
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

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

Potvrzení kupní ceny za pozemek p.č. 2126/30 o výměře 8 775 m2 v k.ú. Lysá 
nad Labem

Zprávu předkládá: Ing. Karel Otava

Zprávu vypracoval: Javorčíková Jana (evidence pozemků)

Důvodová zpráva:
Důvodová zpráva do ZM ze dne 4.6.2019:
Dne 2. 5. 2019 byla doručena od ČD a.s. žádost o potvrzení kupní ceny na pozemek p.č. 2126/30 v k.ú. Lysá nad Labem 
podél tratě ČD na litolské straně určený k výstavbě parkoviště. Jedná se o pozemek v ploše cca 8 775 m2 kolem 
vstupního objektu do podchodu na litolské straně. Dle znaleckého posudku se jedná o cenu ve výši 2 363 000,- Kč a 
navržená kupní cena je ve výši 2 475 000,- Kč, tj. 282,- Kč/m2.
Příloha:
1)žádost o potvrzení kupní ceny včetně přílohy
2)situace předmětného pozemku
3)výpis z KN

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. schvaluje
navrženou kupní cenu od ČD a.s. ze dne 3.9.2018 ve výši 2 475 000,- Kč, tj. 282,- Kč/ m2, za prodej pozemku p.č. 
2126/30 v k.ú. Lysá nad Labem, kolem vstupního objektu do podchodu na litolské straně, za účelem vybudování 
parkoviště

II. ukládá
OSM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín do: 30.9.2019

III. pověřuje
starostu města podpisem této kupní smlouvy

Vazba na rozpočet města:

2019 01 | Odbor správy majetku

Kryto odd§ 3639 pol 6130 orj 10 org 3437 2 475 000,00 Kč

výkupy nemovitostí

         

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno

22. 5. 2019 Výbory Výbor pro dostavbu obchvatu a správu 
majetku města

03 souhlasí
s výkupem

Dosavadní rozhodnutí:
RM usnesení č. 632 ze dne 26.9.2018:
Rada města: I.schvaluje navrženou kupní cenu od ČD a.s. ze dne 03.09.2018 ve výši 2 745 000 Kč, tj. 300,- Kč/ m2, za 
prodej pozemku p. č. 2126/30 v k. ú. Lysá nad Labem po oddělení části pozemku o výměře cca 320 m2 kolem vstupního 
objektu do podchodu na litolské straně, za účelem vybudování parkoviště, II.předkládá ZM ke schválení navrženou 
kupní cenu.



RM usnesení č. 323 ze dne 4.6.2019
RM I. schvaluje navrženou kupní cenu od ČD a.s. ze dne 3.9.2018 ve výši 2 475 000,- Kč, tj. 282,- Kč/ m2, za prodej 
pozemku p.č. 2126/30 v k.ú. Lysá nad Labem, kolem vstupního objektu do podchodu na litolské straně, za účelem 
vybudování parkoviště,
II. předkládá ZM dne 26.6.2019 ke schválení navrženou kupní cenu
ZM usnesení č. 162 ze dne 31.10.2019:
ZM schvaluje navrženou kupní cenu od ČD a.s. ze dne 03.09.2018 ve výši 2 745 000 Kč, tj. 300 Kč/ m2, za prodej 
pozemku p. č. 2126/30 v k. ú. Lysá nad Labem po oddělení části pozemku o výměře cca 320 m2 kolem vstupního 
objektu do podchodu na litolské straně, za účelem vybudování parkoviště.


