
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 2. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 6. 5. 2020

Výkup pozemků p.č. 14/30 a 14/45 v k.ú. Litol v rámci akce: přístaviště v Lysé 
nad Labem

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Javorčíková Jana (evidence pozemků)

Důvodová zpráva:
Důvodová zpráva do RM dne 232.4.2020: Na základě technického řešení přístaviště v Lysé nad Labem jsme oslovili 
*******************, zda by své pozemky p.č. 14/30 o výměře 309 m2 a p.č. 14/45 o výměře 220 m2, druh pozemku ostatní 
plocha, oba k.ú. Litol, městu neodprodala z důvodu, že přes tyto pozemky je navžena přístupová cesta z ulice Dolejší k 
plánovanému přístavišti na Labi v Lysé nad Labem. ****************** souhlasí s prodejem za kupní cenu 250,- Kč/m2. 
Výbor pro dostavbu obchvatu a správu majetku prozatím tuto záležitost neprojednával s ohledem na vyhlášený nouzový 
stav ČR, ale podklady k dané věci byly předsedovy výboru zaslány dne 9.4.2020.

Příloha:
koncepce technického řešení přístaviště Lysá n.L.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. schvaluje
výkup pozemku p. č. 14/30 o výměře 309 m2, druh pozemku ostatní plocha a p.č. 14/45 o výměře 220 m2, druh 
pozemku ostatní plocha, oba k.ú. Litol , pro potřeby záměru přístaviště v Lysé nad Labem, od 
***********************************************, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, 
který uhradí i kolek v hodnotě 2.000 Kč na návrh na vklad do KN. 

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 odd § 3639, pol. 6130, orj 10, org.3437 132 250,00 Kč

výkup pozemků

         

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

Dosavadní rozhodnutí:
RM usnesení č. 215 ze dne 22.4.2020: RM I. schvaluje výkup pozemku p. č. 14/30 o výměře 309 m2, druh pozemku 
ostatní plocha a p.č. 14/45 o výměře 220 m2, druh pozemku ostatní plocha, oba k.ú. Litol , pro potřeby záměru 
přístaviště v Lysé nad Labem, od paní Marie Barákové, bytem Lysá nad Labem, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně 
z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 2 000 Kč na návrh na vklad do KN,
II. doporučuje ZM dne 6.5.2020 výkup pozemků ke schválení.


