
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 

 

konané dne 13. 2. 2019                                                                               

 

Opětovná žádost o možnost pronájmu obecního pozemku p.č. 2655/11 k.ú. Lysá nad 

Labem pod plechovou garáží č. 8 z důvodu nabytí v dědickém řízení  

  

 

ZM usnesení č. 109 ze dne 17.2.2018: 

Zastupitelstvo města    

 

I. s c h v a l u j e  

změnu výše ceny pronájmu obecních pozemků pod plechovými garážemi a zděnou garáží od 

roku 2017 na částku 35 Kč/m
2
/rok,  

II. u k l á d á  

1) odboru SMI zveřejnit na úřední desce záměr na uzavření dodatků ke stávajícím nájemním 

smlouvám na pronájem obecních pozemků p. č. 2657/3, 2569/5, 2673/1 a 2655/11, všechny k. 

ú. Lysá n. L., pod plechovými garážemi, a pozemku p. č. st. 599, k. ú. Litol, pod stavbou 

zděné garáže jiného vlastníka, od 01. 01. 2017, z důvodu změny výše nájemného,  

2) odboru SMI informovat vlastníky garáží, že převod nájmu pozemků pod garážemi na další 

uživatele již nebude možný.  

 

 

RM usnesení č. 160 ze dne 5. 3. 2018:  

Rada města 

 

I.b e r e  n a  v ě d o m í  

žádost  o pronájem obecního pozemku p. č. 2655/11, k. ú. Lysá nad 

Labem, pod plechovou garáží č. 8, z důvodu jejího nabytí v dědickém řízení,  

II. p ř e d k l á d á 

ZM dne 28. 03. 2018 ke zvážení, zda trvat na usnesení č. 109, ze dne 17. 02. 2016 v bodě II/2.  

 

Zastupitelstvo města ze dne 4. 4. 2018:  

neprošel ani jeden předložený návrh ohledně zrušení či udělení výjimky ohledně omezení 

pronájmu pozemku p.č. 2655/11 k.ú. Lysá nad Labem pod plechovou garáží č. 8. Tím je tedy 

stále v platnosti usnesení Zastupitelstva města č. 109 ze dne 17. 2. 2016 v bodě II/2.  

 

RM usnesení č. 23 ze dne 15. 1. 2019:  

Rada města 

 

I. b e r e  n a  v ě d o m í     

opětovnou žádost o pronájem obecního pozemku p. č. 2655/11 k. ú. 

Lysá nad Labem pod plechovou garáží č. 8 z důvodu jejího nabytí v dědickém řízení, 

 

II. k o n s t a t u j e,  

že výjimky jsou obecně nesystémové, bylo by nutné pravidlo zrušit celkově pro všechny, 

 

III. p ř e d k l á d á ,  

ZM dne 13.02.2019 ke zvážení, zda trvat na usnesení č. 109, ze dne 17.02.2016 v bodě II/2. 

 



 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

 

I. b e r e  n a  v ě d o m í     

opětovnou žádost o pronájem obecního pozemku p. č. 2655/11 k. ú. 

Lysá nad Labem pod plechovou garáží č. 8 z důvodu jejího nabytí v dědickém řízení, 

 

II. r e v o k u j e,  

své usnesení č. 109, ze dne 17. 02. 2016 v bodě II/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva do RM 15.1.2019 

Popis problému: 

Odbor SM předkládá RM opětovnou žádost o pronájem obecního 

pozemku p.č. 2655/11 k.ú. Lysá nad Labem pod plechovou garáží č. 8 z důvodu jejího nabytí 

v dědickém řízení po bratru

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM 

Zastupitelstvo města usnesením č. 109 ze dne 17. 2. 2016: I. schvaluje změnu výše ceny 

pronájmu obecních pozemků pod plechovými garážemi a zděnou garáží od roku 2017 na 

částku 35 Kč/m
2
/rok, II. ukládá 1) odboru SMI zveřejnit na úřední desce záměr na uzavření 

dodatků ke stávajícím nájemním smlouvám na pronájem obecních pozemků p. č. 2657/3, 

2569/5, 2673/1 a 2655/11, všechny k. ú. Lysá n. L., pod plechovými garážemi, a pozemku p. 

č. st. 599, k. ú. Litol, pod stavbou zděné garáže jiného vlastníka, od 01. 01. 2017, z důvodu 

změny výše nájemného, 2) odboru SMI informovat vlastníky garáží, že převod nájmu 

pozemků pod garážemi na další uživatele již nebude možný. Usnesení RM č. 160 ze dne 5. 3. 

2018: RM I. bere na vědomí žádost , o pronájem obecního pozemku 

p. č. 2655/11, k. ú. Lysá nad Labem, pod plechovou garáží č. 8, z důvodu jejího nabytí 

v dědickém řízení, II. předkládá ZM dne 28. 03. 2018 ke zvážení, zda trvat na usnesení č. 109, 

ze dne 17. 02. 2016 v bodě II/2. Zastupitelstvo města ze dne 4. 4. 2018: neprošel ani jeden 

předložený návrh ohledně zrušení či udělení výjimky ohledně omezení pronájmu pozemku 

p.č. 2655/11 k.ú. Lysá nad Labem pod plechovou garáží č. 8. Tím je tedy stále v platnosti 

usnesení Zastupitelstva města č. 109 ze dne 17. 2. 2016 v bodě II/2.  

 

Návrh řešení: 

Odbor SM doporučuje RM: I. vzít na vědomí opětovnou žádost o 

pronájem obecního pozemku p.č. 2655/11 k.ú. Lysá nad Labem pod plechovou garáží č. 8 z 

důvodu jejího nabytí v dědickém řízení ,  II. konstatovat, že výjimky jsou obecně 

nesystémové, bylo by nutné pravidlo zrušit celkově pro všechny, II. předložit, ZM dne 13. 2. 

2019 ke zvážení, zda trvat na usnesení č. 109, ze dne 17.2.2016 v bodě II/2. 

 

Stanovisko k návrhu: 

Stanovisko Stavební komise ze dne 19. 2. 2018: K žádosti o možnost udělení 

výjimky z přenosu nájemního práva k pozemku pod ocelovou garáží na novém sídlišti, 

komise sděluje následující. Pokud se bude postupovat podle usnesení obce a jejich pravidel, 

tedy že se tyto nájmy nebudou přenášet na nové osoby, nelze požadavku vyhovět. Výjimky 

jsou obecně nesystémové, bylo by nutné pravidlo zrušit celkově pro všechny. Je otázkou, zda 

je pravidlo obecně správné a nezbytné. Výbor pro dostavbu obchvatu města, komplexní 

pozemkové úpravy a správu majetku bude výše uvedenou žádost projednávat na svém jednání 

dne 14. 3. 2018 a předseda výboru sdělí stanovisko přímo na jednání ZM. Nově jmenovaný 

výbor pro dostavbu obchvatu města bude mít jednání dne 6. 2. 2019. 

 

Vztah k rozpočtu: 

V případě uzavření nájemní smlouvy by se jednalo o příjem na organizaci č. 707 ve výši 

1 225 Kč. 

                                                                                                                   

Jana Javorčíková 

Příloha: 

- žádost ze dne 5. 2. 2018 včetně kopie dodatku č. 2 

- žádost ze dne 20.12.2018 

- písemnost OSM ze dne 9.4.2018 


