
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 3. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 26. 6. 2019

Žádost o koupi obecních pozemků p.č. 511/59, 511/56, 511/54, 511/49 a 511/4 
všechny v k.ú. Lysá nad Labem, za stávajícím areálem společnosti UNISPO Bezno 
s.r.o. směr komunikace do průmyslové zóny

Zprávu předkládá: Ing. Karel Otava

Zprávu vypracoval: Javorčíková Jana (evidence pozemků)

Důvodová zpráva:
Důvodová zpráva do RM dne 23.4.2019
RM dne 12.3.2019 projednávala žádost společnosti UNISPO Bezno s.r.o. ze dne 7. 2. 2019 o koupi obecního pozemku 
p.č. 511/59 o výměře 646 m2, druh pozemku orná půda, k.ú. Lysá nad Labem. Jedná se o pozemek za stávajícím 
areálem společnosti UNISPO Bezno s.r.o. v územním plánu určený jako DD drobná výroba a výrobní služby. Dne 20. 2. 
2019 byla žádost doplněna o informaci, že o koupi pozemku mají zájem z důvodu rozšíření a ucelení firmy. Telefonicky 
dne 5. 3. 2019 jednatel společnosti pan sdělil, že o koupi pozemků v dané lokalitě jednají i s ostatními 
vlastníky pozemků. RM uložila OSM zajistit vypracování znaleckého posudku na stanovení kupní ceny u pozemku p.č. 
511/59 a 511/56 v k.ú. Lysá nad Labem. Dle znaleckého posudku č. 936-09/19 ze dne 26.3.2019 se jedná o cenu 
obvyklou ve výši 182 000,- Kč, tj. 244,- Kč/m2 (včetně ocenění porostů). Dne 26.3.2019 žadatel rozšířil svou žádost o 
předmět koupě a tak, že má zájem o tyto pozemky: p.č. 511/59, p.č. 511/56, p.č. 511/54, p.č. 511/49 a p.č. 511/4 , 
všechny v k.ú. Lysá nad Labem. Znalecký posudek včetně příloh bude k dispozici přímo na jednání RM. Dne 9.4.2019 RM 
schválila usnesením č. 218 zveřejnění záměru na prodej pozemků, ale bez stanovení kupní ceny a dle zákona o obcích 
prodej nemovitostí spadá do kompetence ZM. Dcera pana jedno z vlastníků pozemků v dané lokalitě 
informovala OSM, že je UNISPOL oslovil ve věci možnosti koupě jejich pozemků v dané lokalitě.
Příloha:
1)žádost ze dne 7. 2. 2019
2)informace o pozemku p.č. 511/59, 511/56, 511/54, 511/49 a 511/4 k.ú. Lysá nad Labem
3)doplnění žádosti dne 20.2.2019
4)doplnění žádosti ze dne 26.3.2019
5)snímek katastrální mapy
6)ortofoto
7)znalecký posudek č. 936-09/19 ze dne 26.3.2019 – samostatná příloha pouze textová část

Stanovisko k návrhu:
Výbor pro dostavbu obchvatu a správu majetku tuto záležitost projednával na svém jednání dne 27.3.2019 a s prodejem 
obecních pozemků nesouhlasí.

Vztah k rozpočtu:
Ve schváleném rozpočtu města pro rok 2019 není počítáno s příjmem za prodej tohoto pozemku.
Jana Javorčíková

Příloha:
1)žádost ze dne 7. 2. 2019
2)informace o pozemku p.č. 511/59, 511/56, 511/54, 511/49 a 511/4 k.ú. Lysá nad Labem
3)doplnění žádosti dne 20.2.2019
4)doplnění žádosti ze dne 26.3.2019
5)snímek katastrální mapy
6)ortofoto
7)znalecký posudek č. 936-09/19 ze dne 26.3.2019 – samostatná příloha pouze textová část

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem



 schvaluje
zveřejnění záměru na prodej obecních pozemků p.č. 511/59 o výměře 646 m2, druh pozemku orná půda, p.č. 511/56 o 
výměře 99 m2, druh ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 511/54 o výměře 6 m2, druh pozemku orná půda, p.č. 
511/49 o výměře 370 m2, druh pozemku orná půda a p.č. 511/4 o výměře 199 m2, druh pozemku vodní plocha, všechny 
v k.ú. Lysá nad Labem, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
dle žádosti společnosti UNISPO Bezno s.r.o. , IČ: 47538651 se sídlem Na Městečku 10, 294 29 Sovínky, za cenu 322 080,- 
Kč.

Vazba na rozpočet města:

2019 01 | Odbor správy majetku

Nekryto VS 712 322 080,00 Kč

prodej nemovitostí

s prodejem předmětných pozemků nebylo v roce 2019 počítáno. Kupní cena je určena dle znaleckých posudků na 
pozemek p.č. 511/59 a 511/56 tj. 244,00 Kč/m2

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno

27. 3. 2019 Výbory Výbor pro dostavbu obchvatu a správu 
majetku města

6 doporučuje k neodsouhlasení

Koupě pozemku p.č. 511/59 orná půda ve vlastnictví města žadatelem UNISPO Bezno. Výbor nedoporučuje prodej 
pozemku (8x proti, 1x se zdržel) z důvodu zachování přístupu k pozemkům v průmyslové zóně a možnosti ovlivnit rozvoj 
lokality.

Dosavadní rozhodnutí:
RM č.135 ze dne 12.3.2019
I. b e r e n a v ě d o m í
žádost společnosti UNISPO Bezno s.r.o. ze dne 7. 2. 2019 o koupi obecního pozemku p.č. 511/59 o výměře 646 m2, druh 
pozemku orná půda, k.ú. Lysá nad Labem.
II.u k l á d á
OSM zajistit znalecký posudek na cenu obvyklou na pozemky p.č. 511/56 a 511/59 oba v k.ú. Lysá nad Labem. Termín: 
do 30. 4. 2019
RM usnesení č. 218 ze dne 9.4.2019: RM schvaluje zveřejnění záměru na prodej obecních pozemků p.č. 511/59 o 
výměře 646 m2, druh pozemku orná půda, p.č. 511/56 o výměře 99 m2, druh ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 
511/54 o výměře 6 m2, druh pozemku orná půda, p.č. 511/49 o výměře 370 m2, druh pozemku orná půda a p.č. 511/4 
o výměře 199 m2, druh pozemku vodní plocha, všechny v k.ú. Lysá nad Labem, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů dle žádosti společnosti UNISPO Bezno s.r.o. , IČ: 47538651 se 
sídlem Na Městečku 10, 294 29 Sovínky.
Usnesení RM č. 250 ze dne 23.4.2019
RM I. revokuje usnesení RM č. 218 ze dne 9.4.2019,
II. schvaluje zveřejnění záměru na prodej obecních pozemků p.č. 511/59 o výměře 646 m2, druh pozemku orná půda, 
p.č. 511/56 o výměře 99 m2, druh ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 511/54 o výměře 6 m2, druh pozemku orná 
půda, p.č. 511/49 o výměře 370 m2, druh pozemku orná půda a p.č. 511/4 o výměře 199 m2, druh pozemku vodní 
plocha, všechny v k.ú. Lysá nad Labem, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů dle žádosti společnosti UNISPO Bezno s.r.o. , IČ: 47538651 se sídlem Na Městečku 10, 294 29 
Sovínky, za cenu 322 080,- Kč.
III. doporučuje ZM dne 26.6.2019 bod č. II ke schválení


