
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 
 

konané dne 04. 04. 2018                                                                             

 

 

 Výpůjční smlouva na nemovitý majetek Města v užívání SDH Lysá nad Labem 

a OV Dvorce 

 

 

Rada města usnesením č. 122 ze dne 19. 2. 2018 

 

 

I. s o u h l a s í  

s uzavřením předložené výpůjční smlouvy na nemovitý majetek Města Lysá nad Labem 

(budova č. p. 96 na pozemku st. 1299 o výměře 133 m
2
, k. ú. Lysá n. L., pozemek p. 

č. 2034/46 o výměře 559 m
2
, druh pozemku ostatní plocha, a  pozemek p. č. 2034/16 o 

výměře 1.172 m
2
, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Lysá n. L.) pro potřeby SDH Lysá nad 

Labem, 289 22 Lysá n. L., IČO 64733084, a Osadního výboru Dvorce, 289 22 Lysá nad 

Labem,  

 

II. p ř e d k l á d á 

ZM 28. 03. 2018 uzavření výpůjční smlouvy k projednání. 

 

 

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo města 

 

I. s o u h l a s í  

s uzavřením předložené výpůjční smlouvy na nemovitý majetek Města Lysá nad Labem 

(budova č. p. 96 na pozemku st. 1299 o výměře 133 m
2
, k. ú. Lysá n. L., pozemek p. 

č. 2034/46 o výměře 559 m
2
, druh pozemku ostatní plocha, a  pozemek p. č. 2034/16 o 

výměře 1.172 m
2
, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Lysá n. L.) pro potřeby SDH Lysá nad 

Labem, 289 22 Lysá n. L., IČO 64733084, a Osadního výboru Dvorce, 289 22 Lysá nad 

Labem,  

 

II. p o v ě ř u j e 

starostu města podpisem výše uvedené výpůjční smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



Důvodová zpráva 

 

V katastru Města Lysá nad Labem působí 3 Sbory dobrovolných hasičů (SDH), které sídlí 

v Lysé nad Labem, Dvorcích a v Byšičkách. Všechny tři sbory historicky využívají majetek 

Města (hasičárny a přilehlé pozemky) pro svou činnost zdarma. 

Při kontrole z počátku roku 2016 bylo zjištěno, že je tento majetek využíván „s tichým 

souhlasem“ bez podpisu výpůjčních smluv. 

ZM schválilo dne 15. 6. 2016 znění návrhu výpůjčních smluv na nemovitý majetek užívaný 

SDH Lysá nad Labem a Byšičky a následně došlo k podpisu smluv. Podpis Výpůjční smlouvy 

pro SDH Dvorce byl odložen.  

OSM byl pověřen panem starostou přípravou nové Výpůjční smlouvy s tím, že se na výpůjčce 

bude podílet i Osadní výbor Dvorce. 

Rada města svým usnesením č. 421 z 27. června 2017 schválila zveřejnění záměru na 

uzavření výpůjční smlouvy mezi Městem Lysá nad Labem, Sborem dobrovolných hasičů 

Dvorce, 289 22 Lysá n. L., IČO 64733084, a Osadním výborem Dvorce, 289 22 Lysá nad 

Labem. Předmětem výpůjčky je budova č. p. 96 na pozemku st. 1299 o výměře 133 m
2
, k. ú. 

Lysá n. L., pozemek p. č. 2034/46 o výměře 559 m
2
, druh pozemku ostatní plocha, a  

pozemek p. č. 2034/16 o výměře 1.172 m
2
, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Lysá n. L. 

Předmětné nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 3183 pro 

obec a katastrální území Lysá n. L., kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává 

Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk. Po dobu výpůjčky 

nenáleží půjčiteli žádná úhrada. Záměr byl vyvěšen na úřední desce od 10. 5. 2017 do 26. 5. 

2017. 

SDH Dvorce však, i přes počáteční souhlas, odmítl připravenou smlouvu podepsat a vznášel 

neúměrné požadavky. Nakonec bylo přistoupeno ke zrušení jednotky SDH ve Dvorcích. 

Následně bylo vedením města rozhodnuto o zapůjčení hasičárny SDH Lysá nad Labem 

společně s OV Dvorce. Záměr byl vyvěšen v období od 5. 10 do 20. 10 2017 

OSM předkládá RM návrh výpůjční smlouvy na objekt č. p. 96, Dvorce. Návrh smlouvy byl 

projednán s oběma vypůjčiteli a právníkem města na společné schůzce dne 12. 2. 2018. 

Všichni zúčastnění s návrhem souhlasí. Zároveň bylo dohodnuto, že pronajaté travnaté plochy 

bude sekat TS MěÚ Lysá nad Labem zároveň při sekání plochy hřiště. Úklid budovy bude 

zajišťovat OV Dvorce. 
  
Dosavadní rozhodnutí RM a ZM:  

Zastupitelstvo města svým usnesením č. 283 z 20. dubna 2016  s c h v a l u j e  1) zveřejnění 

záměru na uzavření výpůjčních smluv na nemovitý majetek Města Lysá nad Labem (budova 

č. p. 1518/2 na pozemku p. č. 208/25, pozemek p. č. 3908 (Lysá nad Labem), budova bez č. p. 

na pozemku 1299, pozemek p. č. 2034/46, pozemek p. č. 2034/16 (Dvorce), budova č. p. 49 

na pozemku p. č. st. 1637 a pozemek PK 1447/22. (Byšičky)) pro potřeby SDH.   2) 

předběžný návrh výpůjčních smluv na nemovitý majetek Města Lysá nad Labem mezi 

Městem a SDH Lysá nad Labem a SDH Byšičky. 

Zastupitelstvo města svým unesením č. 407  I. b e r e    n a   v ě d o m í  zápis z jednání 

finančního výboru dne 30.05.2016,  II. u k l á d á 

1) panu starostovi opravit a doplnit navržený rozpočtový výhled o navržené úpravy a předložit 

ho na ZM v 9/2016. 

Ke každé kapitole rozpočtu bude příslušným odborem zpracována důvodová zpráva: 

- bude popsáno, jak se město dle rozpočtového výhledu v této oblasti změní do roku 2018 (3 

letý plán) a do roku 2020 (5 letý plán), 

- budou popsány základní priority v dané rozpočtové kapitole včetně důvodů, 

- budou popsány významné priority, které nejsou tímto výhledem pokryty, 



- budu zdůvodněno, jak je významné riziko neočekávaných nákladů (havárie…) v dané 

kapitole a jak je pokryto, 

- bude zmíněno, jaké investiční dotace (a odkud) bude třeba získat pro realizaci dané 

investiční akce, 

- investice bude uvedena v celkovém předpokládaném nákladu a potřebná dotace bude 

uvedena v příjmové části, 

- v investičním plánu bude striktně dodržen princip, že se jeden rok připravuje PD a hned 

následující rok se realizuje daná investiční akce. Nevytváří se PD, pokud se následující rok 

neplánuje realizovat daná investiční akce a naopak neplánuje se v příštím roce investice, 

pokud letos se nepřipravuje PD. 

2) kontrolnímu výboru provést kontrolu objektu hasičské zbrojnice ve Dvorcích včetně jeho 

využívání,  Termín: do ZM 10/2016 

3) odboru SMI ve spolupráci se stavebním úřadem uvést objekt hasičské zbrojnice ve 

Dvorcích do souladu se stavebním zákonem a požádat o přidělení čísla popisného. 

Zastupitelstvo města svým usnesení č. 432   I. s o u h l a s í 

1) s uzavřením předložené výpůjční smlouvy na nemovitý majetek Města Lysá nad Labem 

(budova č. p. 1518/2 na pozemku - 208/25, pozemek parcelní č. 3908) pro potřeby SDH Lysá 

nad Labem a pověřuje starostu města jejím podpisem, 

2) s uzavřením předložené výpůjční smlouvy na nemovitý majetek Města Lysá nad Labem 

(budova č. p. 49 na pozemku st. 1637 a pozemek PK 1447/22) pro potřeby SDH Byšičky 

a pověřuje starostu města jejím podpisem. 

II. o d k l á d á uzavření výpůjční smlouvy na nemovitý majetek Města Lysá nad Labem 

(budova bez č. p. na pozemku 1299, pozemek parcelní č. 2034/46, pozemek parcelní 

č. 2034/16) pro potřeby SDH Dvorce do doby vypořádání připomínek. 

Rada města usnesením č. 421  s c h v a l u j e  zveřejnění záměru na uzavření výpůjční 

smlouvy mezi Městem Lysá nad Labem, Sborem dobrovolných hasičů Dvorce, 289 22 Lysá 

n. L., IČO 64733084, a Osadním výborem Dvorce, 289 22 Lysá nad Labem. Předmětem 

výpůjčky je budova č. p. 96 na pozemku st. 1299 o výměře 133 m
2
, k. ú. Lysá n. L., pozemek 

p. č. 2034/46 o výměře 559 m
2
, druh pozemku ostatní plocha, a  pozemek p. č. 2034/16 o 

výměře 1.172 m
2
, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Lysá n. L. Předmětné nemovitosti jsou 

zapsány v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 3183 pro obec a katastrální území Lysá 

n. L., kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Středočeský 

kraj, Katastrální pracoviště Nymburk. Po dobu výpůjčky nenáleží půjčiteli žádná úhrada. 

Rada města usnesením č. 575   I. s c h v a l u j e  zveřejnění záměru výpůjční smlouvy na 

nemovitý majetek Města Lysá nad Labem (budova č. p. 96 na pozemku st. 1299 o výměře 133 

m
2
, k. ú. Lysá n. L., pozemek p. č. 2034/46 o výměře 559 m

2
, druh pozemku ostatní plocha, a  

pozemek p. č. 2034/16 o výměře 1.172 m
2
, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Lysá n. L.) pro 

potřeby SDH Lysá nad Labem, 289 22 Lysá n. L., IČO 00239402, a Osadního výboru Dvorce, 

289 22 Lysá nad Labem,  II. d o p o r u č u j e   návrh na zrušení jednotky Sboru 

dobrovolných hasičů Dvorce, kategorie JPO V, číslo jednotky 218178, ZM dne 01. 11. 2017 

ke schválení. 

 

Návrh řešení: 

OSM doporučuje RM souhlasit s uzavřením předložené výpůjční smlouvy mezi Městem Lysá 

nad Labem, jednotkou SDH Dvorce a Osadním výborem Dvorce a pověřit starostu města 

jejím podpisem. 

 

 

 

Stanovisko k návrhu: 



Nebylo projednáno v komisích ani výborech 

 

 

Vztah k rozpočtu 

Nemá vliv na rozpočet 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír Kopecký 

      vedoucí OSMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S M L O U V A   O   V Ý P Ů J Č C E 

(podle ust. §2193 a násl. Občanského zákoníku) 

č. smlouvy 2018 – 0…/SM 

1.  Město Lysá nad Labem 

     Husovo náměstí 23 

     289 22 Lysá nad Labem 

     IČO: 00239402 

     DIČ: CZ00239402 

     zastoupené: Ing. Karlem Otavou, starostou města  

na straně půjčitele (dále jen „půjčitel“) 

 

a 

 

2.  SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lysá nad Labem 

Pivovarská 1518 

289 22 Lysá nad Labem 

IČ: 45826072 

zastoupený: p. Jiřím Zimou, starostou SH ČMS – SDH Lysá n. L. 

na straně vypůjčitele č.1 (dále jen „vypůjčitel 1) 

 

a 

 

3.  paní Marií Herclíkovou, 

předsedkyní Osadního výboru Dvorce 

 

na straně vypůjčitele č. 2 (dále jen „vypůjčitel 2) 

 

společně dále též jako „účastníci“, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

smlouvu: 

 

I. 

Úvodní ustanovení  

 

Půjčitel prohlašuje, že je, mimo jiné, výlučným vlastníkem budovy č. p. 96, na pozemku st. 

1299 o výměře 133 m
2
, v katastrálním území Lysá nad Labem, výlučným vlastníkem 

pozemku parc. č. 2034/46 o výměře 559 m
2
, druh pozemku ostatní plocha a výlučným 

vlastníkem pozemku parc. č. 2034/16 o výměře 1172 m
2
, druh pozemku ostatní plocha, 

v katastrálním území Lysá nad Labem. Předmětné nemovitosti jsou zapsány v katastru 

nemovitostí na listu vlastnictví č. 3183 pro obec a katastrální území Lysá nad Labem, kde 

státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Středočeský kraj, 

Katastrální pracoviště Nymburk. 

 

II. 

Předmět výpůjčky 

 



II.1. V návaznosti na ustanovení článku I. touto smlouvou půjčitel přenechává vypůjčiteli 1 do 

bezplatného dočasného užívání výše uvedené nemovitosti za účelem provozováni 

hasičské zbrojnice, k využití pro potřeby SDH a JSDHO a vypůjčiteli 2 do bezplatného 

dočasného užívání výše uvedené nemovitosti pro potřeby Osadního výboru Dvorce. 

II.2. Záměr obce na poskytnutí výše uvedených nemovitostí jako výpůjčky do bezplatného 

dočasného užívání byl vyvěšen na úřední desce dne 05. 10. 2017 do 20. 10. 2017. 

 

III. 

Doba výpůjčky 

 

III.1. Výpůjčka se sjednává ode dne podpisu této smlouvy na dobu neurčitou. 

III.2. Tuto smlouvu lze vypovědět oběma stranami bez udání důvodů. Výpovědní lhůta je 

v takovém případě stanovena na 6 měsíců, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

Výpovědní lhůta běží od prvního dne měsíce následujícího ode dne doručení výpovědi. 

 

IV. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

 

IV.1. Za dobu výpůjčky nenáleží půjčiteli žádná úhrada. 

IV.2. Vypůjčitelé se zavazují, že na vypůjčeném majetku nebudou provádět žádné stavební 

úpravy bez předchozího písemného souhlasu půjčitele a že budou předmět výpůjčky 

užívat pouze v souladu s bodem II.1. této smlouvy. 

IV.3. Vypůjčitelé odpovídají za veškeré škody vzniklé na předmětu výpůjčky z důvodů 

ležících na straně vypůjčitelů, zejména pak škody vzniklé v příčinné souvislosti 

s činností vypůjčitelů na předmětu výpůjčky. 

IV.4. Po dobu výpůjčky se vypůjčitelé zavazují plnit povinnosti vlastníka předmětu výpůjčky, 

tj. zejména o předmět výpůjčky řádně pečovat, aby nedošlo ke zhoršení jeho stavu. 

IV.5. Vypůjčitelé nejsou oprávněni přenechat předmět výpůjčky třetí osobě. 

IV.6. Vypůjčitel 2 se zavazuje, že nebude vstupovat do prostor a místností, kde je uložen 

materiál a technika Vypůjčitele 1 bez jeho předchozího souhlasu. 

IV.7. Vypůjčitel 1 i 2 je povinen zajistit odpovídajícím způsobem úklid používaných prostor 

objektu. Zejména WC, umyvadel, kuchyňky, podlahových ploch vč. doplnění 

hygienických potřeb. 

 

V. 

Závěrečná ustanovení 

 

V.1. Po skončení doby výpůjčky jsou vypůjčitelé povinni vrátit předmět výpůjčky v řádném 

stavu, který nebude zhoršen oproti stavu, v jakém předmět výpůjčky převzal. 

V.2. Jakékoli změny či doplňky k této smlouvě musí být činěny písemnou formou a 

podepsány všemi zúčastněnými smluvními stranami. 



V.3. V případě, že vypůjčitel 2 přestane být členem osadního výboru Dvorce, zavazuje se 

postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na jiného člena Osadního 

výboru Dvorce, s čímž zbývající smluvní strany souhlasí. 

V.3.  Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu účastníka, který smlouvu podepsal jako třetí.  

V.4.  Oba vypůjčitelé se zavazují k tomu, že v době konání voleb bude předmět výpůjčky 

zdarma uvolněn pro potřeby půjčitele za účelem zřízení volební místnosti.  

V.5. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou svéprávní a že berou na vědomí, že 

jsou svými smluvními projevy vázáni. Dále výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu před 

jejím podpisem přečetli, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouva byla sjednána podle 

jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně.  

V.6. Ve věcech touto smlouvou vysloveně neupravených se smluvní strany řídí příslušnými 

ustanoveními českého občanského zákoníku a dalších obecně závazných právních 

předpisů vydaných v České republice.  

V.7. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv v souladu 

se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění provede 

odpovědný zaměstnanec Města Lysá nad Labem ve lhůtě 15 dnů ode dne podpisu 

smlouvy poslední smluvní stranou. Do 3 dnů pak protistranu informuje o splnění této 

povinnosti a o případných změnách a opravách provedených v registru smluv. 

V.8.  Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu 

nazvaném „Smlouvy uzavřené městem“ vedeném městem Lysá nad Labem, který 

obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a 

datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez 

jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Lysá nad 

Labem (www.mestolysa.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní 

strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek 

V.9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech originálních stejnopisech. Po podpisu si smluvní 

strany ponechají každá po jednom vyhotovení, půjčeli náleží 2 vyhotovení. 

V.10.Tato smlouva byla schválena na veřejném zasedání Zastupitelstva Města Lysá nad 

Labem dne 4. 4. 2018 usnesením č. xxx. 

 

V Lysé nad Labem dne __________________ 

 

______________________           _______________________ 

       Ing. Karel Otava                                                                                     Jiří Zima,  

starosta                                        starosta SH ČMS - SDH 

 

 

 

            

                                                                                         _______________________ 

          Marie Herclíková 

            předsedkyně OV 


