
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 

 

konané dne 13. 2. 2019                                                                               

 

Majetkoprávní vypořádání – rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem  

 

RM usnesení č. 647 ze dne 26.9.2018: 

Rada města    

I. s c h v a l u j e  

1) zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č.  610/9 o výměře 67 m
2 

druh 

pozemku ostatní plocha, p. č. 610/89 o výměře 527 m
2 

druh pozemku ostatní plocha, p. č. 

694/12 o výměře 147 m
2 

druh pozemku trvalý travní porost, p. č. 810/1 o výměře 104 m
2 

druh 

pozemku orná půda, p. č. 3483/3 o výměře 20 m
2 

druh pozemku ostatní plocha, p. č. 3484/2 

o výměře 192 m
2 

druh pozemku ostatní plocha a p. č. 3621/2 o výměře 862 m
2 

druh pozemku 

ostatní plocha, všechny v k.ú. Lysá nad Labem, Správě železniční dopravní cesty, státní 

organizace se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 , IČ: 70994234, 

dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za kupní cenu ve výši 388 521,- 

Kč, s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení 

předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně 

z nabytí nemovitých věcí je kupující. Jedná se o prodej pozemků z důvodu rekonstrukce ŽST 

Lysá nad Labem, 

2) zveřejnění záměru na pronájem části obecního pozemku p. č.  610/89 o výměře 14 m
2 

druh 

pozemku ostatní plocha, p. č. 621/2 o výměře 105 m
2 

druh pozemku ostatní plocha, p. č. 

694/15 o výměře 722 m
2 

druh pozemku ostatní plocha, p. č. 694/21 o výměře 138 m
2 

druh 

pozemku ostatní plocha, p. č. 3476/2 o výměře 237 m
2 

druh pozemku ostatní plocha, p. č. 

3476/5 o výměře 44 m
2 

druh pozemku ostatní plocha, p. č. 3484/2 o výměře 1032 m
2
 druh 

pozemku ostatní plocha a p. č. 3518/2 o výměře 160 m
2 

druh pozemku ostatní plocha, všechny 

v k. ú. Lysá nad Labem, Správě železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem: 

Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 , IČ: 70994234, dle zákona o obcích 

č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za nájemné ve výši 20,- Kč/m
2
/rok, z důvodu 

rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem,  

3) zveřejnění záměru na uzavření smlouvy o výpůjčce na část obecního pozemku p. č.  651/4 

o výměře 145 m
2 

druh pozemku orná půda, p. č. 3801 o výměře 200 m
2 

druh pozemku orná 

půda a  p. č. 3817 o výměře 144 m
2 

druh pozemku ostatní plocha, všechny v k.ú. Lysá nad 

Labem, se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem: Praha 1 - Nové 

Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 , IČ: 70994234, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., 

§ 39, v platném znění, z důvodu rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem, II. předkládá ZM návrh 

na zveřejnění záměru dle bodu I ke schválení. 

 

ZM usnesení č. 163 ze dne 31.10.2018: 

Zastupitelstvo města    

 

s c h v a l u j e  

zveřejnění záměr na prodej části obecního pozemku p. č. 610/9 o výměře 67 m
2 

druh pozemku 

ostatní plocha, p. č. 610/89 o výměře 527 m
2 

druh pozemku ostatní plocha, p. č. 694/12 

o výměře 147 m
2 

druh pozemku trvalý travní porost, p. č. 810/1 o výměře 104 m
2 

druh 

pozemku orná půda, p. č. 3483/3 o výměře 20 m
2 

druh pozemku ostatní plocha, p. č. 3484/2 

o výměře 192 m
2 

druh pozemku ostatní plocha a p. č. 3621/2 o výměře 862 m
2 

druh pozemku 

ostatní plocha, všechny v k. ú. Lysá nad Labem, Správě železniční dopravní cesty, státní 

organizace se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, 



dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za kupní cenu ve výši 388 521 Kč 

s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětu 

prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí 

nemovitých věcí je kupující. Jedná se o prodej pozemků z důvodu rekonstrukce ŽST Lysá nad 

Labem. K záměru budou přiloženy příslušné geometrické plány. 

 

RM usnesení č. 802 ze dne 11. 12. 2018: 

Rada města    

 

I. s c h v a l u j e    

a) prodej části obecního pozemku p. č. 610/9, nově označeno dle GP č. 3320-194/2018 jako 

pozemek p.č. 610/101 o výměře 67 m
2
, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace,  k. 

ú. Lysá n. L.,  části obecního pozemku p. č. 610/89, nově označeno dle GP č. 3321-194/2018 

jako pozemek p.č. 610/103 o výměře 527 m
2
, druh pozemku ostatní plocha, ostatní 

komunikace,  k. ú. Lysá n. L., části obecního pozemku p. č. 694/12, nově označeno dle GP č. 

3295-35/2018 jako pozemek p.č. 694/25 o výměře 147 m
2
, druh pozemku travní porost,  k. ú. 

Lysá n. L., části obecního pozemku p. č. 810/1, nově označeno dle GP č. 3319-194/2018 jako 

pozemek p.č. 810/5 o výměře 104 m
2
, druh pozemku orná půda,  k. ú. Lysá n. L., části 

obecního pozemku p. č. 3483/3, nově označeno dle GP č. 3319-194/2018 jako pozemek p.č. 

3483/5 o výměře 20 m
2
, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace,  k. ú. Lysá n. L., 

části obecního pozemku p. č. 3484/2, nově označeno dle GP č. 3319-194/2018 jako pozemek 

p.č. 3484/11 o výměře 192 m
2
, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace,  k. ú. Lysá 

n. L. a části obecního pozemku p. č. 3621/2, nově označeno dle GP č. 3322-194/2018 jako 

pozemek p.č. 3621/5 o výměře 862 m
2
, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace,  k. 

ú. Lysá n. L., Správě železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem: Praha 1 - Nové 

Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, za kupní cenu ve výši 388 521 Kč s tím, 

že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětu 

prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí 

nemovitých věcí je kupující. Jedná se o prodej pozemků z důvodu rekonstrukce ŽST Lysá nad 

Labem. 

 

b) pronájem části obecního pozemku p. č.  610/89 o výměře 14 m
2 

druh pozemku ostatní 

plocha, p. č. 621/2 o výměře 105 m
2 

druh pozemku ostatní plocha, p. č. 694/15 o výměře 722 

m
2 

druh pozemku ostatní plocha, p. č. 694/21 o výměře 138 m
2 

druh pozemku ostatní plocha, 

p. č. 3476/2 o výměře 237 m
2 

druh pozemku ostatní plocha, p. č. 3476/5 o výměře 44 m
2 

druh 

pozemku ostatní plocha, p.č. 3484/2 o výměře 1032 m
2
 druh pozemku ostatní plocha a p. č. 

3518/2 o výměře 160 m
2 

druh pozemku ostatní plocha, všechny v k.ú. Lysá nad Labem, 

Správě železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem: Praha 1 - Nové Město, 

Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 , IČ: 70994234, za nájemné ve výši 20,- Kč/m
2
/rok, z důvodu 

rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem. 

 

c) uzavření smlouvy o výpůjčce na část obecního pozemku p. č.  651/4 o výměře 145 m
2 

druh 

pozemku orná půda, p. č. 3801 o výměře 200 m
2 

druh pozemku orná půda a  p. č. 3817 o 

výměře 144 m
2 

druh pozemku ostatní plocha, všechny v k.ú. Lysá nad Labem, se Správou 

železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 

1003/7, PSČ 110 00 , IČ: 70994234,  z důvodu rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem. 

 

II. u k l á d á  

Odboru SM vypracovat znění smluv dle bodu II a III. Termínu do: 31.3.2019 

 



III. p o v ě ř u j e  

starostu města uzavřením smluv dle bodu II a III  

 

IV. p ř e d k l á d á  

ZM dne 13.02.2019 návrh na prodej pozemků dle bodu I ke schválení          

 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

 

I.s c h v a l u j e   

prodej části obecního pozemku p. č. 610/9, nově označeno dle GP č. 3320-194/2018 jako 

pozemek p.č. 610/101 o výměře 67 m
2
, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace,  k. 

ú. Lysá n. L.,  části obecního pozemku p. č. 610/89, nově označeno dle GP č. 3321-194/2018 

jako pozemek p.č. 610/103 o výměře 527 m
2
, druh pozemku ostatní plocha, ostatní 

komunikace,  k. ú. Lysá n. L., části obecního pozemku p. č. 694/12, nově označeno dle GP č. 

3295-35/2018 jako pozemek p.č. 694/25 o výměře 147 m
2
, druh pozemku travní porost,  k. ú. 

Lysá n. L., části obecního pozemku p. č. 810/1, nově označeno dle GP č. 3319-194/2018 jako 

pozemek p.č. 810/5 o výměře 104 m
2
, druh pozemku orná půda,  k. ú. Lysá n. L., části 

obecního pozemku p. č. 3483/3, nově označeno dle GP č. 3319-194/2018 jako pozemek p.č. 

3483/5 o výměře 20 m
2
, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace,  k. ú. Lysá n. L., 

části obecního pozemku p. č. 3484/2, nově označeno dle GP č. 3319-194/2018 jako pozemek 

p.č. 3484/11 o výměře 192 m
2
, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace,  k. ú. Lysá 

n. L. a části obecního pozemku p. č. 3621/2, nově označeno dle GP č. 3322-194/2018 jako 

pozemek p.č. 3621/5 o výměře 862 m
2
, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace,  k. 

ú. Lysá n. L., Správě železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem: Praha 1 - Nové 

Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, za kupní cenu ve výši 388 521 Kč s tím, 

že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětu 

prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí 

nemovitých věcí je kupující. Jedná se o prodej pozemků z důvodu rekonstrukce ŽST Lysá nad 

Labem. 

 

II. u k l á d á   

Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle  bodu I . Termín do 31. 5. 2019 

 

III. p o v ě ř u j e  

starostu města podpisem této smlouvy 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva do RM dne 11.12.2018 

Popis problému: 

SUDOP Praha a.s., zastupující SŽDC, se na město obrátil se žádostí o prodej, pronájem a 

výpůjčku částí obecních pozemků SŽDC z důvodu zajištění investiční akce rekonstrukce 

železniční stanice Lysá nad Labem. Trvalý zábor – výkup se dotýká těchto pozemků: p. č.  

610/9 o výměře 67 m
2 

druh pozemku ostatní plocha, p. č. 610/89 o výměře 527 m
2 

druh 

pozemku ostatní plocha, p. č. 694/12 o výměře 147 m
2 

druh pozemku trvalý travní porost, p. 

č. 810/1 o výměře 104 m
2 

druh pozemku orná půda, p. č. 3483/3 o výměře 20 m
2 

druh 

pozemku ostatní plocha, p. č. 3484/2 o výměře 192 m
2 

druh pozemku ostatní plocha a p. č. 

3621/2 o výměře 862 m
2 

druh pozemku ostatní plocha, všechny v k.ú. Lysá nad Labem. 

Dočasný zábor nad 1 rok – pronájem se dotýká těchto pozemků: p. č.  610/89 o výměře 14 m
2 

druh pozemku ostatní plocha, p. č. 621/2 o výměře 105 m
2 

druh pozemku ostatní plocha, p. č. 

694/15 o výměře 722 m
2 

druh pozemku ostatní plocha, p. č. 694/21 o výměře 138 m
2 

druh 

pozemku ostatní plocha, p. č. 3476/2 o výměře 237 m
2 

druh pozemku ostatní plocha, p. č. 

3476/5 o výměře 44 m
2 

druh pozemku ostatní plocha, p.č. 3484/2 o výměře 1032 m
2
 druh 

pozemku ostatní plocha a p. č. 3518/2 o výměře 160 m
2 

druh pozemku ostatní plocha, všechny 

v k.ú. Lysá nad Labem. Smlouva o výpůjčce se dotýká těchto pozemků: p. č.  651/4 o výměře 

145 m
2 

druh pozemku orná půda, p. č. 3801 o výměře 200 m
2 

druh pozemku orná půda a  p. č. 

3817 o výměře 144 m
2 

druh pozemku ostatní plocha, všechny v k.ú. Lysá nad Labem. Cena za 

výkupy pozemků byla stanovena dle znaleckých posudků a jedná se o průměrnou cenu 202,46 

Kč/m
2
. Kopie znaleckých posudků je k dispozici na OSM. Pronájem pozemků navrhujeme za 

odbor stanovit ve výši 20,- Kč/m
2
/rok. Tuto cenu hradí město ČD v rámci pronájmu pozemků 

určených k výstavbě parkoviště P+R. V případě výpůčky se jedná o bezplatné poskytnutí 

pozemků, protože dojde k jejich zhodnocení v rámci stavby a městu budou předány  bez 

nároku na úhradu provedené investice. Záměry na prodej, pronájem a výpůjčku byly 

zveřejněny na úřední desce dne 8.11.2018 a sejmuty dne 23.11.2018. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM 

RM usnesení č. 647 ze dne 26.9.2018: RM I. schvaluje 1) zveřejněný záměr na prodej části 

obecního pozemku p. č.  610/9 o výměře 67 m
2 

druh pozemku ostatní plocha, p. č. 610/89 o 

výměře 527 m
2 

druh pozemku ostatní plocha, p. č. 694/12 o výměře 147 m
2 

druh pozemku 

trvalý travní porost, p. č. 810/1 o výměře 104 m
2 

druh pozemku orná půda, p. č. 3483/3 o 

výměře 20 m
2 

druh pozemku ostatní plocha, p. č. 3484/2 o výměře 192 m
2 

druh pozemku 

ostatní plocha a p. č. 3621/2 o výměře 862 m
2 

druh pozemku ostatní plocha, všechny v k.ú. 

Lysá nad Labem, Správě železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem: Praha 1 - 

Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 , IČ: 70994234, dle zákona o obcích č. 128/2000 

Sb., § 39, v platném znění, za kupní cenu ve výši 388 521,- Kč, s tím, že kupující hradí 

náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětu prodeje a náklady 

spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je 

kupující. Jedná se o prodej pozemků z důvodu rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem,2) 

zveřejněný záměr na pronájem části obecního pozemku p. č.  610/89 o výměře 14 m
2 

druh 

pozemku ostatní plocha, p. č. 621/2 o výměře 105 m
2 

druh pozemku ostatní plocha, p. č. 

694/15 o výměře 722 m
2 

druh pozemku ostatní plocha, p. č. 694/21 o výměře 138 m
2 

druh 

pozemku ostatní plocha, p. č. 3476/2 o výměře 237 m
2 

druh pozemku ostatní plocha, p. č. 

3476/5 o výměře 44 m
2 

druh pozemku ostatní plocha, p. č. 3484/2 o výměře 1032 m
2
 druh 

pozemku ostatní plocha a p. č. 3518/2 o výměře 160 m
2 

druh pozemku ostatní plocha, všechny 

v k. ú. Lysá nad Labem, Správě železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem: 

Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 , IČ: 70994234, dle zákona o obcích 

č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za nájemné ve výši 20,- Kč/m
2
/rok, z důvodu 

rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem, 3) zveřejněný záměr na uzavření smlouvy o výpůjčce na 



část obecního pozemku p. č.  651/4 o výměře 145 m
2 

druh pozemku orná půda, p. č. 3801 o 

výměře 200 m
2 

druh pozemku orná půda a  p. č. 3817 o výměře 144 m
2 

druh pozemku ostatní 

plocha, všechny v k.ú. Lysá nad Labem, se Správou železniční dopravní cesty, státní 

organizace se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 , IČ: 70994234, 

dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, z důvodu rekonstrukce ŽST Lysá 

nad Labem, II. předkládá ZM návrh na zveřejnění záměru dle bodu I ke schválení. 

ZM usnesení č. 163 ze dne 31.10.2018: ZM schvaluje zveřejněný záměr na prodej části 

obecního pozemku p. č. 610/9 o výměře 67 m
2 

druh pozemku ostatní plocha, p. č. 610/89 o 

výměře 527 m
2 

druh pozemku ostatní plocha, p. č. 694/12 o výměře 147 m
2 

druh pozemku 

trvalý travní porost, p. č. 810/1 o výměře 104 m
2 

druh pozemku orná půda, p. č. 3483/3 o 

výměře 20 m
2 

druh pozemku ostatní plocha, p. č. 3484/2 o výměře 192 m
2 

druh pozemku 

ostatní plocha a p. č. 3621/2 o výměře 862 m
2 

druh pozemku ostatní plocha, všechny v k. ú. 

Lysá nad Labem, Správě železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem: Praha 1 - 

Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, dle zákona o obcích č. 128/2000 

Sb., § 39, v platném znění, za kupní cenu ve výši 388 521 Kč s tím, že kupující hradí náklady 

spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětu prodeje a náklady spojené 

s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. 

Jedná se o prodej pozemků z důvodu rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem. K záměru budou 

přiloženy příslušné geometrické plány. 

 

Návrh řešení: 

Odbor SM doporučuje RM: I.schválit prodej části obecního pozemku p. č. 610/9, nově 

označeno dle GP č. 3320-194/2018 jako pozemek p.č. 610/101 o výměře 67 m
2
, druh 

pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace,  k. ú. Lysá n. L.,  části obecního pozemku p. č. 

610/89, nově označeno dle GP č. 3321-194/2018 jako pozemek p.č. 610/103 o výměře 527 

m
2
, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace,  k. ú. Lysá n. L., části obecního 

pozemku p. č. 694/12, nově označeno dle GP č. 3295-35/2018 jako pozemek p.č. 694/25 o 

výměře 147 m
2
, druh pozemku travní porost,  k. ú. Lysá n. L., části obecního pozemku p. č. 

810/1, nově označeno dle GP č. 3319-194/2018 jako pozemek p.č. 810/5 o výměře 104 m
2
, 

druh pozemku orná půda,  k. ú. Lysá n. L., části obecního pozemku p. č. 3483/3, nově 

označeno dle GP č. 3319-194/2018 jako pozemek p.č. 3483/5 o výměře 20 m
2
, druh 

pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace,  k. ú. Lysá n. L., části obecního pozemku p. č. 

3484/2, nově označeno dle GP č. 3319-194/2018 jako pozemek p.č. 3484/11 o výměře 192 

m
2
, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace,  k. ú. Lysá n. L. a části obecního 

pozemku p. č. 3621/2, nově označeno dle GP č. 3322-194/2018 jako pozemek p.č. 3621/5 o 

výměře 862 m
2
, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace,  k. ú. Lysá n. L., Správě 

železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 

1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, za kupní cenu ve výši 388 521 Kč s tím, že kupující 

hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětu prodeje a náklady 

spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je 

kupující. Jedná se o prodej pozemků z důvodu rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem. 

II.schválit pronájem části obecního pozemku p. č.  610/89 o výměře 14 m
2 

druh pozemku 

ostatní plocha, p. č. 621/2 o výměře 105 m
2 

druh pozemku ostatní plocha, p. č. 694/15 o 

výměře 722 m
2 

druh pozemku ostatní plocha, p. č. 694/21 o výměře 138 m
2 

druh pozemku 

ostatní plocha, p. č. 3476/2 o výměře 237 m
2 

druh pozemku ostatní plocha, p. č. 3476/5 o 

výměře 44 m
2 

druh pozemku ostatní plocha, p.č. 3484/2 o výměře 1032 m
2
 druh pozemku 

ostatní plocha a p. č. 3518/2 o výměře 160 m
2 

druh pozemku ostatní plocha, všechny v k.ú. 

Lysá nad Labem, Správě železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem: Praha 1 - 

Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 , IČ: 70994234, za nájemné ve výši 20,- 

Kč/m
2
/rok, z důvodu rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem. III. schválit uzavření smlouvy o 



výpůjčce na část obecního pozemku p. č.  651/4 o výměře 145 m
2 

druh pozemku orná půda, p. 

č. 3801 o výměře 200 m
2 

druh pozemku orná půda a  p. č. 3817 o výměře 144 m
2 

druh 

pozemku ostatní plocha, všechny v k.ú. Lysá nad Labem, se Správou železniční dopravní 

cesty, státní organizace se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 , IČ: 

70994234,  z důvodu rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem. IV. uložit Odboru SM vypracovat 

znění smluv dle bodu II a III. Termínu do: 31.3.2019. V. pověřit starostu města uzavřením 

smluv dle bodu II a III. VI. předložit ZM dne 13. 2. 2019 návrh na prodej pozemků dle bodu I 

ke schválení                             

                                                                                                                                                 

Stanovisko k návrhu: 

Výbor pro dostavbu obchvatu, pozemkové úpravy a správu majetku bude výše  uvedenou 

žádost projednávat na svém jednání dne 26.9.2018.  

 

Vztah k rozpočtu: 

V případě schválení prodeje pozemků o ploše 1 919 m
2
 za celkovou cenu 388 521,- Kč se 

jedná o jednotkovou cenu 202,46 Kč/m
2
. V případě pronájmu pozemků v ploše 2 452 za cenu 

20,-Kč/m2/rok se jedná o roční příjem ve výši 49 040,- Kč. 

 

                                                                    Jana Javorčíková  

 

Příloha: 

- Žádost ze dne 10.9.2018  

- Výpočet kupní ceny 

- Seznam dotčených pozemků 

- Snímky katastrálních map 

- Zveřejněné záměry 

- Geometrické plány – samostatná příloha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


