
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 2. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 22. 4. 2020

Nabídka odkupu podílů z pozemků p.č. 2034/42, 1975/21 a 2241 k.ú. Lysá nad 
Labem

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Javorčíková Jana (evidence pozemků)

Důvodová zpráva:
Důvodová zpráva do RM dne 10.3.2020: Dne 8.1.2020 zaslal *********** v zastoupení dalších podílových vlastníků nabídku 
na odkup jejich podílů z pozemků zapsaných na LV č. 2624 a 12543 v k.ú. Lysá nad Labem. Jedná se o pozemky v 
lokalitě Dvorce, Vinička směrem ke Staré Lysé. V příloze jsou informace o jednotlivých pozemcích s vyznačením 
předmětného podílu, jedná se vždy celkově o 1/8 pozemku. Obrazně řečeno jde celkem o 2 421,80 m2. RM dne 
12.2.2020 usnesením č.95 vzala na vědomé zaslanou nabídku a uložila místostarostovi města jednat s podílovými 
vlastníky o ceně pozemků p.č. 2034/42, 1975/21 a 2241 ( na situaci označeno červeně) tak, jak to doporučil Výbor pro 
dostavbu obchvatu a správu majetku. Dle telefonického sdělení *********** ze dne 28.2.2020 podílový vlastníci prodají na 
předmětných pozemcích svůj podíl 1/8 za cenu 15,- Kč/m2, tj. celkem 3 417 Kč ( výměra ze třech pozemků 227,76 
m2). Nutno připomenout, že po podpisu kupní smlouvy mají stále předkupní právo stávající podílový spoluvlastníci 
pozemků po dobu 3 měsíců.

Příloha:
- nabídka ze dne 8.1.2020
-situace se zákresem pozemků
-informace o pozemcích p.č. 2034/42. 1975/21 a 2241 k.ú. Lysá n.L.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. schvaluje
výkup spoluvlastnických podílů z pozemků p.č. 2034/42, 1975/21 a 2241, všechny v k.ú. Lysá nad Labem od podílových 
vlastníků ************************************************************************************************************************** za 
celkovou kupní cenu 3 417 Kč s tím, že kupující hradí náklady spojené se zápisem do katastru nemovitostí. Poplatníkem 
daně z nabytí nemovitých věcí je kupujicí.

II. ukládá
Odboru SM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín do : 31.7.2020

III. pověřuje
starostu města podpisem této kupní smlouvy

Vazba na rozpočet města:

2020 01 | Odbor správy majetku

Kryto od§ 3639, pol.6130, orj.10 , org.3437 3 417,00 Kč

výkup nemovitostí

výměra podílu 1/8 ze třech pozemků je 227,76 m2

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno

29. 1. 2020 Výbory Výbor pro dostavbu obchvatu a správu 
majetku města

2 souhlasí

s výkupem podílů pouze u pozemků p.č. 2034/42, 1975/21 a 2241. Pozemky slouží jako cesty a mohou být využity v 
rámci popzemkových úprav. Doporučuje jednat o ceně.návrh na výkup pouze podílů u třech pozemků za cenu max. 



50,-Kč/m2 při hlasování neprošel

Dosavadní rozhodnutí:
RM usnesení č. 95 ze dne 12.2.2020: RM I. bere na vědomí zaslanou nabídku na odkup spoluvlastnických podílů na LV 
2624 a LV 12543 v k.ú. Lysá nad Labem, II.ukládá místostarostovi Mgr.Havelkovi jednat o ceně pozemků p.č. 2034/42, 
1975/21 a 2241 v k.ú. Lysá nad Labem, do konce března 2020.
Usnesení RM č- 136 ze dne 10.3.2020: RM I. schvaluje výkup spoluvlastnických podílů z pozemků p.č. 2034/42, 1975/21 
a 2241, všechny v k.ú. Lysá nad Labem od podílových vlastníků 
************************************************************************************************************************** za celkovou kupní 
cenu 3 417 Kč s tím, že kupující hradí náklady spojené se zápisem do katastru nemovitostí. Poplatníkem daně z nabytí 
nemovitých věcí je kupujicí. II. doporučuje ZM dne 22.4.2020 výkup dle bodu I ke schválení


