
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 2. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 17. 4. 2019

Návrh na výkup pozemků v areálu Čechova ulice, Lysá nad Labem od ÚZSVM 

Zprávu předkládá: Ing. Karel Otava

Zprávu vypracoval: Javorčíková Jana (evidence pozemků)

Důvodová zpráva:

Důvodová zpráva do RM 12.2.2019 Popis problému: Na základě usnesení ZM ze dne 20. 6. 2018 probíhala jednání s 
ÚZSVM ve věci možnosti koupě celého areálu v Čechově ulici. Jedná se o celkovou plochu 15 815 m2 včetně tří staveb 
kluboven. Emailem ze dne 8.2.2019 bylo sděleno že komise pro nakládání s majetkem státu dne 7.2.2019 odsouhlasila 
záměr prodeje pozemků včetně kluboven a porostů na přímo za celkovou cenu 8 900 000,- Kč. Znalecký posudek o ceně 
nemovitých věcí č. 7485-2028/2018 stanovil cenu ve výši 8 800 000,- Kč. Vztah k rozpočtu: Celkem se jedná o výměru 
15 815 m2 za kupní cenu 8 900 000,- Kč, tj. 562,76 Kč/m2. Náklady budou hrazeny z organizace 3437 – výkupy 
nemovitostí. Jana Javorčíková Příloha: 1)email ze dne 8.2.2019 2)znalecký posudek č. 7485-2028/2018 – samostatní 
příloha

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. schvaluje

výkup pozemku p. č. st. 3545 o výměře 59 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří včetně stavby bez 
čp./č. e., jiná stavba na pozemku p. č. st. 3545, p. č. st. 3546 o výměře 52 m2, druh pozemku zastavěná plocha a 
nádvoří včetně stavby bez čp./č. e., jiná stavba na pozemku p. č. st. 3546, p. č. st. 3547 o výměře 52 m2, druh 
pozemku zastavěná plocha a nádvoří včetně stavby bez č. p./č. e., jiná stavba na pozemku p. č. st. 3547, p. č. 
218/2 o výměře 15 285 m2, druh pozemku ostatní plocha, p. č. 221/15 o výměře 43 m2, druh pozemku vodní 
plocha a p. č. 221/64 o výměře 324 m2, druh pozemku vodní plocha, všechny v k. ú. Lysá nad Labem, od Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 697 97 111, za částku 8 900 000 Kč. Poplatníkem daně z nabytí 
nemovitých věcí je kupující, 

II. ukládá

Odboru správy majetku vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín do: 31.7.2019

III. pověřuje

starostu města podpisem této kupní smlouvy.

Vazba na rozpočet města:

2019 01 | Odbor správy majetku

Kryto odd§ 3639 pol 6130 org 3437 8 900 000,00 Kč

výkup nemovitostí

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno

27. 3. 2019 Výbory Výbor pro dostavbu obchvatu města

15 souhlasí a doporučuje ke schválení

Dosavadní rozhodnutí:
ZM usnesením č. 116 ze dne 20. 6. 2018: ZM souhlasí s podáním žádosti o úplatný převod pozemků p. č. 218/2, 221/15 
a 221/64, k. ú. Lysá nad Labem, na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Usnesení RM č. 95 ze dne 



12.2.2019: RM I. schvaluje výkup pozemku p. č. st. 3545 o výměře 59 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří 
včetně stavby bez čp./č. e., jiná stavba na pozemku p. č. st. 3545, p. č. st. 3546 o výměře 52 m2, druh pozemku 
zastavěná plocha a nádvoří včetně stavby bez čp./č. e., jiná stavba na pozemku p. č. st. 3546, p. č. st. 3547 o výměře 
52 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří včetně stavby bez č. p./č. e., jiná stavba na pozemku p. č. st. 3547, 
p. č. 218/2 o výměře 15 285 m2, druh pozemku ostatní plocha, p. č. 221/15 o výměře 43 m2, druh pozemku vodní 
plocha a p. č. 221/64 o výměře 324 m2, druh pozemku vodní plocha, všechny v k. ú. Lysá nad Labem, od Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 697 97 111, za částku 8 900 000 Kč. Poplatníkem daně z nabytí 
nemovitých věcí je kupující, II. žádá o stanovisko finanční výbor a výbor pro dostavbu obchvatu a správu majetku 
města, III. doporučuje ZM 17.04.2019 ke schválení.

Přílohy:

1. příloha č. 1 areál Čechova ulice.docx

2. osm_12.02.19_02 příloha ZP.pdf


