
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 

 

konané dne 13. 2. 2019                                                                               

 

Návrh na zveřejnění záměru na prodej obecních pozemků podél silnice směrem Stratov 

za účelem vybudování školicího střediska „Svět záchranářů“ 

 

 

 

 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

 

s c h v a l u j e   

zveřejnění záměru na prodej části obecních pozemků p. č. 3269 o výměře 53 148 m
2
, druh 

pozemku trvalý travní porost, p.č. 3611/1 o výměře cca 1 213 m
2
, druh pozemku ostatní 

plocha, p. č. 3271/1 o výměře cca 975 m
2
, druh pozemku vodní plocha, p.č. 3610 o výměře 

cca 1 475 m
2
, druh pozemku ostatní plocha, p.č. 3270/1 o výměře 22 961 m

2
, druh pozemku 

trvalý travní porost, p.č. 3272/3 o výměře 831 m
2
, druh pozemku vodní plocha, p.č. 3272/2 o 

výměře cca 4 000 m
2
, druh pozemku trvalý travní porost a p.č. 3271/2 o výměře cca 3 600 m

2
, 

druh pozemku vodní plocha, celkem by se jednalo o výměru obecních pozemků v ploše cca 

88 203 m
2
 v k.ú. Lysá nad Labem, Středočeskému kraji, IČ: 708 91 095, se sídlem Zborovská 

81/11, Praha 5, PSČ: 150 21, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za 

symbolickou kupní cenu ve výši 1,- Kč, za účelem zbudování výcvikového areálu, tzv. „Svět 

záchranářů“ sloužící pro výuku dětí a dospělých s tím, že prodávající hradí náklady spojené 

s pořízením geometrického plánu na oddělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním 

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

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva do ZM 

Popis problému: 

Na základě předchozích informacích na ZM dne 21.11.2018 předkládám ZM návrh schválení 

zveřejnění záměru na prodej části obecních pozemků v lokalitě podél ulice Poděbradova 

směrem Stratov za účelem zbudování výcvikového areálu, tzv. „Svět záchranářů“ sloužící pro 

výuku dětí a dospělých. Obdobný projekt měli zastupitelé města možnost shlédnout 

v Karlových Varech. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM 

Pozvání  místostarostky na jednání RM 13.11.2018 přijal JUDr. Robert Bezděk, CSc. – 

Krajský radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví s panem Mgr. Jindřichem Schenkem – 

Zástupcem ředitele KÚ pro sekci veřejné služby. Jednání se dále zúčastnili p. Zímy, p. Bc. 

Luďka Přibyla a p. Bc. Luboše Zity ohledně prezentace projektu „Svět záchranářů“. Tématem 

návštěvy byla prezentace projektu „Svět záchranářů“. Projekt je určen žákům mateřských, 

základních a středních škol, pedagogům, obyvatelům města a kraje, příslušníkům a 

zaměstnancům složek Integrovaného záchranného systému. Děti dnes nemají pud 

sebezáchovy a nezvládají řešit krizové situace, první pomoc – většinou začínají panikařit, toto 

vzdělávání je v dnešní době podceňované. Projekt by mohl být částečně financován 

z ministerstev, např. Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo dopravy a 

také ze zdravotních pojišťoven, jelikož předcházení těmto rizikům může pojišťovnám ušetřit 

velké množství finančních prostředků. Odhad na provozní náklady ročně je cca 6 – 8 mil. Kč 

ročně. Výstavba areálu v Karlových Varech vyšla cca na 70 mil. Kč. Areál, který by byl u 

nás, má být rozlohou 2x větší a náklady by byly cca 130 mil. Kč. Pan Havelka – nesouhlasí 

s bezplatným vstupným, ale je pro to, aby se vybíralo alespoň minimální vstupné (30 Kč), 

jelikož je toho názoru, že akcí, které jsou zdarma, si lidé neváží. Možná vstup zdarma 

poskytovat jen školám, ale víkendy pro veřejnost zpoplatnit.  Pan Havelka se dotázal, jak mají 

plánovaná parkovací místa…Pan Mgr. Schenk odpověděl, že pro obslužnost areálu jsou 

potřeba 4 místa pro autobus + 50 parkovacích míst pro ostatní veřejnost. Dále se řešila 

problematika lektorů, což příslušníci policie i záchranného hasičského sboru provozovat 

mohou, ale ve svém volném čase, ne v pracovní době. Vzniká tedy obava, že pro provoz 

areálu a školení, nebude dostatek lektorů. Areál, který chtějí vybudovat v Lysé nad Labem, by 

sloužil pro vzdělávání a praktickou přípravu dětí, kde se naučí reagovat na krizové situace. 

Součástí městečka bude několik objektů s tematickou náplní – hasičský, policejní, 

záchranářský, objekt mimořádných událostí, objekt vjemů, objekt životního prostředí, lanové 

centrum, jezírko, horolezecká stěna a také dopravní hřiště. Také by bylo vhodné vybudovat 

interiérové hřiště, jedno městečko je již vybudováno v Karlových Varech, kam byli všichni 

zastupitelé ještě letos pozváni na prohlídku.  

Na jednání ZM dne 21.11.2018 Pí Fischerová, místostarostka seznámila ostatní s projektem 

„Záchranný kruh“ tak jak je výše uvedeno. 

 

Návrh řešení: 

Doporučuji ZM schválit zveřejnění záměru na prodej části obecních pozemků p. č. 3269 o 

výměře 53 148 m
2
, druh pozemku trvalý travní porost, p.č. 3611/1 o výměře cca 1 213 m

2
, 

druh pozemku ostatní plocha, p. č. 3271/1 o výměře cca 975 m
2
, druh pozemku vodní plocha, 

p.č. 3610 o výměře cca 1 475 m
2
, druh pozemku ostatní plocha, p.č. 3270/1 o výměře 22 961 

m
2
, druh pozemku trvalý travní porost, p.č. 3272/3 o výměře 831 m

2
, druh pozemku vodní 

plocha, p.č. 3272/2 o výměře cca 4 000 m
2
, druh pozemku trvalý travní porost a p.č. 3271/2 o 

výměře cca 3 600 m
2
, druh pozemku vodní plocha, celkem by se jedná o výměru obecních 

pozemků v ploše cca 88 203 m
2
 v k.ú. Lysá nad Labem, Středočeskému kraji, IČ: 708 91 095, 

se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5, PSČ: 150 21, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, 



v platném znění, za symbolickou kupní cenu ve výši 1,- Kč, za účelem zbudování 

výcvikového areálu, tzv. „Svět záchranářů“ sloužící pro výuku dětí a dospělých s tím, že 

prodávající hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na oddělení předmětu 

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

nemovitých věcí je kupující.  

   

Stanovisko k návrhu: 

Výbor pro dostavbu obchvatu a správu majetku bude výše uvedený bod projednávat na svém 

jednání dne 6.2.2019 a předseda výboru sdělí stanovisko přímo na jednání ZM. 

 

Vztah k rozpočtu: 

Jedná se o projekt financovaný ze strany Středočeského kraje. Město by poskytlo za 

symbolickou kupní cenu pozemky v ploše cca 88 203 m
2
. 

 

 

Romana Fischerová  

Příloha: 

1)snímek mapy předmětných pozemků 

2)informace o předmětných pozemcích 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


