
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

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

Uzavření kupní smlouvy na prodej souboru obecních pozemků jako celku v 
lokalitě Na Mlíčníku 

Zprávu předkládá: Romana Fischerová

Zprávu vypracoval: Javorčíková Jana (evidence pozemků)

Důvodová zpráva:
DSůvodová zpráva do RM dne 2.9.2020:
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. ZM usnesením č. 64 ze dne 17.6.2020: I. schválilo Kaufland 
Česká republika v.o.s, IČ: 251 10 161 jako vítězného uchazeče ohledně prodeje 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 cenu 1000 Kč/m2, II. uložilo 
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: 15.08.2020, III. uložilo RM předložit ZM 
návrh znění smlouvy o smlouvě budoucí kupní na předmět prodeje na jednání ZM dne 09.09.2020 ke schválení. Na 
základě výše uvedeného probíhala jednání a v příloze tohoto materiálu předkládáme návrh znění smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní odsouhlasený ze strany kupujícího. Příloha č.3 podklady pro DD bude vložena do materiálu až do ZM.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu na prodej obecních pozemků 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. pověřuje
starostu města podpisem této smlouvy o smlouvě budoucí kupní

Vazba na rozpočet města:

2020 01 | Odbor správy majetku

Nekryto VS 706 173 800,00 Kč

příjem pronájem pozemku obecně

Jednalo by se o celkový příjem města 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.

2021 01 | Odbor správy majetku

Nekryto VS 712 17 380 000,00 Kč

příjem za prodej nemovitostí

         

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



Dosavadní rozhodnutí:
Usnesení ZM č. 64 ze dne 17.6.2020:
Zastupitelstvo města
I. schvaluje
Kaufland Česká republika v.o.s, IČ: 251 10 161 jako vítězného uchazeče ohledně prodeje 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 cenu 1000 Kč/m2.
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: 15.08.2020,
III. ukládá
RM předložit ZM návrh znění smlouvy o smlouvě budoucí kupní na předmět prodeje na jednání ZM dne 09.09.2020 ke 
schválení.
Usnesení RM č. 501 ze dne 2.9.2020: RM
I. schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle předloženého návrhu na prodej obecních pozemků 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. doporučuje
ZM dne 09.09.2020 návrh dle bodu I ke schválení.


