
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

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

Nabídka odkupu pozemků p.č. 511/57, 511/60 a 511/5 v k.ú. Lysá nad Labem (za 
areálem Unispol)

Zprávu předkládá: Romana Fischerová

Zprávu vypracoval: Javorčíková Jana (evidence pozemků)

Důvodová zpráva:
do RM dne 16.9.2019: Dne 16.7.2019 pan Stanislav Šelder zastupující vlastníky pozemků p.č. 511/57, 511/60 a 511/5 v 
k.ú. Lysá nad Labem (za areálem Unispol) nabídl městu prodej pozemků za cenu 800,- Kč/m2. Jedná se o lokalitu dle 
ÚP určené jako lehká výroba a sklady. RM dne 16.7.2019 usnesením č. 435 uložila OSM zajistit znalecký posudek na 
předmětné pozemky. Dle znaleckého posudku vypracovaném dne 30.7.2019 panem Ing. Václavem Myslíkem se jedná o 
cenu 871,- Kč/m2. Při následných jednání s panem Šelderem byla z jeho strany ponížena původní kupní cena na částku 
760,- Kč/m2 s tím, že Jan a Stanislav Šelder by městu v rámci této transakce prodali pozemek na stavbu cyklostezky 
ulice Poděbradova ppč. 514/46 k.ú. Lysá nad Labem o výměře 119 m2, druh pozemku ostatní plocha,za symbolickou 
1,-Kč.V rozpočtu města s koupí těchto pozemků nebylo počítáno. V případě koupě je nutné upravit rozpočet města pro 
rok 2019 s tím, že v organizaci na výkup pozemků 3437 dojde k navýšení o 10 mil. Kč. Celkem se jedná o náklady ve 
výši 13 208 801,- Kč.
Příloha :
- znalecký posudek
- nabídka k prodeji ze dne 16.7.2019, informace o pozemcích 511/5, 511/60 a 511/57, snímek katastrální mapy, 
letecký snímek
- informace o pozemku 514/46, snímek katastrální mapy

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. schvaluje
výkup pozemků p.č. 511/57 o výměře 9 m2, druh pozemku ostatní plocha a p.č. 511/60 o výměře 11 086 m2, druh 
pozemku orná půda , oba k.ú. Lysá nad Labem od podílových vlastníků 
*********************************************************************** za kupní cenu 760,- Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady 
spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

II. schvaluje
výkup pozemku p.č. 511/5 o výměře 6 285 m2, druh pozemku orná půda, v k.ú. Lysá nad Labem od 
************************************* za kupní cenu 760,- Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na 
vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

III. schvaluje
výkup pozemku p.č. 514/46 o výměře 119 m2, druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Lysá nad Labem od podílových 
vlastníků *********************************************************************** za kupní cenu symbolická 1,- Kč s tím, že kupující 
hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

IV. ukládá
OSM vypracovat znění kupních smluv dle bodu I. Termín do 30.11.2019

V. pověřuje
starostu města podpisem těchto kupních smluv

Vazba na rozpočet města:

2019 01 | Odbor správy majetku

Nekryto 3639 6130 10 3437 13 208 801,00 Kč

výkup pozemků

je nutné přesunout částku ve výši 10 mil. Kč



Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno

16. 7. 2019 Projednáno RM

435 ukládá
OSM zadat znalecký posudek na p.p.č. 511/57, 511/60, 511/5 v k.ú. Lysá nad Labem.

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

3 souhlasí

         

Dosavadní rozhodnutí:
RM usnesení č. 435 ze dne 16.7.2019:
OSM zadat znalecký posudek na p.p.č. 511/57, 511/60, 511/5 v k.ú. Lysá nad Labem.
RM usnesení č. 553 ze dne 16.9.2019:
RM I. bere na vědomí: a)výkup pozemků p.č. 511/57 o výměře 9 m2, druh pozemku ostatní plocha a p.č. 511/60 o 
výměře 11 086 m2, druh pozemku orná půda , oba k.ú. Lysá nad Labem od podílových vlastníků 
*********************************************************************** za kupní cenu 760,- Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady 
spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. b)výkup pozemku 
p.č. 511/5 o výměře 6 285 m2, druh pozemku orná půda, v k.ú. Lysá nad Labem od ************************************* za 
kupní cenu 760,- Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z 
nabytí nemovitých věcí je kupující.
c)výkup pozemku p.č. 514/46 o výměře 119 m2, druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Lysá nad Labem od podílových 
vlastníků *********************************************************************** za kupní cenu symbolická 1,- Kč s tím, že kupující 
hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. II. 
předkládá ZM dne 25.09.2019 výkup pozemků ke schválení


