
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 8. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 16. 12. 2020

Žádost o prodej části pozemku p.č. 322/14 v k.ú. Litol, ulice Dolejší 

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Javorčíková Jana (evidence pozemků)

Důvodová zpráva:
Důvodová zpráva do RM dne 1.12.2020:
Zastupitelstvo města usnesením č.112/I ze dne 9.9.2020 schválilo zveřejnění záměru na prodej části pozemku p.č. 
322/14 k.ú. Litol, nově označeno jako pozemek p.č. 322/19, o výměře 15 m2, druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Litol, 
dle geomerického plánu č. 931-148/2020,************************, který podal žádost o prodej této části obecního pozemku 
v ulici Doleší k.ú. Litol za účelem přestavby prvního patra ze skladových prostor na bytový prostor. Dle sdělení žadatele 
jedná se o 1 bytovou jednotku a parkování bude řešit na ulici Dolejší, Dobrovského sady. Dle sdělení OVŽP k bytové 
jednotce je nutné zajistit dvě parkovací místa. Pokud toto žadatel nemůže zajistit na svém pozemku, je možné toto 
řešit přes město s tím, že stavebník uhradí za jedno parkovací stání 50 tis. Kč (takto byla řešena výstavba v ulici 
Komenského usnesením ZM č.106 ze dne 20.6.2018).

Příloha:
- žádost ze dne 10.6.2020 včetně příloh
- informace o pozemku p.č. 322/14 a 322/1 k.ú. Litol
- letecký snímek katastrální mapy
- GP 931-148/2020
- zveřejněný záměr

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. schvaluje
prodej části obecního pozemku p.č. 322/14, nově označeno jako pozemek p.č. 322/19, o výměře 15 m2, druh pozemku 
ostatní plocha, k.ú. Litol, dle geomerického plánu č. 931-148/2020, ulice Dolejší, za kupní cenu 1500,- Kč/m2 do 
vlastnictví *********************************************** s tám, že náklady na pořízení geometrického plánu na dělení 
pozemku hradí kupující. Kupující hradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí. Poplatníkem daně 
z nabytí nemovitých věcí je kupující.

II. ukládá
OSM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín do: 31.3.2021

III. pověřuje
starostu města podpisem této kupní smlouvy

Vazba na rozpočet města:

2020 01 | Odbor správy majetku

Nekryto VS 712 22 500,00 Kč

příjem za prodej nemovitostí

         

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

Dosavadní rozhodnutí:
RM usnesením č. 436 ze dne 4.8.2020: I. schválila zveřejnění záměru na prodej části pozemku p.č. 322/14 v k.ú. Litol, 
ulice Dolejší a Dobrovského sady, za předpokladu uhrazení závazku vůči městu Lysá nad Labem,



II. neschvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku p.č. 322/1 v k.ú. Litol, ulice Dolejší a Dobrovského sady dle 
zaslané žádosti ze dne 10.06.2020 pod č.j. SM/40023/2020,
III. předkládá ZM dne 09.09.2020 žádost o prodej části pozemku p.č. 322/1 v k.ú. Litol k projednání.

ZM usnesení č.112 ze dne 9.9.2020:
ZM I. schvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 322/14, výměra dle vypracovaného GP, druh pozemku 
ostatní plocha, v k. ú. Litol, ulice Dolejší, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení) v 
platném znění, za kupní cenu 1500 Kč/m2 do vlastnictví Ing. Františka Fischera bytem Lysá nad Labem za podmínky, že 
bude uhrazen závazek vůči městu dle nájemní smlouvy č. SMI/12/428/N/Šm ze dne 22.11.2012 a bude vypracovávat 
geometrický plán na dělení pozemku na náklady nabyvatele. Nabyvatel hradí náklady spojené s návrhem na vklad do 
katastru nemovitostí,
II. neschvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. 322/1 v k. ú. Litol, ulice Dobrovského sady dle zaslané 
žádosti ze dne 10.06.2020 pod č. j. SM/40023/2020.

RM usnesení č. 642 ze dne 1.12.2020: Rada města Lysá nad Labem
I. schvaluje
prodej části obecního pozemku p.č. 322/14, nově označeno jako pozemek p.č. 322/19, o výměře 15 m2, druh pozemku
ostatní plocha, k.ú. Litol, dle geometrického plánu č. 931-148/2020, ulice Dolejší, za kupní cenu 1 500 Kč/m2 do
vlastnictví Ing.Františka Fischera bytem Lysá nad Labem s tím, že náklady na pořízení geometrického plánu na dělení
pozemku hradí kupující. Kupující hradí náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí. Poplatníkem daně
z nabytí nemovitých věcí je kupující,
II. doporučuje
ZM dne 16.12.2020 bod I. ke schválení.


