
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 

 

konané dne 13. 2. 2019                                                                               

 

Odkup nebytového prostoru sloužící jako kulturní zařízení Calypsso v domě čp. 582                 

a pozemku p.č. 624/6 k.ú. Lysá nad Labem 

 

 

Zpráva se předkládá z důvodu: doložení dalších informací vyplývajících z usnesení ZM ze 

dne 12. 12. 2018.  

 

Zprávu vypracovala: Ing. Karolína Chudobová – radní 

 

Zprávu předkládá  - Ing. Karel Otava – starosta města 

 

 

 

 

 

Návrh na usnesení ZM 

 

I.  s c h v a l u j e 

 

koupi nebytového prostoru v domě čp.582 na pozemku par.č. st.680 ulice Masarykova, který 

je nyní používán jako kulturní zařízení Calypsso, označen jako jednotka 582/102, jiný 

nebytový prostor, podíl na společných částech 41937/176968 a pozemek p.č. 624/6, o výměře 

147 m
2
, druh pozemku ostatní plocha v k.ú. Lysá nad Labem za kupní cenu 10 200 000 Kč 

s tím, že náklady spojené s návrhem na vklad do KN hradí kupující. Poplatníkem daně 

z nabytí nemovitých věcí je kupující. 

 

II. u k l á d á 

 

odboru SM vypracovat znění  kupní smlouvy dle bodu I. Termín: do 28.2.2019 

 

III. p o v ě ř u j e  

starostu města podpisem této smlouvy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva do ZM  

Popis problému: 

Na základě předešlých jednání mezi  a panem starostou byl vypracován 

znalecký posudek na nebytový prostor v domě čp.582 ulice Masarykova, který je nyní 

používán jako kulturní zařízení Calypsso, označen jako jednotka 582/102, jiný nebytový 

prostor, podíl na společných částech 41937/176968 a na pozemek p.č. 624/6, o výměře 147 

m
2
, druh pozemku ostatní plocha v k.ú. Lysá nad Labem. Cena předmětných nemovitostí byla 

stanovena ve výši 9 250 000,- Kč. dopisem ze dne 16.11.2018 učinili 

městu nabídku na podej jejich předmětných nemovitostí za cenu 12 900 000,- Kč s tím, že 

v ceně je zahrnuto provedení zateplení, dodatečné odhlučnění dvou přilehlých bytů nad rámec 

hlukové studie, výkonná hudební aparatura, světelný park, vybavení baru v celkové ceně 

503 160,- Kč. Dále je v ceně zohledněna daň z příjmů 15% ve výši 1 935 000,- Kč, jelikož 

nemovitost v případě prodeje budou vlastnit méně než 5 let. Při odečtení 

těchto nákladů se tedy cena od námi pořízeného znaleckého posudku liší ve výši 1 211 840,-

Kč. Kroky, které byly učiněny v rámci prověření předmětných nemovitostí: 1) na den 

18.12.2018 byla sjednaná schůzka s bytovým inspektorem k zjištění stávajícího technického 

stavu předmětných nemovitostí za účasti Stavebního úřad, jež ověřil zda stavební úpravy jsou 

v souladu s povolením jejich úřadu.  

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM 

RM usnesení č. 710 ze dne 22.10.2018: Rada města schvaluje: 1) jednání s vlastníkem 

provozovny s názvem „Calypsso Music Club Lysá Nad Labem“ ve věci jejího získání do 

vlastnictví města, 2) zadání cenového posudku na výše uvedenou nemovitost. RM usnesení č. 

788 ze dne 28.11.2018: Rada města : I. bere na vědomí 1) stanovenou cenu dle znaleckého 

posudku č. č. 925 – 31 / 18 na nemovitost v ul. Masarykova 582 s par. č. st. 680 a s par. č.  

624/6, k. ú. Lysá nad Labem v souladu s LV 11777 a LV 3212, a to ve výši 9 250 000 Kč, 2) 

cenovou nabídku vlastníků nemovitost, a to ve výši 12 900 000 Kč, II. předkládá ZM dne 

12.12.2018 k projednání možnost koupě nemovitosti v ul. Masarykova 582 s p. č. st. 680 a s 

p. č.  624/6, k. ú. Lysá nad Labem v souladu s LV 11777 a LV 3212, za cenu 12 900 000 Kč. 

ZM usnesení č. 210 ze dne 12.12.2018: I. bere na vědomí 1) stanovenou cenu dle znaleckého 

posudku č. č. 925 – 31 / 18 na nemovitost v ul. Masarykova 582 s par. č. st. 680 a s par. č.  

624/6, k. ú. Lysá nad Labem v souladu s LV 11777 a LV 3212, a to ve výši 9 250 000 Kč, 2) 

cenovou nabídku vlastníků nemovitostí, a to ve výši 12 900 000 Kč, II. ukládá RM, aby 

prověřila stávající technický stav předmětné nemovitosti s vyčíslením nákladů na opravu a 

provoz a jednala s vlastníkem předmětné nemovitosti o možnosti odkupu, případně pronájmu 

nebo Smlouvě o smlouvě budoucí s tím, že konečný návrh předloží ZM v termínu 13.02.2019. 

Inspekční zpráva byla předložena RM 18.1.2018 usn. 45.  Na základě dalších jednání manželé 

podali aktualizovanou nabídku 4.2.2019, a to za cenu 10.200.000 Kč. Na RM již 

nestihl být zpracován materiál, ale RM se vyjádřila navrhovanou cenu svůj souhlas. Odhad                                  

na rekonstrukci nemovitosti např. na kulturní sál byl městským architektem stanoven na cca 

10 mil. 

 

Stanovisko k návrhu: 

Výboru pro obchvat a správu majetku města bude věc předložena na jejich jednání dne 

6.2.2019.  

 

Vztah k rozpočtu: 

Kupní cena by byla hrazena z organizace 3437 – výkup nemovitostí 

Ing. Karolína Chudobová 

 


