
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 5. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 28. 7. 2020

Přijetí daru od Povodí Labe - pozemky parcelní č. 3479/1, č. 3479/2, č. 3479/3, 
č. 3481/2, č. 3481/7 a č. 3482/2 v k.ú. Lysá nad Labem pod komunikacemi

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Javorčíková Jana (evidence pozemků)

Důvodová zpráva:
Důvodová zpráva do RM ze dne 14.7.2020:
Na základě novely zákona č.77/1997 Sb., o státním podniku (č.253/2016) a na základě jejího ustanovení § 16 odst. 8 
jsme dne 20.9.2017 požádali Povodí Labe, státní podnik o bezúplatný převod pozemků parcelní č. 3479/1, č. 3479/2, č. 
3479/3, č. 3481/2, č. 3481/7 a č. 3482/2 v k.ú. Lysá nad Labem, kde se nachází místní komunikace ve vlastnictví Města 
Lysá nad Labem.
Emailem ze dne 11.6.2020 potvrdili, že předmětné pozemky městu převedou na základě darovací smlouvy, kterou je 
nutné před samotným podpisem předložit MZe ke schválení.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. schvaluje
přijetí daru od Povodí Labe st.p. IČ: 70890005 a to pozemkové parcely č. 3479/1, č. 3479/2, č. 3479/3, č. 3481/2, č. 
3481/7 a č. 3482/2 v katastrálním území Lysá nad Labem, obec Lysá nad Labem, všechny v druhu ostatní plocha, 
ostatní komunikace, a se všemi jejich součástmi a příslušenstvím. Na těchto pozemcích se nacházejí místní komunikace 
ve vlastnictví obdarovaného. Návrh na vklad do KN hradí obdarovaný.

II. ukládá
Odboru SM vypracovat znění darovací smlouvy dle bodu I.

III. pověřuje
starostu města podpisem této darovací smlouvy

Vazba na rozpočet města:

2020 01 | Odbor správy majetku

Nekryto odd§ 3639, pol.6130, orj 10, org.3437 2 000,00 Kč

výkup nemovitostí

jedná se o uzavření darovací smlouvy s tím, že správní poplatek ve výši 2000,- Kč na zápis do KN hradí město

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

Dosavadní rozhodnutí:
Usnesení ZM č.69 ze dne 10.5.2017: Zastupitelstvo města schvaluje podání průběžných žádostí o bezúplatný převod 
pozemků ve vlastnictví Povodí Labe, s. p., pod komunikacemi II. a III. třídy a místními komunikacemi na katastrálním 
území města Lysá nad Labem. Jedná se o pozemky p. č. 3667/5, 3668, 3669, 3479/1, 3479/2, 3479/3, 3481/1, 3481/2, 
3481/7 a 3482/2, po zajištění zapsání předmětných pozemků do pasportu komunikací města.
Usnesení RM č. 408 ze dne 14.7.2020: Rada města Lysá nad Labem I. schvaluje přijetí daru od Povodí Labe st.p. IČ: 
70890005 a to pozemkové parcely č. 3479/1, č. 3479/2, č. 3479/3, č. 3481/2, č. 3481/7 a č. 3482/2 v katastrálním 
území Lysá nad Labem, obec Lysá nad Labem, všechny v druhu ostatní plocha, ostatní komunikace, a se všemi jejich 
součástmi a příslušenstvím. Na těchto pozemcích se nacházejí místní komunikace ve vlastnictví obdarovaného. Návrh 
na vklad do KN hradí obdarovaný. II. předkládá ZM dne 09.09.2020 návrh dle bodu I ke schválení.


