
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

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

Řešení užívání pozemku p.č. st.2163 k.ú. Lysá nad Labem ulice Poděbradova 
včetně stavby na tomto pozemku bez nájemního vztahu

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Javorčíková Jana (evidence pozemků)

Důvodová zpráva:
Důvodová zpráva do RM dne 12.2.2020: Na základě usnesení ZM č.194/III ze dne 10.12.2020 byl dne 17.1.2020 na úřední 
desce vyvěšen záměr na prodej pozemku p.č. st. 2163 včetně stavby v k.ú. Lysá nad Labem za cenu dle znaleckého 
posudku se splátkovým kalendářem na dobu 3 let pro vlastníky pozemku 443/1 k. ú. Lysá nad Labem a svěšen dne 
3.2.2020. Na tento záměr podali svou nabídku podílový vlastníci pozemku p.č. 443/1 v k.ú. Lysá nad Labem, že s 
odkupem předmětných nemovitostí za ceni dle znaleckého posudku souhlasí.

Příloha:
1) Snímek katastrální mapy
2) informace o pozemku p.č. st. 2163 k.ú. Lysá n.L.
3) informace o stavbě na pozemku p.č. st. 2163 k.ú. Lysá n.L.
4) fotografie budovy
5) dohoda o vydání věci ze dne 1992
6) dopis adresovaný MěÚ Lysá nad Labem panem Milošem Stříbrným dne 12.3.1991
7) hospodářská smlouva z roku 1988
8) prohlášení Heleny Stříbrné ze dne 12.3.1979
9) ocenění pozemku p.č. 443
10)znalecký posudek č. 930-03/19
11) zveřejnění záměru

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. schvaluje
prodej pozemku p.č. st. 2163 o výměře 96 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, včetně stavby na pozemku 
p.č. st. 2163 bez čp/č.ev., jiná stavby , v k.ú. Lysá nad Labem, za celkovou kupní cenu 292 050,- Kč, stanovenou dle 
znaleckého posudku č. 930-03/19 ze dne 2.2.2019, se splátkovým kalendářem na dobu 3 let, podílovým vlastníkům 
pozemku p.č. 443/1 k. ú. Lysá nad Labem *********************************************************************************** s tím, že 
kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je 
kupující.

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

Nekryto VS 712 292 050,00 Kč

prodej nemovitostí

kupní cena bude uhrazena v termínu do tří let od podpisu kupní smlouvy

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno



5. 12. 2018 Výbory Výbor pro dostavbu obchvatu a správu 
majetku města

doporučuje k uložení (úkolu)

Výbor pro obchvat města Lysá nad Labem projednal dne 5.12.2018 výše uvedenou záležitost a konstatoval, že užívání 
pozemku parc. č. 2163 k.ú. Lysá nad Labem a budovy na tomto pozemku bez nájemního vztahu je nutné řešit, protože 
město nemá přístup k této budově po obecním pozemku. Výbor navrhuje vypracování znaleckého posudku s uvedením 
ceny vyhláškové. Potom doporučuje zahájit jednání s panem *Stříbrným* a navrhnout tyto varianty řešení: a)prodej 
pozemku a budovy panu *Stříbrnému* za vyhláškovou cenu, b)pronájem panu *Stříbrnému* za cenu obvyklou, c)zřídit 
věcné břemeno chůze a jízdy na pozemku pana* Stříbrného* a získat tak přístup k nemovitosti v majetku města

Dosavadní rozhodnutí:
RM usnesení č. 738 ze dne 13. 11. 2018: I. bere na vědomí informaci ve věci užívání pozemku p. č. st. 2163 se stavbou 
bez č. p./č. ev. v k. ú. Lysá nad Labem ulice Poděbradova, II. žádá Výbor pro dostavbu obchvatu a správu majetku 
města o posouzení celé záležitosti a návrh dalšího postupu.
RM usnesení č. 25 ze dne 15.1.2019: RM: I. bere na vědomí doporučení výboru na vypracování znaleckého posudku na 
pozemek p.č. st.2163 včetně stavby bez čp/č.ev. v k.ú. Lysá nad Labem ulice Poděbradova s uvedením ceny vyhláškové 
a doporučení zahájit jednání s panem Stříbrným dle variantního řešení. II. uložit OSM: 1)zajistit vypracování znaleckého 
posudku na nemovitosti a to pozemek p.č. st.2163 a stavby bez čp/č.ev. na předmětném pozemku v k.ú. Lysá nad 
Labem ulice Poděbradova s uvedením ceny vyhláškové. Termín: do 27. 2. 2019. 2)po vypracování ZP vstoupit v jednání s 
panem ************** a navrhnout mu způsob řešení stávajícího stavu dle návrhu Výboru pro dostavbu obchvatu města 
Lysá nad Labem. Závěr jednání předložit na jednání Rady města. Termín: do 26. 3. 2019.
Usnesení RM č. 619 ze dne 5.11.2019: RM I. bere na vědomí návrh vlastníků pozemku p.č. 443/1 k.ú. Lysá nad Labem ve 
věci odkupu pozemku p.č. st.2163 včetně stavby v k.ú. Lysá nad Labem, II. předkládá návrh vlastníků pozemku p.č. 
443/1 k.ú. Lysá nad Labem ve věci odkupu pozemku p.č. st.2163 včetně stavby v k.ú. Lysá nad Labem ze dne 7.10.2019 
ZM dne 10.12.2019 k projednání.
Usnesení ZM č. 194 ze dne 10.12.2019: ZM I. bere na vědomí návrh vlastníků pozemku p.č. 443/1 k.ú. Lysá nad Labem 
ve věci odkupu pozemku p.č. st.2163 včetně stavby v k.ú. Lysá nad Labem, II. neschvaluje návrh vlastníků pozemku 
p.č. 443/1 k.ú. Lysá nad Labem ve věci odkupu pozemku p.č. st.2163 včetně stavby v k.ú. Lysá nad Labem ze dne 
7.10.2019 ZM, III. schvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku p.č. st. 2163 včetně stavby v k.ú. Lysá nad Labem za 
cenu dle znaleckého posudku se splátkovým kalendářem na dobu 3 let pro vlastníky pozemku 443/1 k. ú. Lysá nad 
Labem.
Usnesení RM č. 96 ze dne 12.2.2020: RM I. schvaluje prodej pozemku p.č. st. 2163 o výměře 96 m2, druh pozemku 
zastavěná plocha a nádvoří, včetně stavby na pozemku p.č. st. 2163 bez čp/č.ev., jiná stavby , v k.ú. Lysá nad Labem, 
za celkovou kupní cenu 292 050,- Kč, stanovenou dle znaleckého posudku č. 930-03/19 ze dne 2.2.2019, se splátkovým 
kalendářem na dobu 3 let, podílovým vlastníkům pozemku p.č. 443/1 k. ú. Lysá nad Labem 
*********************************************************************************** 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 22.4.2020 prodej 
pozemku včetně stavby dle bodu I. ke schválení


