
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

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

Návrh úplatného převodu pozemku p.č. 138/2, k.ú. Lysá nad Labem, ul. Žižkova 
do majetku Města Lysá nad Labem

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Javorčíková Jana (evidence pozemků)

Důvodová zpráva:
Důvodová zpráva do RM dne 2.12.2019: Na základě usnesení ZM č.13 ze dne 21.2.2018, byla podaná žádost na SPÚ o 
úplatný převod pozemku p.č. 138/2 o výměře 171 m2, druh pozemku zahrada, k.ú. Lysá nad Labem, ulice Žižkova. 
Jedná e o pozemek pod klášterními terasami kolem pozemku st.1495, jehož součástí je studna. Dle písemnosti od SPÚ 
ze dne 5.11.2019 se jedná o úplatný prodej za cenu dle znaleckého posudku a to ve výši 171 000,- Kč. Výbor pro 
dostavbu obchvatu a správu majetku bude výše uvedené projednávat na svém jednání dne 27.11.2019.
Příloha:
- písemnost ze dne 5.11.2019
- snímek katastrální mapy
- znalecký posudek

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. schvaluje
úplatný převod pozemku p.č.138/2 o výměře 171 m2, druh pozemku zahrada, k.ú. Lysá nad Labem, ulice Žižkova, od 
SPÚ do majetku Města Lysá nad Labem za kupní cenu dle znaleckého posudku ve výši 171 000,- Kč. Poplatníkem daně z 
nabytí nemovitých věcí je kupující. Kupující dále hradí náklady na pořízení znaleckého posudku a návrhu na vklad do 
KN.

II. ukládá
Odboru SM vypracovat znění smlouvy dle bodu I v termínu do 31.3.2020

III. pověřuje
starostu města uzavřením smlouvy o úplatném převodu pozemku p.č.138/2 v k.ú. Lysá nad Labem

Vazba na rozpočet města:

2019 01 | Odbor správy majetku

Kryto 3639,6130,3437 171 000,00 Kč

výkup nemovitostí

cena za vypracování ZP je ve výši 3 267 Kč

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

Dosavadní rozhodnutí:
Usnesení ZM č. 13 ze dne 21.2.2018: ZM schvaluje podání žádosti o úplatný převod zemědělského pozemku p. č. 138/2 
o výměře 171 m2, druh pozemku zahrada, k. ú. Lysá nad Labem, ulice Žižkova, na Státní pozemkový úřad prostřednictví 
Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj, Pobočka Mladá Boleslav s tím, že by se jednalo o kupní cenu dle 
znaleckého posudku, včetně úhrady nákladů na pořízení znaleckého posudku a návrhu na vklad do KN. Usnesení RM č- 
673 ze dne 2.12.2019: RM I. schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 138/2 o výměře 171 m2, druh pozemku zahrada, 
k.ú. Lysá nad Labem, ulice Žižkova, od SPÚ do majetku Města Lysá nad Labem za kupní cenu dle znaleckého posudku ve 
výši 171 000 Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Kupující dále hradí náklady na pořízení 
znaleckého posudku a návrhu na vklad do KN, II. doporučuje ZM dne 10.12.2019 úplatný převod dle bodu I ke schválení.


