
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 2. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 13. 4. 2022

Družstevní bydlení

Zprávu předkládá: Ing. Karel Otava

Zprávu vypracoval: Havelka Jiří (1. místostarosta)

Důvodová zpráva:
Vzhledem k velkému zájmu občanů města o družstevní bydlení a na základě schůzky s občany dne 23. 3. 2022, vzniká 
nové bytové družstvo, které chce stavět bytové domy na pozemcích města v areálu Fruty. Z diskusí vyplynulo, že by 
bylo dobré, aby podílníkem v družstvu bylo i město Lysá nad Labem a to formou vložení pozemku určeného územním 
rozhodnutím pro výstavbu bytových domů do vznikajícího družstva. Má-li město přistoupit k družstvu, musí mu být 
známy jeho stanovy, nebo musí být jedním ze zakladatelů. Pokud město není jedním ze zakladatelů, je nutné, aby 
vklad schválila členská schůze a byla uzavřena smlouva o nepeněžitém vkladu, jeho zápočtu na základní členský vklad a 
další členský vklad a způsobu případného vypořádání dalšího členského vkladu. O těchto věcech bude se vznikajícím 
družstvem jednáno a návrh bude předložen na příštím zasedání zastupitelstva. Proto v tuto chvíli doporučuji uložit 
Radě města zajistit oddělení pozemku potřebný k výstavbě nových bytových domů v areálu bývalé Fruty z pozemku p.č. 
3758/1 v k.ú. Lysá nad Labem a zajistit znalecký posudek na jeho cenu, a to do 31. 5. 2022.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 ukládá
RM zajistit oddělení pozemku potřebného k výstavbě nových bytových domů v areálu bývalé Fruty z pozemku p.č. 
3758/1 v k. ú. Lysá nad Labem a zajistit znalecký posudek na jeho cenu, a to do 31. 5. 2022.

Stanovisko k návrhu:
Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru.

Dosavadní rozhodnutí:
Usnesení č. 10 ze dne 2. 2. 2022

Zastupitelstvo města

I. ukládá

Radě města připravit návrh stanov bytového družstva, za následujících podmínek:

1. Členem se může stát občan ČR s trvalým pobytem v Lysé nad Labem v délce nejméně 2 roky t.j. od 1.1.2019, který 
nevlastní nemovitost v k.ú. Lysá nad Labem a Litol určenou k bydlení.

2. Členem může být pouze osoba svéprávná, starší 18 let, bez dluhu vůči městu nebo ČR, bez probíhající exekuce či 
insolvence a bez záznamu v rejstříku trestů.

3. Členy se mohou stát také manželé nebo registrovaní partneři nebo dlouhodobě spolu žijící páry. V takovém případě 
musí všichni plnit podmínku č. 2 a zároveň alespoň 1 z páru musí plnit podmínku č. 1.

4. Člen bytového družstva musí složit částku 250 000 Kč jako členský příspěvek. Termín stanoví družstvo.

5. Zastupitelstvo města rozhodne, zda se město stane také členem družstva nebo nikoliv.

6. Pro účely stavby bude vyčleněn pozemek města v Jedličkově ulici. O jeho využití pro stavbu bude uzavřena nájemní 
smlouva a následně smlouva o smlouvě budoucí kupní.



Termín do příštího zasedání ZM.

II. ukládá

Radě města připravit návrh nájemní smlouvy na pozemek v areálu Fruty.

Termín do 30.04.2022.

III. ukládá

Radě města svolat informativní jednání se všemi občany města, kteří projeví zájem o vstup do bytového družstva.

Termín do 15.03.2022.


