
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 3. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 23. 6. 2021

Odkup infrastruktury a převod pozemků do majetku města - zástavba rodinných 
domů, lokalita ul. Na Vysoké mezi, Litol, investor Družstvo Na Vysoké mezi.

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Pilař Tomáš (správa map a energií)

Důvodová zpráva:
Sdružení stavebníků rodinných domů, Družstvo Na Vysoké mezi, Havlínova 1749, 289 22 Lysá nad Labem, IČ: 24734501, 
vybudovalo na své náklady infrastrukturu pro zástavbu rodinných domů, v lokalitě ul. Na Vysoké mezi v Litoli. Výstavba 
infrastruktury byla realizována na základě Plánovací smlouvy č.1/2015 KÚ, ze dne 12.10.2015 a dodatku této smlouvy 
ze dne 17.10.2016. Infrastruktura byla vystavěna z většinové části na pozemcích, ve vlastnictví pana 
**********************************************************************************. Družstvo po kolaudaci vybudované infrastruktury 
zažádalo o převod infrastruktury do majetku města a pan *********** zažádal o převod pozemků do majetku města. ZM 
schválilo usnesením č. 217 ze dne 10.12.2019 návrh kupní smlouvy na odkup pozemků od p.**************. Družstvo však 
následně tyto pozemky od pana ************* odkoupilo a zažádalo znovu o převod infrastruktury do majetku města, s tím 
že pozemky předá městu později. Důvodem tohoto postupu je to, že k infrastruktuře se budou připojovat další 
stavebníci RD, kteří se nepodíleli na jejím financování. Družstvo žádá o změnu v podmínkách uvedených v plánovací 
smlouvě, ve čl. XI., ve smyslu tom, že Družstvo si zajistí samo finanční vyrovnání s vlastníky pozemků, kteří se 
nepodíleli na vybudování infrastruktury, do doby uzavření darovací smlouvy na převod pozemků, tj. do 20 let od 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací. Dle žádosti Družstva bude tedy odkoupena nejprve infrastruktura. 
Pozemky budou převedeny později na základě podpisu smlouvy darovací. OSM vypracoval návrh Kupní smlouvy na odkup 
infrastruktury a smlouvu o zřízení věcného břemene, k infrastruktuře na pozemcích Družstva a Smlouvu o smlouvě 
budoucí darovací na převod pozemků. Družstvo zajistí před převodem pozemků do majetku města zřízení věcných 
břemen na všechny ostatní sítě, které se na město převádět nebudou (optické kabely, elektrické vedení, plynovod, 
přípojky vodovodní a kanalizační). Pozemky město převezme, na základě darovací smlouvy a za podmínek v této 
smlouvě uvedených. Návrhy smluv byly schváleny městským právníkem.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. schvaluje
Uzavření Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, pro infrastrukturu v zástavbě rodinných 
domů v lokalitě ul. Na Vysoké mezi, Litol, investor Družstvo Na Vysoké mezi, Havlínova 1749, 289 22 Lysá nad Labem, 
IČ: 24734501.
Odkup infrastruktury za částku 1,- Kč, zřízení věcných břemen - služebností, bezplatně.

II. schvaluje
Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí darovací - pozemky parc. č. 54/79, 54/81, 54/84, 54/87, 54/89, 54/91, 58/24, 
844 v k.ú. Litol, vlastník Družstvo Na Vysoké mezi, Havlínova 1749, 289 22 Lysá nad Labem, IČ: 24734501.

Vazba na rozpočet města:

2021 01 | Odbor správy majetku

Kryto 2321, 5169, 10, 5152 -1,00 Kč

Podíly města na nových řadech VaK

         

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno

10. 12. 2019 Projednáno ZM

217 zamítla

text usnesení viz níže - Dosavadní rozhodnutí



25. 5. 2021 Projednáno RM

263 schválila
text usnesení viz níže - Dosavadní rozhodnutí

Dosavadní rozhodnutí:
ZM 10.12.2019
Usnesení č. 217
Zastupitelstvo města
I. z a m í t á
požadavek Družstva Na Vysoké mezi o vložení věty do kupní smlouvy na odkup pozemků od p. ************* ve znění: 
Kupující zprošťuje prodávajícího a vlastníka infrastruktury uvedené v čl. III. této smlouvy od poplatků, které vzniknou 
budoucím zřízením věcných břemen, služebností, na infrastrukturu uvedenou v čl. III. této smlouvy,

II. s c h v a l u j e
návrh kupní smlouvy na odkup pozemků od p. ************* s podmínkou, že k podpisu smlouvy dojde až po zanesení 
věcného břemene uložení plynovodu, elektrického vedení a optických kabelů do katastru nemovitostí, dle plánovací 
smlouvy,

III. s c h v a l u j e
návrh kupní smlouvy na odkup infrastruktury pro zástavbu RD, v lokalitě Na Vysoké mezi, od investora stavby - Družstva 
Na Vysoké mezi, s podmínkou, že k podpisu smlouvy dojde až po zanesení věcného břemene uložení plynovodu, 
elektrického vedení a optických kabelů do katastru nemovitostí, dle plánovací smlouvy.

RM 25.5.2021 Usnesení č. 263 Rada města Lysá nad Labem
I. schvaluje
návrh kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, pro infrastrukturu v zástavbě rodinných domů 
v lokalitě ul. Na Vysoké mezi, Litol, investor Družstvo Na Vysoké mezi, Havlínova 1749, 289 22 Lysá nad Labem, IČ: 
24734501.
II. schvaluje
návrh smlouvy o smlouvě budoucí darovací - pozemky v lokalitě ul. Na Vysoké mezi, Litol, vlastník Družstvo Na Vysoké 
mezi Havlínova 1749, 289 22 Lysá nad Labem, IČ: 24734501,
III. předkládá
výše uvedené návrhy smluv ke schválení do jednání zastupitelstva města, dne 23.06.2021


