
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

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

Odkoupení bývalé restaurace Dallas

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Javorčíková Jana (evidence pozemků)

Důvodová zpráva:
Dne 23.9.2019 byla emailem zaslána od majitelů domu čp.80 ul. Jiráskova a restaurace Dallas čp.6 v k.ú. Litol nabídka 
na odkup jejich nemovitostí za cenu 7 300 000 Kč. RM usnesením č. 664 ze dne 18.11.2019 nedoporučila odkup 
rodinného domu čp.80 na pozemku p.č. st.43/2 s pozemkem p.č. st.43/2, pozemek p.č. 122/2, nemovitost stavba 
občanského vybavení čp.6 na pozemku p.č. st.43/1 s pozemkem p.č. st.43/1, budovu bez čp./ev.č. (pizzerie) na
pozemku p.č. st.43/3 s pozemek p.č. 43/3, všechny v k.ú. Litol (jedná se o komplex místně nazývaný restaurace 
Dallas).

STANOVISKO K ODKOUPENÍ BÝVALÉ RESTAURACE DALLAS zasláno emailem od uvolněné radní Ing. Karolíny Stařecké:
 Návrh na odkoupení bývalé restaurace Dallas nebyl v Radě města doporučen.
 Stavební komise RM se vyjádřila následovně: …úprava objektu by vyžadovala velké investice (stavební úpravy a 
opravy), aby jej bylo možné využít pro účely našeho města. Za sníženou odhadní nabízenou cenu se v současnosti, s 
ohledem na plánovanou výstavbu sportovní haly a další plánované, či v ZM schválené investiční stavby, jedná o 
nereálnou a z dlouhodobého hlediska se vší pravděpodobností neefektivní investici. Poloha objektu, na okraji Litole, 
nezajišťuje ani možnost potřebného počtu parkovacích stání, pro případné využití objektu, pro obecní služby. Pro 
město by měl objekt význam v případě ceny na úrovni ceny pozemku, což ale není reálné. V poslední době se navíc 
plně ukazuje problematika rekonstrukcí starších objektů (např. dům Na Františku), a časová náročnost při veřejných 
soutěžích a hledání optimální cenové hladiny stavebních prací - cena/výkon. Komise koupi této nemovitosti také 
nedoporučuje.
 Kromě reálných finančních důvodů, které jsou specifikovány a podpořeny stavební komisí, zvažovanými návrhy na 
využití, kterými byla různorodá občanská vybavenost, byl ale předně diskutován požadavek na provozování restaurace. 
Provozování restauračního zařízení ale není prioritou města.
 Z výše uvedených důvodů nebyl projekčně připraven ani konkrétní záměr, který by obnášel již finanční krytí.

Příloha:
- znalecký posudek
- zpráva z inspekce nemovitostí

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 neschvaluje
odkup rodinného domu čp.80 na pozemku p.č. st.43/2 s pozemkem p.č. st.43/2, pozemek p.č. 122/2, nemovitost
stavba občanského vybavení čp.6 na pozemku p.č. st.43/1 s pozemkem p.č. st.43/1, budovu bez čp./ev.č. (pizzerie) na
pozemku p.č. st.43/3 s pozemek p.č. 43/3, všechny v k.ú. Litol (jedná se o komplex místně nazývaný restaurace 
Dallas).

Vazba na rozpočet města:

2019 01 | Odbor správy majetku

Nekryto 7 300 000,00 Kč

V rozpočtu města pro rok 2019 není s těmito výdaji počítáno

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



Dosavadní rozhodnutí:
Usnesení RM č. 208 ze dne 9.4.2019: RM I. bere na vědomí se zahájení jednání odkupu rodinného domu čp.80 na 
pozemku p.č. st.43/2 s pozemkem p.č. st.43/2, pozemek p.č.122/2, nemovitost stavba občanského vybavení čp.6 na 
pozemku p.č. st.43/1 s pozemkem p.č. st.43/1, budovu bezčp./ev.č. (pizzerie) na pozemku p.č. st.43/3 s pozemek p.č. 
43/3, všechny v k.ú. Litol, jedná se o komplex místně nazývaný restaurace DALLAS
II. ukládá
a)Odboru správy majetku zajistit znalecký posudek na cenu obvyklou předmětu odkupu dle bodu I a zajistit prohlídku a
posouzení předmětu odkupu inspektorem nemovitostí bez finančního ocenění b) Ing. Karolíně Chudobové, uvolněné
radní, vypracovat záměr možnosti využití předmětu odkupu
Usnesení RM č. 664 ze dne 18.11.2019: RM I. nedoporučuje odkup rodinného domu čp.80 na pozemku p.č. st.43/2 s 
pozemkem p.č. st.43/2, pozemek p.č. 122/2, nemovitost
stavba občanského vybavení čp.6 na pozemku p.č. st.43/1 s pozemkem p.č. st.43/1, budovu bez čp./ev.č. (pizzerie) na
pozemku p.č. st.43/3 s pozemek p.č. 43/3, všechny v k.ú. Litol (jedná se o komplex místně nazývaný restaurace 
Dallas).
 II. II. předkládá ZM dne 10.12.2019.


