
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 

konané dne 21. 2. 2018                                                                               

 

Informativní zpráva ve věci  pozemků p.č. 3628/71 a p.č. 3628/73 v k.ú. Lysá nad Labem, 

lokalita Řehačka  

 

 

ZM usnesení č. 160 ze dne 1. 11. 2017: 

Zastupitelstvo města  

 

s c h v a l u j e   

účast města ve výběrovém řízení na koupi pozemků p. č. 3628/71 o výměře 89 m
2
, druh 

pozemku vodní plocha,
 
a p. č. 3628/73 o výměře 115 m

2
, druh pozemku vodní plocha, oba k. 

ú. Lysá n. L., lokalita Řehačka, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, a 

konstatuje, že se jedná o pozemky kolem vodní plochy Řehačka navazující na pozemky p. č. 

3628/76 a p. č. 3628/74, které nejsou zapsány na listu vlastnictví v katastru nemovitostí. 

 

RM usnesení č. 9 ze dne 9. 1. 2018: 

Rada města  

 

I. s c h v a l u j e     

podání nabídky dle diskuze z jednání RM do výběrového řízení s aukcí č. SKO/073/2017 

vyhlášeného dne 30. 12. 2017 Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ve věci 

koupě pozemku p. č. 3628/71 o výměře 89 m
2
, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené 

nebo upravené, včetně součástí (trvalé porosty) a p. č. 3628/73 o výměře 115 m
2
, vodní 

plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, včetně součástí (trvalé porosty), k. ú. 

Lysá n. L.,  

 

II. u k l á d á  

místostarostovi města panu Janu Burianovi zúčastnit se výše uvedeného výběrového řízení s 

aukcí dne 31. 01. 2018 od 8:30 hod. na Odloučeném pracovišti Kolín, Karlovo nám. 44, 280 

50 Kolín 1 – Budova A, 2. patro, v zasedací místnosti č. 202, a pověřuje ho v rámci aukce 

k podávání nabídek dle diskuze z jednání RM. 

 

RM usnesení č. 83 ze dne 6. 2. 2018: 

Rada města  

 

I. b e r e  n a   v ě d o m í , 

informaci, že dne 31. 01. 2018 se Město Lysá nad Labem zúčastnilo výběrového řízení s 

aukcí čís. SKO/073/2017 vyhlášeného dne 30. 12. 2017 Úřadem pro zastupování státu ve 

věcech majetkových ve věci koupě pozemku p. č. 3628/71 o výměře 89 m
2
, vodní plocha, 

koryto vodního toku přirozené nebo upravené, včetně součástí (trvalé porosty), a p. č. 3628/73  

o výměře 115 m
2
, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, včetně 

součástí (trvalé porosty), dle usnesení RM č. 9 ze dne 09. 01. 2018. Vítězem se stal uchazeč 

s nabídkovou cenou ve výši 55.000 Kč. 

 

II. p ř e d k l á d á  

ZM dne 21. 02. 2018 informativní zprávu na vědomí. 

 

 



Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

 

b e r e   n a  v ě d o m í    

informaci, že dne 31. 01. 2018 se Město Lysá nad Labem zúčastnilo výběrového řízení s 

aukcí čís. SKO/073/2017 vyhlášeného dne 30. 12. 2017 Úřadem pro zastupování státu ve 

věcech majetkových ve věci koupě pozemku p. č. 3628/71 o výměře 89 m
2
, vodní plocha, 

koryto vodního toku přirozené nebo upravené, včetně součástí (trvalé porosty), a p. č. 3628/73  

o výměře 115 m
2
, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, včetně 

součástí (trvalé porosty), dle usnesení RM č. 9 ze dne 09. 01. 2018. Vítězem se stal uchazeč 

s nabídkovou cenou ve výši 55.000 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva do RM dne 6.2.2018 

Popis problému: 

Dne 31.1.2018 se pan místostarosta zúčastnil výběrového řízení s aukcí čís. SKO/073/2017 

vyhlášeného dne 30.12.2017 Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ve věci 

koupě pozemku p.č. 3628/71 o výměře 89 m
2
, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené 

nebo upravené, včetně součástí (trvalé porosty) a p.č. 3628/73 o výměře 115 m
2
, vodní 

plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, včetně součástí (trvalé porosty). 

Minimální kupní cena byla stanovena ve výši 25 000,- Kč. Celkem byly podány tři nabídky 

s tím, že jedna nabídka byla vyloučena pro nesplnění podmínek VŘ. Při samotné aukci pan 

místostarosta postupoval v souladu s usnesením RM č. 9 ze dne 9.1.2018, tj. dle diskuze v 

RM byla stanovena nabídková cena do výše 50 000,- Kč. Vítězem se stal uchazeč 

s nabídkovou cenou 55 000,- Kč. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM 

Zastupitelstvo města schválilo usnesením č. 160 ze dne 1.11.2017 účast města ve výběrovém 

řízení na koupi pozemků p. č. 3628/71 o výměře 89 m
2
, druh pozemku vodní plocha,

 
a p. č. 

3628/73 o výměře 115 m
2
, druh pozemku vodní plocha, oba k. ú. Lysá n. L., lokalita Řehačka, 

od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, a konstatuje, že se jedná o pozemky 

kolem vodní plochy Řehačka navazující na pozemky p. č. 3628/76 a p. č. 3628/74, které 

nejsou zapsány na listu vlastnictví v katastru nemovitostí. RM usnesení č. 9 ze dne 9.1.2018: 

RM schvaluje podání nabídky dle diskuze z jednání RM do výběrového řízení s aukcí č. 

SKO/073/2017 vyhlášeného dne 30. 12. 2017 Úřadem pro zastupování státu ve věcech 

majetkových ve věci koupě pozemku p. č. 3628/71 o výměře 89 m
2
, vodní plocha, koryto 

vodního toku přirozené nebo upravené, včetně součástí (trvalé porosty) a p. č. 3628/73 o 

výměře 115 m
2
, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, včetně součástí 

(trvalé porosty), k. ú. Lysá n. L., II. ukládá místostarostovi města panu Janu Burianovi 

zúčastnit se výše uvedeného výběrového řízení s aukcí dne 31. 01. 2018 od 8:30 hod. na 

Odloučeném pracovišti Kolín, Karlovo nám. 44, 280 50 Kolín 1 – Budova A, 2. patro, 

v zasedací místnosti č. 202, a pověřuje ho v rámci aukce k podávání nabídek dle diskuze z 

jednání RM. 

  

Návrh řešení: 

Odbor SM doporučuje RM: I. vzít na vědomí informaci, že dne 31.1.2018 se Město Lysá nad 

Labem zúčastnilo výběrového řízení s aukcí čís. SKO/073/2017 vyhlášeného dne 30.12.2017 

Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ve věci koupě pozemku p.č. 3628/71 o 

výměře 89 m
2
, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, včetně součástí 

(trvalé porosty) a p.č. 3628/73 o výměře 115 m
2
, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené 

nebo upravené, včetně součástí (trvalé porosty), dle usnesení RM č. 9 ze dne 9.1.2018. 

Vítězem se stal uchazeč s nabídkovou cenou ve výši 55 000,- Kč. II. předložit ZM dne 21. 2. 

2018 informativní zprávu na vědomí. 

 

Stanovisko k návrhu: 

Nebylo projednáváno v komisích ani výborech. 

 

Vztah k rozpočtu: 

Nemá vliv na rozpočet města.  

  Jana Javorčíková  

Příloha: 

- Oznámení o výběrovém řízení a aukcí 

- Snímek katastrální mapy 


