
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 3. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 17. 6. 2020

Výkup pozemku p.č. 183/17 v k.ú. Litol, sousedící pozemek s ČOV

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Javorčíková Jana (evidence pozemků)

Důvodová zpráva:
Důvodová zpráva do RM dne 2.6.2020:
Dne 16.3.2020 se prostřednictvím emailu *************************** obrátila na náš odbor s nabídkou prodeje či směny 
pozemku p.č. 183/17 o výměře 323 m2, druh pozemku zahrada, k,ú. Litol. Pozemek se nachází vedle vstupu do areálu 
ČOV. Za odbor SM doporučujeme výkup tohoto pozemku za cenu 100,- Kč/m2. Výbor pro dostavbu obchvatu a správu 
majetku bude o této věci jednat na svém jednání dne 10.6.2020, předseda výboru sdělí stanovisko výboru přímo na 
jednání ZM.

Příloha:
- email ze dne 16.3.2020
- informace o pozemku p.č. 183/17 k.ú. Litol
- letecký snímek katastrální mapy

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. schvaluje
výkup pozemku p. č. 183/17 o výměře 323 m2, druh pozemku zahrada, k.ú. Litol, od ****************************************, 
za částku 100 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
OSM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I.Termín do:30.9.2020

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 32 300,00 Kč

výkup nemovitostí

         

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

Dosavadní rozhodnutí:
RM usnesením č. 310 ze dne 2.6.2020: I. schválila výkup pozemku p. č. 183/17 o výměře 323 m2, druh pozemku 
zahrada, k.ú. Litol, od Ing. Ilony Pospíškové, bytem Praha, za částku 100 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 17.06.2020 výkup pozemku ke schválení.


