
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 7. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 21. 10. 2020

Prodej části obecního pozemku p.č. 2428/1 připloceného k domu čp. 1681 ul.Za 
Zámkem, Lysá nad Labem

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Javorčíková Jana (evidence pozemků)

Důvodová zpráva:
Dopisem ze dne 30.9.2020 žadatelé s výší kupní ceny nesouhlasí.
Důvodová zpráva do RM dne 8.9.2020:
Po dohodě s mistostarostou Mgr. Jiřím Havelkou opětovně Odbor SM předkládá RM žádost SJM 
************************************ ze dne 1.7.2020 ve věci odkupu části obecního pozemku, který je připlocen k jejich 
nemovitosti čp. 1681. Jedná se o část pozemku p.č. 2428/1 v k.ú. Lysá nad labem nově označený jako pozemek p.č. 
2428/52 o výměře 39 m2, druh pozemku zahrada, dle GP č. 3559-4/2020. Manželé sdělili, že v minulosti, když kupovali 
stavební pozemek od MNV Lysá n.L., měli za to, že vlastní i tento pozemek, který byl v průběhu let Katastrálním 
úřadem přečíslován. Za OSM doporučujem prodej připlocené části pozemku za cenu 1500,- Kč/m2 tak, jak bylo v 
letošním roce schváleno majiteli sousední nemovitostí, který měl rovněž připlocen obecní pozemek. Žádost bude 
předložena na první jednání jednání Výboru pro správu majetku po prázdninách.
Příloha:
- žádost ze dne 1.7.2020 včetně příloh

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 schvaluje
zveřejnění záměru na prodej část obecního pozemku p.č. 2428/1 v k.ú. Lysá nad labem nově označený jako pozemek 
p.č. 2428/52 o výměře 39 m2, druh pozemku zahrada, dle GP č. 3559-4/2020, do vlastnictví SJM 
*****************************, za kupní cenu ve výši 1500,- Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením GP a 
náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

Vazba na rozpočet města:

2019 01 | Odbor správy majetku

Kryto příjem VS 712 58 500,00 Kč

prodej nemovitostí

         

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

Dosavadní rozhodnutí:
V měsíci září roku 2019 byla v Lysé nad Labem odsouhlasena cena za obdobný pozemek v ulici Za Zámkem ve výši 
1500,- Kč/m2.
Usnesení RM č. 437 ze dne 5.8.2020: Rada města Lysá nad Labem odkládá zveřejnění záměru na prodej část obecního 
pozemku p.č. 2428/1 v k.ú. Lysá nad Labem nově označený jako pozemek p.č. 2428/52 o výměře 39 m2, druh pozemku 
zahrada, dle GP č. 3559-4/2020, do vlastnictví SJM František a Hana Pánkovi, za kupní cenu ve výši 1500 Kč/m2.
Usnesení RM č.507 ze dne 8.9.2020: RM I.schvaluje zveřejnění záměru na prodej část obecního pozemku p.č. 2428/1 v 
k.ú. Lysá nad labem nově označený jako pozemek p.č. 2428/52 o výměře 39 m2, druh pozemku zahrada, dle GP č. 
3559-4/2020, do vlastnictví SJM *****************************, za kupní cenu ve výši 1500,- Kč/m2 s tím, že kupující hradí 
náklady spojené s pořízením GP a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí 
nemovitých věcí je kupující.II.doporučuje ZM dne 21.10.2020 bod I ke schválení


