
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

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

Převod infrastruktury a pozemků - lokalita Na Vysoké mezi

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Pilař Tomáš (správa map a energií)

Důvodová zpráva:
Sdružení stavebníků rodinných domů, Družstvo Na Vysoké mezi, Havlínova 1749, 289 22 Lysá nad Labem, IČ: 24734501, 
vybudovalo na své náklady infrastrukturu pro zástavbu rodinných domů v lokalitě ul. Na Vysoké mezi v Litoli. Výstavba 
infrastruktury byla realizována na základě plánovací smlouvy č.1/2015 KÚ, ze dne 12.10.2015, uzavřené mezi 
Družstvem Na vysoké mezi a Městem Lysá nad Labem. Po kolaudaci této stavby Družstvo požádalo město o převzetí 
stavby do majetku města, za částku 1,- Kč. Infrastruktura byla realizována z velké části na pozemcích, které jsou ve 
vlastnictví pana **********************************************************************************. Na základě smlouvy o budoucí 
smlouvě kupní (ve prospěch třetího), uzavřené mezi Družstvem Na Vysoké mezi a panem ************************, ze dne 
1.2.2017, žádá pan *********** Město Lysá nad Labem o odkup pozemků, na nichž Družstvo Na Vysoké mezi vybudovalo 
infrastrukturu, která je předmětem výše uvedené plánovací smlouvy, za 1,-Kč. OSM na základě těchto žádostí 
vypracoval návrhy kupních smluv - na odkup pozemků od pana************** a na odkup infrastruktury od Družstva Na 
Vysoké mezi. Družstvo nemá uzavřené smlouvy o zřízení věcných břemen k plynovodu na pozemcích pana **************a 
žádá město, aby tuto smlouvu mohlo uzavřít s městem, až po převodu pozemků a infrastruktury do majetku města. 
Dále ještě nejsou k pozemkům pana ************* zřízena věcná břemena na elektrické vedení (zatím jen smlouvy o 
smlouvách budoucích) a na optické kabely. OSM upozorňuje, že v článku IX. plánovací smlouvy č.1/2015 KÚ, je 
uvedeno, že pozemky zastavěné plynovodem a novým elektrickým vedením odkoupí město až po zanesení věcného 
břemene uložení plynovodu a elektrického vedení do katastru nemovitostí. OSM navrhuje schválit návrhy obou smluv s 
podmínkou, že k podpisu dojde až po uzavření smluv o zřízení věcných břemen na plynovod,elektrické vedení a optické 
kabely, k dotčeným pozemkům a zanesením do katastru nemovitostí. Družstvo Na Vysoké mezi žádá město o vložení 
věty do článku V. kupní smlouvy na prodej pozemků pana *************, (viz. příloha žádost 3) ve znění: Kupující 
zprošťuje prodávajícího a vlastníka infrastruktury uvedené v čl. III. této smlouvy od poplatků, které vzniknou budoucím 
zřízením věcných břemen, služebností, na infrastrukturu uvedenou v čl. III. této smlouvy. OSM upozorňuje, že 
požadavek na převedení pozemků do majetku města bez zřízených věcných břemen je v rozporu se zastupitelstvem 
schválenou plánovací smlouvou a zároveň upozorňujeme, že odsouhlasením požadavku na odpuštění poplatků by vznikl 
poměrně závažný precedens, nehledě na finanční ztrátu cca 300 tis. Kč.
Návrhy smluv byly schváleny s městským právníkem.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. zamítá
požadavek Družstva Na Vysoké mezi o vložení věty do kupní smlouvy na odkup pozemků od p. ************* ve znění : 
Kupující zprošťuje prodávajícího a vlastníka infrastruktury uvedené v čl. III. této smlouvy od poplatků, které vzniknou 
budoucím zřízením věcných břemen, služebností, na infrastrukturu uvedenou v čl. III. této smlouvy.

II. schvaluje
návrh kupní smlouvy na odkup pozemků od p. ************* s podmínkou, že k podpisu smlouvy dojde až po zanesení 
věcného břemene uložení plynovodu, elektrického vedení a optických kabelů do katastru nemovitostí, dle plánovací 
smlouvy.

III. schvaluje
návrh kupní smlouvy na odkup infrastruktury pro zástavbu RD, v lokalitě Na Vysoké mezi, od investora stavby - Družstva 
Na Vysoké mezi, s podmínkou, že k podpisu smlouvy dojde až po zanesení věcného břemene uložení plynovodu , 
elektrického vedení a optických kabelů do katastru nemovitostí, dle plánovací smlouvy.

Vazba na rozpočet města:

2019 01 | Odbor správy majetku

Kryto odpa 2321, pol 5169, orj 10, org 5152 -2,00 Kč



podíly na nových řadech VaK

odkupem se navýší majetek města o cca 20 mil. Kč

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

Dosavadní rozhodnutí:
         


