
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 4. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 7. 9. 2022

Výkup podílu na pozemcích parc.č. 2836/30, PK 2832 a PK 3009 v k.ú. Lysá nad 
Labem

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Javorčíková Jana (evidence pozemků)

Důvodová zpráva:
Důvodová zpráva do rady města dne 27.4.2022: Pan Peter Kaplan, bytem Praha, e-mailem ze dne 11.3.2022 potvrdil, že 
má záměr Městu Lysá nad Labem bezúplatně darovat své podíly na pozemcích v katastrálním území Lysá nad Labem. Na 
základě telefonického rozhovoru bylo sděleno, že se jedná o podíly v rozsahu 1/5 z pozemků parc.č. 2836/30, PK 2832 
a PK 3009 zapsaných na listu vlastnictví číslo 2476 pro katastrální území Lysá nad Labem. Telefonicky bylo dohodnuto, 
že pan Peter Kaplan výše uvedené podíly na pozemích Městu Lysá nad Labem odprodá za symbolickou 1,- Kč. Odkup 
výše uvedených podílů za Odbor správy majetku doporučujeme, protože zde již vlastníme podíl v rozsahu 1/5.

Příloha:
1) e-mail ze dne 11.3.2022
2) informace o pozemku parc.č. 2836/30, PK 2832, PK 3009 v k.ú. Lysá nad Labem
3) seznam nemovitostí na listu vlastnictví č. 2476 v k.ú. Lysá nad Labem
4) snímek katastrální mapy

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. schvaluje
odkup podílu od pana Petera Kaplana, bytem Praha, na pozemcích parc.č. 2836/30, parc.č. PK 2832 a parc.č. PK 3009, 
a to vždy podílu 1/5, v katastrálním území Lysá nad Labem, za celkovou částku 1 Kč. Kupující hradí kolek v hodnotě 
2.000 Kč na návrh na vklad do katastru nemovitostí,

II. ukládá
odboru správy majetku vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín: do 30.11.2022,

III. pověřuje
starostu města podpisem této kupní smlouvy

Vazba na rozpočet města:

2022 01 | Odbor správy majetku

Kryto odd § 3639, pol. 6130, orj 10, org.3437 2 001,00 Kč

výkup pozemků

kolek 2000,- Kč, kupní cena 1 Kč. Cenová hodnota předmětu prodeje cca 60 000,- Kč.

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno
6. 4. 2022 Výbory Výbor pro správu majetku města

9 souhlasí

Výbor souhlasí s tím, že by město mělo tyto pozemky zdarma nebo za 1 Kč přijmout.

Dosavadní rozhodnutí:
Usnesení rady města č. 236 ze dne 27.4.2022:
Rada města Lysá nad Labem
I. doporučuje zastupitelstvu města odkup podílu od pana Petera Kaplana, bytem Praha na pozemcích parc.č. 2836/30, 



parc.č. PK 2832 a parc.č. PK 3009, a to vždy podílu 1/5, v katastrálním území Lysá nad Labem, za celkovou částku 1 Kč. 
Kupující
hradí kolek v hodnotě 2 000 Kč na návrh na vklad do katastru nemovitostí,
II. předkládá zastupitelstvu města na nejbližší zasedání odkup podílů na pozemcích dle bodu I. k projednání.


