
 

 
 

ZÁPIS 

Rady Města Turnov 

ze zasedání dne 26.8.2010 

 
 

 

1. Majetkové záležitosti   Ing. Pekař 

- prodej pozemku    L. Těhníková 

- zřízení věcného břemene 

- VŘ hřiště Výšinka, osvětlení Bukovina 

 

 

 

 

      PhDr. Hana Maierová 

      starostka 

 

 

K bodu č. 1/ Majetkové záležitosti 

Prodej pozemku v průmyslové zóně Vesecko – p.p.č. 695/176, 695/10, k.ú. Daliměřice 

usnesení    Usnesení RM č. 443/2010 

RM schvaluje záměr prodeje pozemků parc. č. 695/176 a 695/10, k. ú. Daliměřice v souladu s 

územním a regulačním plánem města Turnova – Obchodně - průmyslový areál Vesecko a se 

schválenou Změnou č. 10 ÚPSÚ Turnov za minimální cenu 500,- Kč/ m2 a ukládá OSM dostatečné 

zveřejnění záměru prodeje těchto pozemků. Předpokladem prodeje je doložení písemného souhlasu 

Pozemkového úřadu v Semilech o vzdání se restitučního nároku a předložení pravomocného 

usnesení Okresního soudu v Semilech o částečném zastavení soudního řízení podané žaloby na 

určení vlastnického práva, týkající se uvedených pozemků. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Zřízení věcného břemene na stavbu „Sdělovací vedení - optický kabel, propojení bytových domů 

sídliště Výšinka, Přepeřská, „u Nádraží“ 

usnesení    Usnesení RM č. 444/2010 

RM ruší usnesení č. 417/2010, 418/2010 a 419/2010 ze dne 16. 8. 2010. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

usnesení    Usnesení RM č. 445/2010 

RM ukládá OSM na příští zasedání RM předložit materiál týkající se problematiky věcných břemen 

a aktualizace cen k uzavírání smluv o zřízení věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví Města 

Turnov. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

 



 

Výběrové řízení hřiště Výšinka 

usnesení    Usnesení RM č. 446/2010 

RM na doporučení hodnotící komise schvaluje nevhodnější nabídku uchazeče Tomovy parky, s. r. 

o. na realizaci dětského hřiště Výšinka Turnov a mění doporučení komise ve výběru variant, tzn., že 

schvaluje variantu č.3 za cenu včetně DPH 370 442,- Kč a zároveň schvaluje uzavření Smlouvy o 

dílo s vybraným uchazečem. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

Výběrové řízení veřejné osvětlení Bukovina 

usnesení    Usnesení RM č.  447/2010 

RM schvaluje vyhlášení VŘ na zhotovitele stavby veřejné osvětlení Bukovina a jmenuje hodnotící 

komisi ve složení: Ing. Pekař, J. Vocácek, L. Těhníková, Ing. Šmiraus, P. Dubská Tóthová. 

(Hlasování: 8/0/0) 

 

 

V Turnově dne 31. srpna 2010 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Hana Maierová     Ing. Jaromír Pekař 

starostka města Turnova    místostarosta města Turnova 
 


