
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 6. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 9. 9. 2020

Prodej obecních pozemků podél silnice směrem Stratov za účelem vybudování 
školicího střediska „Svět záchranářů“

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Javorčíková Jana (evidence pozemků)

Důvodová zpráva:
Důvodová zpráva do RM dne 26.8.2020:
S ohledem na skutečnost, že Zastupitelstvo Středočeského kraje hlasováním č. 99 ze dne 3.8.2020 schválilo revokaci 
usnesení o úplatném nabytí pozemků v Lysé nad Labem pro účel výstavby areálu Světa záchranářů, doporučujeme 
revokovat usnesení ZM č.118 ze dne 31.7.2019 ve věci prodeje obecních pozemků p. č. 3269 o výměře 53 148 m2, druh 
pozemku trvalý travní porost, p.č. 3272/3 o výměře 831 m2, druh pozemku vodní plocha, p.č. 3270/1 o výměře 22 961 
m2, druh pozemku trvalý travní porost, část pozemku p. č. 3271/1 nově označeného jako ppč. 3271/4 o výměře 730 
m2, druh pozemku vodní plocha , vzniklého dle GP č. 3443-25/2019, část pozemku p. č. 3271/2 nově označeného jako 
ppč. 3271/5 o výměře 2 204 m2, druh pozemku vodní plocha , vzniklého dle GP č. 3443-25/2019, část pozemku p. č. 
3272/2 nově označeného jako ppč. 3272/6 o výměře 5 234 m2, druh pozemku trvalý travní porost , vzniklého dle GP č. 
3443-25/2019, část pozemku p.č. 3610 nově označeného jako ppč. 3610/4 o výměře 1 595 m2, druh pozemku ostatní 
plocha, vzniklého dle GP č. 3443-25/2019, část pozemku p.č. 3611/1 nově označeného jako ppč. 3611/3 o výměře 1 
265 m2, druh pozemku ostatní plocha, vzniklého dle GP č. 3443-25/2019, celkem se jedná o výměru obecních pozemků 
v ploše 87 968 m2 v k.ú. Lysá nad Labem, Středočeskému kraji, IČ: 708 91 095, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5, 
PSČ: 150 21, za symbolickou kupní cenu ve výši 1,- Kč, za účelem zbudování výcvikového areálu, tzv. „Svět záchranářů“ 
sloužící pro výuku dětí a dospělých. Dne 12.6.2020 pod č.j. SM/40550/2020 byla zaslaná žádost od Českého svazu 
ochránců přírody o koupi výše uvedených pozemků za cenu 1,5 mil. Kč. Výbor pro správu majetku bue o výše uvedeném 
jednat na svém prvním jednání po prázdninách.

Příloha:
žádost ze dne 12.6.2020

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. bere na vědomí
a) skutečnost, že Zastupitelstvo Středočeského kraje hlasováním č. 99 ze dne 3.8.2020 schválilo revokaci usnesení o 
úplatném nabytí pozemků v Lysé nad Labem pro účel výstavby areálu Světa záchranářů
b) písemnost ze dne 12.6.2020 pod č.j. SM/40550/2020 od Českého svazu ochránců přírody s návrhem odkupu výše 
uvedených pozemků za cenu 1,5 mil. Kč

II. revokuje
své usnesení ZM č.118 ze dne 31.7.2019

III. neschvaluje
zveřejnění záměru na prodej obecních pozemků dle písemnosti č.j. SM/40550/2020 od Českého svazu ochránců přírody 
ze dne 12.6.2020

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

Dosavadní rozhodnutí:
Usnesení ZM č. 118 ze dne 31.7.2019: ZM schvaluje prodej obecních pozemků p. č. 3269 o výměře 53 148 m2, druh 
pozemku trvalý travní porost, p.č. 3272/3 o výměře 831 m2, druh pozemku vodní plocha, p.č. 3270/1 o výměře 22 961 
m2, druh pozemku trvalý travní porost, část pozemku p. č. 3271/1 nově označeného jako ppč. 3271/4 o výměře 730 
m2, druh pozemku vodní plocha , vzniklého dle GP č. 3443-25/2019, část pozemku p. č. 3271/2 nově označeného jako 
ppč. 3271/5 o výměře 2 204 m2, druh pozemku vodní plocha , vzniklého dle GP č. 3443-25/2019, část pozemku p. č. 



3272/2 nově označeného jako ppč. 3272/6 o výměře 5 234 m2, druh pozemku trvalý travní porost , vzniklého dle GP č. 
3443-25/2019, část pozemku p.č. 3610 nově označeného jako ppč. 3610/4 o výměře 1 595 m2, druh pozemku ostatní 
plocha, vzniklého dle GP č. 3443-25/2019, část pozemku p.č. 3611/1 nově označeného jako ppč. 3611/3 o výměře 1 
265 m2, druh pozemku ostatní plocha, vzniklého dle GP č. 3443-25/2019, celkem se jedná o výměru obecních pozemků 
v ploše 87 968 m2 v k.ú. Lysá nad Labem, Středočeskému kraji, IČ: 708 91 095, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5, 
PSČ: 150 21, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za symbolickou kupní cenu ve výši 1,- Kč, za 
účelem zbudování výcvikového areálu, tzv. „Svět záchranářů“ sloužící pro výuku dětí a dospělých s tím, že prodávající 
hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na oddělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním 
návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. II. schvaluje do znění kupní smlouvy 
zakomponovat text v tomto znění: Účastníci této smlouvy sjednávají právo zpětné koupě v případě, že na předmětných 
pozemcích nebude realizován záměr vybudování areálu „Svět záchranářů“. Kupující se zavazuje vybudovat areál „Svět 
záchranářů“ na uvedených pozemcích nejpozději do 5 let od podpisu této smlouvy. Po marném uplynutí uvedené lhůty 
se kupující zavazuje odprodat prodávajícímu uvedené pozemky zpět za stejných podmínek, za jakých uvedené 
nemovitosti od prodávajícího nabyl dle této smlouvy.
RM usnesením č. 470 ze dne 26.8.2020: RM
I. bere na vědomí
a) skutečnost, že Zastupitelstvo Středočeského kraje hlasováním č. 99 ze dne 3.8.2020 schválilo revokaci usnesení o 
úplatném nabytí pozemků v Lysé nad Labem pro účel výstavby areálu Světa záchranářů
b) písemnost ze dne 12.6.2020 pod č.j. SM/40550/2020 od Českého svazu ochránců přírody s návrhem odkupu výše 
uvedených pozemků za cenu 1,5 mil. Kč
II. doporučuje ZM dne 9.9.2020 revokovat usnesení ZM č.118 ze dne 31.7.2019
II.předkládá ZM dne 9.9.2020 k projednání písemnost ze dne 12.6.2020 pod č.j. SM/40550/2020 od Českého svazu 
ochránců přírody


