
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

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

Výkup pozemku p.č. 2126/30 k.ú. Lysá nad Labem podél tratě ČD na litolské 
straně

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Javorčíková Jana (evidence pozemků)

Důvodová zpráva:
Důvodová zpráva do RM dne 2.12.2019: Odbor SM předkládá návrh na uzavřeni kupní smlouvy na odkup pozemku p.č. 
2126/30 o výměře 8 775 m2, druh pozemku ostatní plocha, k.ú. Lysá nad Labem, za cenu 2475 000,- Kč bez DPH. Jedná 
se o pozemek určený pro výstavbu parkoviště, proto k ceně pozemku je nutné uhradit DPH ve výši 519 750,- Kč. 
Současně s kupní smlouvou bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení VB - služebnosti dle předloženého 
návrhu. Obdobný postup byl při koupě pozemku na parkoviště od ČD podél Čapkovy ulice. Návrhy smluv bude na svém 
jednání dne 27.11.2019 projednávat výbor pro dostavbu obchvatu a správu majetku. Právník města se zněním smluv 
souhlasí.
Příloha:
1)návrh znění KS
2)návrh znění smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB
3)GP 2796-220/2013
4)GP 3391-170985/2018

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. schvaluje
uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu na odkup pozemku p.č. 2126/30, v k.ú. Lysá nad Labem, od ČD a.s., 
za kupní cenu ve výši 2 994 750 včetně DPH. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

II. pověřuje
starostu města podpisem této smlouvy

Vazba na rozpočet města:

2019 01 | Odbor správy majetku

Kryto odd§ 3639, pol. 6130,orj 10, org 3437 2 994 750,00 Kč

výkupy nemovitostí

         

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

Dosavadní rozhodnutí:
Usnesení ZM č.103 ze dne 26.6.2019: ZM schvaluje navrženou kupní cenu od ČD a.s. ze dne 3.9.2018 ve výši 2 475 000 
Kč, tj. 282 Kč/m2, za prodej pozemku p.č. 2126/30 v k.ú. Lysá nad Labem, kolem vstupního objektu do podchodu na 
litolské straně, za účelem vybudování parkoviště. RM usnesení č. 669 ze dne 2.12.2019: RM I. schvaluje uzavření kupní 
smlouvy dle předloženého návrhu na odkup pozemku p.č. 2126/30, v k.ú. Lysá nad Labem, od ČD a.s., za kupní cenu ve 
výši 2 994 750 včetně DPH. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. II. schvaluje uzavření smlouvy o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemen - služebnosti na pozemek p.č. 2126/30 v k.ú. Lysá nad Labem se SŽDC, 
st.o., dle předloženého návrhu a následně smlouvy o zřízení věcného břemen z důvodu trasy kabelového vedení ve 
správě SŽDC a dále zřízení služebnosti stezky a cesty. III. doporučuje ZM dne 10.12.2019 návrh dle bodu I ke schválení.


