
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 5. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 27. 10. 2021

Žádost o pronájem pozemku pod plechovou garáží v ulici Lom

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Javorčíková Jana (evidence pozemků)

Důvodová zpráva:
Důvodová zpráva do RM dne 14.9.2021:
Jednatelka společnosti Ve Skále, s.r.o., IČO: 06914331 se sídlem Byšičky ev.č. 137, písemností ze dne 31.8.2021, č.j. 
SM/71209/2021, žádá o pronájem části obecního pozemku parc.č. 2569/5, o výměře 20 m2, k.ú. Lysá nad Labem, pod 
plechovou garáží označené č.10 v ulici Lom, kterou společnost zakoupila společně s rodinným domem čp.1002 od 
původního vlastníka pana ***********. Pan ********** měl společně se sestrou ****************** pozemek pod plechovou garáží 
pronajatý. Paní ************ v letošním roce zemřela . Pan ********** trvale žije v Plzni. Platba za pronájem pozemku v 
letošním roce je uhrazena. Dle usnesení ZM č. 109/II/2 ze dne 17.2.2016 převod nájmu pozemku pod garáží na další 
uživatele již není možný. Dle usnesení ZM č. 550 ze dne 9.11.2016 je převod nájmu pozemku na děti či příbuzné dle 
zákona možný v lokalitě Lom, ale za předpokladu trvalého pobytu v ulici Lom. Dle stávajích usnesení pronájem 
společnosti není možný. Pokud by zastupitelstvo města s pronájmem pozemku souhlasilo, musí být nejprve zveřejněný 
záměr na pronájem pozemku. Výbor pro správu majetku bude žádost projednávat na svém jednání dne 8.9.2021.
Příloha:
- žádost ze dne 31.8.2021
- informace o pozemku parc.č. st. 1391 jehož součástí je budova s čp.1002
- výpis z obchodního rejstříku

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
žádost společnosti Ve Skále,s.r.o., IČO: 06914331, se sídlem Byšičky ev.č. 137, ze dne 31.8.2021, č.j. SM/71209/2021,ve 
věci pronájmu části obecního pozemku parc.č. 2569/5, o výměře 20 m2, k.ú. Lysá nad Labem, pod plechovou garáží 
označené č.10 v ulici Lom

II. trvá
na svém usnesení č. 550 ze dne 9.11.2016

Vazba na rozpočet města:

2021 01 | Odbor správy majetku

Kryto VS 707 700,00 Kč

příjem za pronájem pozemku pod plechovou garáží

         

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno

8. 9. 2021 Výbory Výbor pro správu majetku města

10 nesouhlasí a nedoporučuje ke 
schválení

převod nájemní smlouvy

Dosavadní rozhodnutí:
Usnesení ZM č.109 ze dne 17.2.20216:
Zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e



změnu výše ceny pronájmu obecních pozemků pod plechovými garážemi a zděnou garáží od roku 2017 na částku 35 
Kč/m2/rok,
II. u k l á d á
1) odboru SMI zveřejnit na úřední desce záměr na uzavření dodatků ke stávajícím nájemním smlouvám na pronájem 
obecních pozemků p. č. 2657/3, 2569/5, 2673/1 a 2655/11, všechny k. ú. Lysá n. L., pod plechovými garážemi, a 
pozemku p. č. st. 599, k. ú. Litol, pod stavbou zděné garáže jiného vlastníka, od 01.01.2017, z důvodu změny výše 
nájemného.
2) odboru SMI informovat vlastníky garáží, že převod nájmu pozemků pod garážemi na další uživatele již nebude 
možný.

Usnesení ZM č. 550 ze dne 9.11.2016:
Zastupitelstvo města
s c h v a l u j e
revokaci části usnesení ZM č. 109, ze dne 17.02.2016, s tím, že převod nájmu pozemku na děti či příbuzné dle zákona 
bude možný i po 01.01.2017 v lokalitě Lom, tj. p. p. č. 2569/5, k. ú. Lysá n. L., za předpokladu, že budou mít v Lomu 
trvalé bydliště.


