tohoto důvodu je případný zájemce pouze vlastník některého sousedního pozemku, 

což negativně ovlivňuje i tržní cenu.  
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RM a OSM doporučuje ZM schválit prodej pozemků parc.č. 711/301 zahrada o výměře 101 m
2
 a 

parc.č. 1021 ost.plocha o výměře 75 m
2
, k.ú. Daliměřice vyměřené geometrickým plánem do 

společného jmění manželů ……………, Turnov. Pro tento případ vzhledem k poloze a kvalitě 

pozemku navrhujeme kupní cenu stanovit ve výši 66.600, Kč dle oceňovací vyhlášky. 

      

Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje prodej pozemků parc.č. 711/301 zahrada o výměře 101 m

2
 a parc.č. 1021 ost.plocha o 

výměře 75 m
2
, k.ú. Daliměřice vyměřené geometrickým plánem do společného jmění manželů 

………………, Turnov. Pro tento případ vzhledem k poloze a kvalitě pozemku je stanovena kupní 

cena ve výši 66.600, Kč dle oceňovací vyhlášky. 
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5. Podklady na zasedání ZM dne: 26. 6. 2014 

 

Název materiálu: Prodej kotelny v ul. Žižkova, 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 spol. MN-AUTOHIT, s. r. o.   

 

Přílohy: snímek s vyznačením prodávaných nemovitostí 

 

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

                                                                                          

Projednáno v:  RM dne 14.1.2013, usnesení RM č. 12/2013 

RM projednala záměr prodeje a ukládá OSM zajistit podklady pro vyhlášení záměru prodeje 

zbývající části kotelny v ul. Žižkova, Turnov se zastavěným pozemkem p.č. 855/3 a včetně 

souvisejících pozemků, části parc.č. 855/1 a p.p.č. 855/4, k.ú. Turnov a předložit k projednání ZM 

včetně stanovení výše prodejní ceny. (Hlasování: 9/0/0) 

 

ZM dne 28.3.2013, usnesení  ZM č. 60/2013 

ZM schvaluje vyhlásit záměr prodeje objektu bývalé kotelny se st.p.č. 855/3, stavby se stp.č. 855/4, 

pozemek stp.č. 855/5 a část pozemku p.č. 855/1, vše v k.ú. Turnov, jak je vyznačeno na přiloženém 

snímku, za kupní cenu 4 mil. Kč. (Hlasování:23/0/0) 

 

RM dne 9.12.2013, usnesení RM č. 240/2013 

RM doporučuje ZM schválit snížení kupní ceny za prodej objektu bývalé kotelny s pozemkem p.č. 

855/3, stavby s p.p.č. 855/4, pozemku p.č. 855/5 a části pozemku p.č. 855/1 o výměře cca 2200 m
2
, 

vše v k.ú. Turnov na 3.400.000,- Kč a následně ukládá zveřejnění záměru prodeje nemovitostí za 

tuto sníženou cenu 

 

Vztah k rozpočtu města: příjem do rozpočtu (3.400.000,-- Kč) 

 

Zdůvodnění a vysvětlení: 

V prosinci 2013 na základě konkrétní žádosti pana …………., Turnov o odkoupení budovy bývalé 

kotelny v ul. Žižkova, Turnov včetně přilehlých pozemků byla na jednání ZM 19.12.2013 snížena 

kupní cena na 3.400.000 Kč.  Za tuto cenu byl záměr prodeje nemovitostí zveřejněn. Pan ……….. 

od odkoupení nemovitostí nakonec odstoupil z důvodu neposkytnutí úvěru bankou.  

 

Na odkoupení uvedených nemovitostí tj. pozemku parc.č. 855/3  zast.pl. o výměře 637 m
2
, na 

kterém stojí stavba bez čp/če techn. vybavenost, pozemku parc.č. 855/4 zast.pl. o výměře 8 m
2
, na 

kterém stojí stavba bez čp/če, jiná stavba, pozemku parc.č. 855/5 zastavěná plocha o výměře 6 m
2
, 

na kterém stojí stavba bez čp/če jiná stavba a část pozemku parc.č. 855/1 o výměře ......m
2
, který 

bude zaměřený geometrickým plánem, jsme v současné době obdrželi novou žádost od společnosti 

MN-AUTOHIT s.r.o. Tato společnost má zájem si uvedené nemovitosti za požadovanou cenu 

odkoupit. Objekt bývalé kotelny hodlají využít na garážování dodávkových vozidel o hmotnosti do 

3,5 t a v patře objektu mají v plánu vybudovat prostory na bydlení. Kupní cenu akceptují a zavazují 

se ji zaplatit do devadesáti dnů od schválení ZM a souhlasí s podáním návrhu na vklad vlastnického 



16 

práva do katastru nemovitostí až po uhrazení celé výše kupní ceny. Před schválením zastupitelstva 

města se zavazují zaplatit jistotu ve výši 50.000 Kč na účet města. 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  by se 

v tomto případě rušilo toto usnesení o schválení prodeje.   

 

Návrh na usnesení: 

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 855/3  zast.pl. o výměře 637 m
2
, na pozemku stojí stavba bez 

čp/če techn. vybavenost, pozemek parc.č. 855/4 zast.pl. o výměře 8 m
2
, na pozemku stojí stavba bez 

čp/če, jiná stavba, pozemek parc.č. 855/5 zastavěná plocha o výměře 6 m
2
, na pozemku stojí stavba 

bez čp/če jiná stavba a pozemek parc.č. 855/... o výměře .........m
2
 do vlastnictví společnosti MN-

AUTOHIT s.r.o. za cenu obvyklou v místě a čase ve výši 3.400.000 Kč splatnou do 90-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. Zároveň se v tomto případě ruší toto usnesení.   
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