
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 2. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 12. 5. 2021

Prodej obecního pozemku p.č. 2166/84, ul. Dvořákova, Lysá nad Labem

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Javorčíková Jana (evidence pozemků)

Důvodová zpráva:
Důvodová zpráva do RM dne 27.4.2021
Podílový vlastníci nemovitosti čp.1248, ul.Dvořákova, Lysá nad Labem, podali dne 7.4.2021 žádost o prodej pozemku 
pč. 2166/84 o výměře 96 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k.ú. Lysá nad Labem, který je přístupný pouze 
přes jejich nemovitost. Na obecní pozemek mají uzavřenou řádnou nájemním smlouvu. V roce 2017 Město Lysá nad 
Labem pozemky, jež sloužili jako zahrady ke stávajícím nemovitostem, prodávalo za cenu 300,- Kč/m2. Výbor pro 
správu majetku s prodejem pozemku souhlasí a navrhuje cenu 600,- Kč/m2.

Příloha:
- žádost ze dne 7.4.2021
- snímek katastrální mapy
- informace o pozemku p.č. 2166/84 a st. 1176, oba k.ú. Lysá nad Labem

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 schvaluje
zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p.č.2166/84, o výměře 96 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná 
plocha, v k.ú. Lysá nad Labem, druh pozemku ostatní plocha, v k.ú. Lysá nad Labem, ul. Dvořákova, dle § 39 odst. 1 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení) v platném znění, za kupní cenu ve výši 600,- Kč/m2, do vlastníctví 
podílových vlastníků pozemku p.č. st. 1176, jehož součástí je budova s číslem popisným 1248, v k.ú. Lysá nad Labem, s 
tím že nabyvatel hradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí.

Vazba na rozpočet města:

2020 01 | Odbor správy majetku

Kryto příjem VS 712 57 600,00 Kč

prodej nemovitostí

Při jednotkové ceně 600,- Kč/m2

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno

14. 4. 2021 Výbory Výbor pro správu majetku města

4 doporučuje k odsouhlasení

za cenu 600,- Kč/m2

Dosavadní rozhodnutí:
ZM v roce 2017 schválilo prodej sousedních pozemků obdobného typu za 300,- Kč/m2.
Usnesení RM č. 208 ze dne 27.4.2021
Rada města Lysá nad Labem
I. schvaluje
zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p.č. 2166/84, o výměře 96 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná
plocha, v k.ú. Lysá nad Labem, druh pozemku ostatní plocha, v k.ú. Lysá nad Labem, ul. Dvořákova, dle § 39 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení) v platném znění, za kupní cenu ve výši 600 Kč/m2, do vlastnictví
podílových vlastníků pozemku p.č. st. 1176, jehož součástí je budova s číslem popisným 1248, v k.ú. Lysá nad Labem s
tím, že nabyvatel hradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí,



II. doporučuje
ZM bod I ke schválení.


