
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

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

Prodej souboru obecních pozemků jako celku v lokalitě Na Mlíčníku

Zprávu předkládá: Romana Fischerová

Zprávu vypracoval: Javorčíková Jana (evidence pozemků)

Důvodová zpráva:
Důvodová zpráva do RM dne 10.6.2020:
Na základě usnesení ZM č. 40 ze dne 20.5.2020 byl dne 22.5.2020 zveřejněn na úřední desce záměr na prodej souboru 
obecních pozemků (jako celku) parcelní číslo 511/57 o výměře 9 m2, druh pozemku ostatní plocha, parcelní číslo 
511/60 o výměře 11 086 m2, druh pozemku orná půda, a parcelní číslo 511/5 o výměře 6 285 m2, druh orná půda, 
všechny tři pozemky v k.ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby prodejny s převládajícím sortimentem potraviny, za 
minimální cenu 760,- Kč/m2 a svěšen byl dne 8.6.2020. K předmětnému záměru podali své nabídky v daném termínu 4 
uchazeči: Nabídka č. 1: EXAFIN one, s.r.o. a KPD Group, s,r,o, Nabídka č. 2: IMPRESTA Alfa s.r.o., Nabídka č. 3: OC 
REINPO TWO s.r.o., Nabídka č. 4: Kaufland Česká republika v.o.s.. Hodnotící komise zasedala dne 9.6.2020, viz zápis z 
jednání a doporučuje jednat o prodeji s uchazečem, který podal nabídku č. 4, společnost Kaufland Česká republika 
v.o.s.. Ostatní uchazeči nesplnili podmínky záměru, tj. pokud nabídku nebude podávat přímo právnická osoba či fyzická 
osoba podnikající, jež podniká v rámci prodeje potravin/ řetězec, může nabídku podat developer, jenž bude mít 
uzavřenou smlouvu s konkrétním obchodním řetězcem, pro jaký prodejnu na předmětu prodeje vybuduje. Originály 
nabídek budou k nahlédnutí na jednání RM u paní místostarostky. Výbor pro správu majetku bude tuto záležitost 
projednávat na svém jednání dne 10.6.2020 a předseda výboru sdělí stanovisko přímo na jednání výboru.

Příloha:
1)zveřejněný záměr
2)seznam došlých nabídek
3)zápis z jednání hodnotící komise

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. schvaluje
prodej souboru obecních pozemků (jako celku) parcelní číslo 511/57 o výměře 9 m2, druh pozemku ostatní plocha, 
parcelní číslo 511/60 o výměře 11 086 m2, druh pozemku orná půda, a parcelní číslo 511/5 o výměře 6 285 m2, druh 
orná půda, všechny tři pozemky v k.ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby prodejny s převládajícím sortimentem 
potraviny společnosti Kaufland Česká republika v.o.s, IČ:251 10 161, za cenu 1000,- Kč/m2, s tím že kupující hradí 
náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

II. ukládá
místostarostce města jednat společně s Odborem SM se společností Kaufland Česká republika v.o.s, IČ:251 10 161 o 
znění textu smlouvy o smlouvě budoucí kupní na předmět prodeje.Termín do: 15.8.2020

III. ukládá
RM návrh znění smlouvy o smlouvě budoucí kupní na předmět prodeje předložit ZM na jeho jednání dne 9.9.2020 ke 
schválení.

Vazba na rozpočet města:

2020 01 | Odbor správy majetku

Nekryto VS712 17 380 000,00 Kč

příjem za prodej nemovitostí

Byla by uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní na celkovou kupní cenu ve výši 17 380 000,-Kč s tím, že do doby 
uzavření konečné kupní smlouvy by byl hrazen nájem ve výši 10,-Kč/m2/rok, tj. 173 800,- Kč/rok.

Stanovisko k návrhu:



Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru.

Dosavadní rozhodnutí:
Zastupitelstvo města usnesením č. 40 ze dne 20.5.2020 I. Schvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemků Na Mlíčníku 
p.č. 511/57 o výměře 9 m2, druh pozemku ostatní plocha, p.č. 511/60 o výměře 11 086 m2, druh pozemku orná půda , 
prodej pozemku 511/5 o výměře 6285m2 v k. ú orná půda - k. ú. Lysá nad Labem, II. Jmenuje členy a náhradníky členů 
hodnotící komise ve složení:
členové - Mgr. Jiří Havelka, Romana Fischerová, Matěj Kodeš, Jana Javorčíková, Ing. Diana Samková
náhradníci – Josef Kolman, Mgr. Hynek Fajmon, Ing. Karolína Stařecká, Mgr. Štěpánka Vošická.
Usnesení RM č.332 ze dne 10.6.2020: I. schvaluje prodej souboru obecních pozemků (jako celku) parcelní číslo 511/57 o 
výměře 9 m2, druh pozemku ostatní plocha, parcelní číslo 511/60 o výměře 11 086 m2, druh pozemku orná půda, a 
parcelní číslo 511/5 o výměře 6 285 m2, druh orná půda, všechny tři pozemky v k.ú. Lysá nad Labem, za účelem 
výstavby prodejny s převládajícím sortimentem potraviny společnosti Kaufland Česká republika v.o.s, IČ:251 10 161, za 
cenu 1000,- Kč/m2, s tím že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z 
nabytí nemovitých věcí je kupující.II.předkládá ZM dne 17.6.2020 prodej pozemků dle bodu I. ke schválení.


