
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

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

Prodej obecního pozemku připloceného k domu čp.287 ul. Na Vysoké mezi, Litol

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Javorčíková Jana (evidence pozemků)

Důvodová zpráva:
Důvodová zpráva do RM dne 19.11.2019:Odbor SM předkládá RM žádost ********************************** ze dne 30.10.2019 
ve věci odkupu části obecního pozemku, který je připlocený k její nemovitosti čp. 287, v ulici Na Vysoké mezi. Na LV je 
uveden i pan **********************************, ale jeho podíl se převádí ne jeho dceru, jak je vyznačeno změnou právního 
vztahu V-8741/2019, do doby zveřejnění záměru budou danou nemovitost vlastnit pouze dva podílový vlastníci a to 
********************************************************. Jedná se o připlocení zahrady a o pozemek zastavěný stavbou garáže. 
Žadatelé žádají o prodej části obecního pozemku p.č. 89/103, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, nově 
označeno jako pozemek p.č. 89/129 o výměře 9 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, dle geometrického 
plánu č. 890-42/2019, k.ú. Litol. Za odbor SM doporučujeme kupní cenu za pozemek ve výši 1500,- Kč/m2. Žádost bude 
předložena na jednání Výboru pro obchvat a správu majetku dne 27.11.2019.
Příloha:
1)žádost ze dne 30.10.2019 včetně příloh
2) snímek katastrální mapy
3)informace o pozemku p.č. st.319 včetně stavby k.ú. Litol
4)informace o pozemku p.č. 89/103 k.ú. Litol

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 schvaluje
zveřejnění záměru na prodej, vlastníkovi nemovitosti čp.287 v Litoli, část obecního pozemku p.č. 89/103, druh 
pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, nově označeno jako pozemek p.č. 89/129 o výměře 9 m2, druh pozemku 
ostatní plocha, jiná plocha, dle geometrického plánu č. 890-42/2019 v k.ú. Litol, za kupní cenu ve výši 1500,- Kč/m2 s 
tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením GP a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem 
daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

Vazba na rozpočet města:

2019 01 | Odbor správy majetku

Kryto příjem VS 712 13 500,00 Kč

prodej nemovitostí

při stanovení jednotkové ceny za prodej 1500,- Kč/m2 

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

Dosavadní rozhodnutí:
RM usnesení č. 642 ze dne 19.11.2019: RM I.schvaluje zveřejnění záměru na prodej, vlastníkovi nemovitosti čp.287 v 
Litoli, část obecního pozemku p.č. 89/103, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, nově označeno jako 
pozemek p.č. 89/129 o výměře 9 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, dle geometrického plánu č. 
890-42/2019 v k.ú. Litol, za kupní cenu ve výši 1500,- Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením GP a 
náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. II. 
doporučuje ZM dne 10.12.2019 bod I ke schválení.
V letošním roce ZM schválilo cenu 1500,- Kč/m2 v ulici Za Zámkem.


