
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

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

Výkup pozemku včetně artézské studny a pozemku na stavbu úpravny vody v 
areálu Kovona a.s. a prodej části pozemku p.č. 3484/2 v k.ú. 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 jednání RM dne 19.11.2019 byl upraven text smlouvy po dohodě s 
panem **************** viz. email ze dne 25.11.2019.
Důvodová zpráva do RM dne 19.11.2019:Na základě předešlých jednání se jedná o uzavřeni smlouvy o smlouvě budoucí 
kupní na výkup artézského vrtu včetně pozemku v areálu a.s. Kovona, včetně zřízení služebnosti právo cesty k pozemku 
s vrtem a služebnost uložení poptrubí od artézského vrtu k pozemku kde by se měla vybudovat úpravny vody. Současně 
se jedná o výkup pozemku na stavbu úpravny vody v celkové ploše 700 m2. Celkem se jedná o kupní cenu ve výši 1,- 
Kč. Na oplátku by město prodalo a.s. Kovona část pozemku p.č. 3484/2 k.ú. Lysá n.L. o výměře 711 m2. Jedná se o část 
komunikace od točny ČD směrem ke Kovoně. V příloze předkládáme návrh dvou smluv o smlouvách budoucích 
odsouhlasených i ze strany společnosti KOVONA a.s.. Výbor pro dostavbu obchvatu a správu majetku bude výše uvedené 
projednávat dne 27.11.2019, právník města předložené návrhy smluv odsouhlasil. Záměr na prodej obecních pozemků 
byl zveřejněn na úřední desce dne 1.10.2019 a svěšen dne 16.10.2019 na základě usnesení RM č. 514 ze dne 16.9.2019.
Příloha:
-návrhy smluv
- GP č. 3441-31/2019 , GP 3317-20/2018 a GP č. 3264-81/2017

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní a smlouvy budoucí o zřízení služebnosti dle předloženého návrhu na výkup 
části pozemku p.č. 3795/8 v k.ú. Lysá nad Labem dle GP č. 3317-20/2018 nově označeno jako pozemek p.č. st.3531 o 
výměře 9 m2 a 3795/15 o výměře 15 m2 , kdy součástí pozemku p.č. st.3531 je artézská studna (předmětem výkupu je 
i propojovacího potrubí), která není předmětem evidence v katastru nemovitosti, výkup části pozemku p.č. 3795/2 v 
k.ú. Lysá nad Labem nově označeno dle GP č. 3441-31/2019 jako pozemek p.č. 3795/16 o výměře 350 m2 a výkup 
pozemku p.č. 3958 o výměře 361 m2, k.ú. Lysá nad Labem, za kupní cenu 1,- Kč, od společnosti Kovona a.s. IČ: 
14801884.

II. schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku p.č. 3484/2 v k.ú. Lysá nad Labem nově označeno dle GP č. 
3441-31/2019 jako pozemek p.č. 3484/13 o výměře 711 m2, za kupní cenu 1,- Kč, se společnosti Kovona a.s. IČ: 
14801884.

III. pověřuje
starostu města podpisem těchto smluv

Vazba na rozpočet města:

2019 01 | Odbor správy majetku

Kryto odd§3639, pol.6130 org.3437 1,00 Kč

výkup nemovitostí

jedná se o vzájemný prodej za 1,- Kč

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



Dosavadní rozhodnutí:
RM č.803 ze dne 11.12.2018: RM I. bere na vědomí informaci ohledně dosavadního postupu směřujícího ke koupi 
artézského vrtu v areálu akciové společnosti Kovona. II. ukládá OSM vypracovat smluvní dokumentaci ve smyslu diskuze 
na RM.
RM usnesením č. 517 ze dne 16.9.2019. RM I. schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní a smlouvy budoucí o 
zřízení služebnosti dle předloženého návrhu na výkup části pozemku p.č. 3795/8 v k.ú. Lysá nad Labem dle GP č. 
3317-20/2018 nově označeno jako pozemek p.č. st.3531 o výměře 9 m2 a 3795/15 o výměře 15 m2 , kdy součástí 
pozemku p.č. st.3531 je artézská studna,která není předmětem evidence v katastru nemovitosti,výkup části pozemku 
p.č. 3795/2 v k.ú. Lysá nad Labem nově označeno dle GP č. 3441-31/2019 jako pozemek p.č. 3795/16 o výměře 350 m2 
a výkup pozemku p.č. 3958 o výměře 361 m2 II. schvaluje zveřejnění záměru na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
kupní na část pozemku p.č. 3484/2 v k.ú. Lysá nad Labem nově označeno dle GP č. 3441-31/2019 jako pozemek p.č. 
3484/13 o výměře 711 m2, za kupní cenu 1 Kč, se společnosti Kovona a.s. IČ: 14801884. Usnesení RM č. 639 ze dne 
19.11.2019: RM odkládá uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní a smlouvy budoucí o zřízení služebnosti dle 
předloženého návrhu na výkup. RM usnesením č. 670 ze dne 2.12.2019: RM I. schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní a smlouvy budoucí o zřízení služebnosti dle předloženého návrhu na výkup části pozemku p.č. 3795/8 v 
k.ú. Lysá nad Labem dle GP č. 3317-20/2018 nově označeno jako pozemek p.č. st.3531 o výměře 9 m2 a 3795/15 o 
výměře 15 m2 , kdy součástí pozemku p.č. st.3531 je artézská studna (předmětem výkupu je i propojovacího potrubí), 
která není předmětem evidence v katastru nemovitosti, výkup části pozemku p.č. 3795/2 v k.ú. Lysá nad Labem nově 
označeno dle GP č. 3441-31/2019 jako pozemek p.č. 3795/16 o výměře 350 m2 a výkup pozemku p.č. 3958 o výměře 
361 m2, k.ú. Lysá nad Labem, za kupní cenu 1 Kč, od společnosti Kovona a.s. IČ: 14801884, II. schvaluje uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku p.č. 3484/2 v k.ú. Lysá nad Labem nově označeno dle GP č. 
3441-31/2019 jako pozemek p.č. 3484/13 o výměře 711 m2, za kupní cenu 1,- Kč, se společnosti Kovona a.s. IČ: 
14801884, III. doporučuje ZM dne 10.12.2019 schválení uzavření smluv dle bodu I a II.


