
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 4. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 15. 9. 2021

Uzavření kupní smlouvy na prodej souboru obecních pozemků jako celku v 
lokalitě Na Mlíčníku 

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Javorčíková Jana (evidence pozemků)

Důvodová zpráva:
Důvodová zpráva do RM dne 2.9.2021:
Zastupitelstvo města dne 9.9.2020 usnesením č. 114 schválilo uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na prodej 
souboru obecních pozemků (jako celku) parcelní číslo 511/57 o výměře 9 m2, druh pozemku ostatní plocha, parcelní 
číslo 511/60 o výměře 11 086 m2, druh pozemku orná půda, a parcelní číslo 511/5 o výměře 6 285 m2, druh orná půda, 
všechny tři pozemky v k.ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby prodejny s převládajícím sortimentem potraviny 
společnosti Kaufland Česká republika v.o.s, IČO:251 10 161, za cenu 1000,- Kč/m2, s tím že kupující hradí náklady 
spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Tato smlouva byla uzavřena dne 7.10.2020 pod evidenčím číslem 
SM/2020/0502/SB/Jav. Písemností ze dne 31.8.2021 vyzvala společnost Kaufland České republiky v.o.s. k uzavření kupní 
smlouvy. Ve smlouvě o budoucí smlouvě kupní je již schválen text samotné kupní smlouvy s tím, že půjde o notářskou 
úschovu kupní ceny u notáře Mgr. Karla Bareše v Lysé nad Labem.
Příloha:
- výzva k uzavření kupní smlouvy
- plná moc
- smlouva o budoucí smlouvě kupní ze dne 7.10.2020
- příloha ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní ze dne 7.10.2020

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření kupní smlouvy dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. SM/2020/0502/SB/Jav ze dne 7.10.2020 na 
prodej obecních pozemků parcelní číslo 511/57 o výměře 9 m2, druh pozemku ostatní plocha, parcelní číslo 511/60 o 
výměře 11 086 m2, druh pozemku orná půda, a parcelní číslo 511/5 o výměře 6 285 m2, druh orná půda, všechny tři 
pozemky v k.ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby prodejny s převládajícím sortimentem potraviny společnosti 
Kaufland Česká republika v.o.s, IČ:251 10 161, za cenu 1000,- Kč/m2, s tím že kupující hradí náklady spojené s podáním 
návrhu na vklad do KN. 

II. ukládá
Odboru správy majetku vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín: do 30.9.2021

III. pověřuje
starostu města podpisem této kupní smlouvy.

Vazba na rozpočet města:

2021 01 | Odbor správy majetku

Nekryto VS 712 17 380 000,00 Kč

příjem za prodej nemovitostí

         

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

Dosavadní rozhodnutí:



Usnesení ZM č. 64 ze dne 17.6.2020:
Zastupitelstvo města
I. schvaluje
Kaufland Česká republika v.o.s, IČ: 251 10 161 jako vítězného uchazeče ohledně prodeje souboru obecních pozemků 
(jako celku) parcelní číslo 511/57 o výměře 9 m2, druh pozemku ostatní plocha, parcelní číslo 511/60 o výměře 11 086 
m2, druh pozemku orná půda, a parcelní číslo 511/5 o výměře 6 285 m2, druh orná půda, všechny tři pozemky v k. ú. 
Lysá nad Labem, za účelem výstavby prodejny s převládajícím sortimentem potraviny, za cenu 1000 Kč/m2.
II. ukládá
místostarostce města jednat společně s Odborem SM se společností Kaufland Česká republika v.o.s, IČ: 251 10 161 o 
znění textu smlouvy o smlouvě budoucí kupní na předmět prodeje. Termín do: 15.08.2020,
III. ukládá
RM předložit ZM návrh znění smlouvy o smlouvě budoucí kupní na předmět prodeje na jednání ZM dne 09.09.2020 ke 
schválení.
Usnesení RM č. 501 ze dne 2.9.2020: RM
I. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu na prodej obecních pozemků parcelní číslo 511/57 
o výměře 9 m2, druh pozemku ostatní plocha, parcelní číslo 511/60 o výměře 11 086 m2, druh pozemku orná půda, a 
parcelní číslo 511/5 o výměře 6 285 m2, druh orná půda, všechny tři pozemky v k.ú. Lysá nad Labem, za účelem 
výstavby prodejny s převládajícím sortimentem potraviny společnosti Kaufland Česká republika v.o.s, IČ: 251 10 161, za 
cenu 1000 Kč/m2, s tím že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí 
nemovitých věcí je kupující,
II. doporučuje
ZM dne 09.09.2020 návrh dle bodu I ke schválení.
Usnesení ZM č.114 ze dne 9.9.2020:
I. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu (ve kterém budou upraveny tyto body:
čl. III doplnit v termínu do 10 dnů od podpisu notářské úschovy,
čl. VII bod 5 doplnit do 3 měsíců,
čl. VI doplnit zavazuje se prodávající poskytnout kupujícímu za tuto stavbu - včetně případného příslušenství, náhradu 
za cenu materiálu, a to na základě její hodnoty určené znaleckým posudkem vypracovaným soudním znalcem zvoleným 
kupujícím,
čl. IV doplnit o prohlášení prodávajícího, že probíhá změna územního plánu, která neovlivní záměr kupujícího) na 
prodej obecních pozemků parcelní číslo 511/57 o výměře 9 m2, druh pozemku ostatní plocha, parcelní číslo 511/60 o 
výměře 11 086 m2, druh pozemku orná půda, a parcelní číslo 511/5 o výměře 6 285 m2, druh orná půda, všechny tři 
pozemky v k.ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby prodejny s převládajícím sortimentem potraviny společnosti 
Kaufland Česká republika v.o.s, IČ: 251 10 161, za cenu 1000 Kč/m2, s tím že kupující hradí náklady spojené s podáním 
návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující,
II. pověřuje
starostu města podpisem této smlouvy o smlouvě budoucí kupní.
Usnesení RM č. 474 ze dne 2.9.2021:
Rada města Lysá nad Labem
I. doporučuje
uzavření kupní smlouvy dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. SM/2020/0502/SB/Jav ze dne 07.10.2020 na
prodej obecních pozemků parcelní číslo 511/57 o výměře 9 m2, druh pozemku ostatní plocha, parcelní číslo 511/60 o
výměře 11 086 m2, druh pozemku orná půda, a parcelní číslo 511/5 o výměře 6 285 m2, druh orná půda, všechny tři
pozemky v k.ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby prodejny s převládajícím sortimentem potraviny společnosti
Kaufland Česká republika v.o.s, IČ: 251 10 161, za cenu 1 000 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním
návrhu na vklad do KN,
II. předkládá
Zastupitelstvu města dne 15.09.2021 ke schválení uzavření kupní smlouvy dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě
kupní č. SM/2020/0502/SB/Jav ze dne 07.10.2020 na prodej obecních pozemků parcelní číslo 511/57 o výměře 9 m2,
druh pozemku ostatní plocha, parcelní číslo 511/60 o výměře 11 086 m2, druh pozemku orná půda, a parcelní číslo
511/5 o výměře 6 285 m2, druh orná půda, všechny tři pozemky v k.ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby prodejny s
převládajícím sortimentem potraviny společnosti Kaufland Česká republika v.o.s, IČ: 251 10 161, za cenu 1 000 Kč/m2 s
tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN.


