
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 6. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 10. 12. 2019

Výkup pozemku p.č. 54/80 v k.ú. Litol, ulice Na Vysoké mezi

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Javorčíková Jana (evidence pozemků)

Důvodová zpráva:
Důvodová zpráva do RM dne 22.10.2019:Zastupitelstvo města 31.10.2018 schválilo výkup pozemku p.č. 54/80 o výměře 
2349 m2 od **************************************************** a to tak, že část pozemku pod stavbou komunikace za cenu 
300,- Kč/m2 a část pozemku, která bude sloužit rozšíření areálu ZŠ v Litoli za cenu 400,- Kč/m2. Jelikož na základě 
plánovací smlouvy č. 1/2015 KÚ ze dne 17.10.2016 pozemek pod komunikací bude městu převeden za cenu 1,- Kč, dále 
jsme v dané věci nejednali dokud nebude komunikace zapsána do katastru nemovitostí. V katastru nemovitostí je 
pozemek pod komunikací již zapsán samostatně a proto předkládáme RM a ZM nový návrh a to výkup pozemku p.č. 
54/80 o výměře 1847 m2, druh pozemku orná půda, k.ú. Litol od **************************************************** za cenu 
400,- Kč/m2.
Příloha:
informace o pozemku p.č.54/80 v k.ú. Litol

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. schvaluje
výkup pozemku p.č. 54/80 o výměře 1847 m2, druh pozemku orná půda, k.ú. Litol od 
******************************************, za kupní cenu ve výši 400,- 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. ukládá
Odboru SM vypracovat znění kupní smlouvy dle bodu I. Termín do: 31.3.2020

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 738 800,00 Kč

výkup nemovitostí

         

Stanovisko k návrhu:
Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru.

Dosavadní rozhodnutí:
Usnesení ZM č. 168 ze dne 31.10.2018:
Zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e
a) výkup pozemku p. č. 54/80 o výměře 2 349 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Litol, od Vladimíra Tržického z Lysé 
nad Labem, za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2 za část pozemku pod budoucí komunikací a 400 Kč/m2 za část pozemku 
pro rozšíření sportovního areálu při ZŠ T. G. Masaryka v Litoli 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. 58/24 o výměře 3 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Litol, od Vladimíra Tržického z Lysé nad 
Labem, za kupní cenu ve výši 300,- 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. u k l á d á
Odboru SM vypracovat návrh smlouvy dle bodu I.
Termín do 31.03.2019,

III. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem těchto smluv za předpokladu, že potřebné finanční prostředky na výkup budou schválené v 
rozpočtu města pro rok 2019.

RM č. 594 ze dne 22.10.2019: RM schvaluje výkup pozemku p.č. 54/80 o výměře 1847 m2, druh pozemku orná půda, 
k.ú. Litol od ******************************************, za kupní cenu ve výši 400,- Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady 
spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. RM předkládá ZM ke 
schválení


