
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 5. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 25. 9. 2019

Žádost o odkup či pronájem části obecního pozemku p.č. 3451/52, k.ú. Lysá n.L., 
ul. Na Písku

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Javorčíková Jana (evidence pozemků)

Důvodová zpráva:
Dne 28. 8. 2019 byla doručena od společnosti Podlahy Kutil s.r.o. IČ: 04357345 se sídlem Milovice žádost o prodej či 
pronájem části obecního pozemku p.č. 3451/52 o výměře cca 102,5 m2 , druh pozemku ostatní plocha, ostatní 
komunikace v k.ú. Lysá nad Labem, z důvodu že zde chce vlastník přilehlé nemovitosti čp. 74 umístit pískoviště, lavičky 
a zachovat stávající zeleň. Dle územního plánu se jedná o prostor označený jako PV veřejné prostranství. Žadatel 
navrhuje kupní cenu ve výši 100 000,- Kč, tj. 975,6 Kč/m2. Za odbor SM nedoporučujeme prodej ani pronájem.
Příloha:
- žádost ze dne 28.8.2019 včetně přílohy
-informace o pozemku
- snímek katastrální mapy
- letecký snímek mapy
- informace o pozemcích pč. 650/1 a 3481/1 oba k.ú. Lysá nad Labem

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 neschvaluje
zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p.č. 3451/52 o výměře cca 102,5 m2, druh pozemku ostatní 
plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Lysá nad Labem, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v 
platném znění, dle podané žádosti dne 28.8.2019

Vazba na rozpočet města:

2019 01 | Odbor správy majetku

Nekryto příjem za prodej nemovitostí VS 712 100 000,00 Kč

prodej nemovitostí

s prodejem předmětného pozemku nebylo v rozpočtu města pro rok 2019 nebylo počítáno

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno

4. 9. 2019 Výbory Výbor pro dostavbu obchvatu a správu 
majetku města

11 nesouhlasí

         

Dosavadní rozhodnutí:
V minulosti RM a ZM neodsouhlasila prodej ani pronájem předmětného pozemku.
RM usnesení č. 511 ze dne 16.9.2019: RM I. neschvaluje zveřejnění záměru na prodej či pronájem části obecního 
pozemku p.č. 3451/52 o výměře cca 102,5 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Lysá nad 
Labem, dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, dle podané žádosti dne 
28.8.2019, II. předkládá ZM dne 25.09.2019 žádost o prodej části pozemku k projednání


