
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 4. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 31. 7. 2019

Prodej obecních pozemků podél silnice směrem Stratov za účelem vybudování 
školicího střediska „Svět záchranářů“

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Javorčíková Jana (evidence pozemků)

Důvodová zpráva:
Důvodová zpráva do RM 9.7.2019:Na základě předchozích informacích na ZM dne 21.11.2018 a usnesení ZM č. 34 ze dne 
13.2.2019 předkládáme návrh schválení prodeje 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. V příloze předkládáme usnesení ZK ze dne 
24.6.2019. K výše uvedenému záměru prodeje , který byl zveřejněn na úřední desce dne 25.2.2019 a svěšen dne 
12.3.2019 se vyjádřilo MS Lysá nad Labem „DOUBRAVA“ dne 6.3.2019.
Příloha:
1)snímek mapy předmětných pozemků
2)informace o předmětných pozemcích
3)usnesení ZK
4)Vyjádření MS Doubrava Lysá n.L.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. schvaluje
prodej obecních pozemků p. č. 3269 o výměře 53 148 m2, druh pozemku trvalý travní porost, p.č. 3272/3 o výměře 831 
m2, druh pozemku vodní plocha, p.č. 3270/1 o výměře 22 961 m2, druh pozemku trvalý travní porost, část pozemku p. 
č. 3271/1 nově označeného jako ppč. 3271/4 o výměře 730 m2, druh pozemku vodní plocha , vzniklého dle GP č. 
3443-25/2019, část pozemku p. č. 3271/2 nově označeného jako ppč. 3271/5 o výměře 2 204 m2, druh pozemku vodní 
plocha , vzniklého dle GP č. 3443-25/2019, část pozemku p. č. 3272/2 nově označeného jako ppč. 3272/6 o výměře 5 
234 m2, druh pozemku trvalý travní porost , vzniklého dle GP č. 3443-25/2019, část pozemku p.č. 3610 nově 
označeného jako ppč. 3610/4 o výměře 1 595 m2, druh pozemku ostatní plocha, vzniklého dle GP č. 3443-25/2019, část 
pozemku p.č. 3611/1 nově označeného jako ppč. 3611/3 o výměře 1 265 m2, druh pozemku ostatní plocha, vzniklého 
dle GP č. 3443-25/2019, celkem se jedná o výměru obecních pozemků v ploše 87 968 m2 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.

II. schvaluje
do znění kupní smlouvy zakomponovat text v tomto znění: Účastníci této smlouvy sjednávají právo zpětné koupě v 
případě, že na předmětných pozemcích nebude realizován záměr vybudování areálu „Svět záchranářů“. Kupující se 
zavazuje vybudovat areál „Svět záchranářů“ na uvedených pozemcích nejpozději do 5 let od podpisu této smlouvy. Po 
marném uplynutí uvedené lhůty se kupující zavazuje odprodat prodávajícímu uvedené pozemky zpět za stejných 
podmínek, za jakých uvedené nemovitosti od prodávajícího nabyl dle této smlouvy.

Vazba na rozpočet města:

2019 01 | Odbor správy majetku

Nekryto 712 1,00 Kč

prodej nemovitostí

jednalo by se o příjem symbolické 1Kč



Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno

6. 2. 2019 Výbory Výbor pro dostavbu obchvatu a správu 
majetku města

2 souhlasí

s podejem za 1,- Kč s ošetřením lhůty realizace projektu a pokud k realizaci nedojde pozemky vrátit městu

Dosavadní rozhodnutí:
Usnesení ZM č. 34 ze dne 13.2.2019: ZM schvaluje zveřejnění záměru na prodej části obecních pozemků p. č. 3269 o 
výměře 53 148 m2, druh pozemku trvalý travní porost, p. č. 3611/1 o výměře cca 1 213 m2, druh pozemku ostatní 
plocha, p. č. 3271/1 o výměře cca 975 m2, druh pozemku vodní plocha, p. č. 3610 o výměře cca 1 475 m2, druh 
pozemku ostatní plocha, p. č. 3270/1 o výměře 22 961 m2, druh pozemku trvalý travní porost, p. č. 3272/3 o výměře 
831 m2, druh pozemku vodní plocha, p. č. 3272/2 o výměře cca 4 000 m2, druh pozemku trvalý travní porost a p. č. 
3271/2 o výměře cca 3 600 m2, druh pozemku vodní plocha, celkem by se jednalo o výměru obecních pozemků v ploše 
cca 88 203 m2 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.
Usnesení RM č. 429 ze dne 9.7.2019: RM I. schvaluje prodej obecních pozemků p. č. 3269 o výměře 53 148 m2, druh 
pozemku trvalý travní porost, p.č. 3272/3 o výměře 831 m2, druh pozemku vodní plocha, p.č. 3270/1 o výměře 22 961 
m2, druh pozemku trvalý travní porost, část pozemku p. č. 3271/1 nově označeného jako ppč. 3271/4 o výměře 730 
m2, druh pozemku vodní plocha , vzniklého dle GP č. 3443-25/2019, část pozemku p. č. 3271/2 nově označeného jako 
ppč. 3271/5 o výměře 2 204 m2, druh pozemku vodní plocha , vzniklého dle GP č. 3443-25/2019, část pozemku p. č. 
3272/2 nově označeného jako ppč. 3272/6 o výměře 5 234 m2, druh pozemku trvalý travní porost , vzniklého dle GP č. 
3443-25/2019, část pozemku p.č. 3610 nově označeného jako ppč. 3610/4 o výměře 1 595 m2, druh pozemku ostatní 
plocha, vzniklého dle GP č. 3443-25/2019, část pozemku p.č. 3611/1 nově označeného jako ppč. 3611/3 o výměře 1 
265 m2, druh pozemku ostatní plocha, vzniklého dle GP č. 3443-25/2019, celkem se jedná o výměru obecních pozemků 
v ploše 87 968 m2 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. II. schvaluje do znění kupní smlouvy 
zakomponovat text v tomto znění: Účastníci této smlouvy sjednávají právo zpětné koupě v případě, že na předmětných 
pozemcích nebude realizován záměr vybudování areálu „Svět záchranářů“. Kupující se zavazuje vybudovat areál „Svět 
záchranářů“ na uvedených pozemcích nejpozději do 5 let od podpisu této smlouvy. Po marném uplynutí uvedené lhůty 
se kupující zavazuje odprodat prodávajícímu uvedené pozemky zpět za stejných podmínek, za jakých uvedené 
nemovitosti od prodávajícího nabyl dle této smlouvy. III. doporučuje ZM dne 31. 7. 2019 prodej pozemků ke schválení


