
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 

 

konané dne 20. 6. 2018                                                                               

 

Návrh kupní smlouvy na prodej vstupních objektů do podchodu žst. Lysá nad Labem  

 

 

RM usnesení č. 30 ze dne 23. 1. 2018: 

Rada města 

I. s c h v a l u j e  

zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p. č. st. 3006, o výměře 71 m
2
, druh pozemku 

zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Lysá nad Labem, na prodej stavby občanského vybavení bez 

čp./č. ev. na pozemku p. č. st. 3005 a 3006 v k. ú. Lysá nad Labem (vstupní objekt do 

podchodu na lyské straně), na prodej stavby občanského vybavení bez čp./č. ev. na pozemku 

p. č. st. 2718 v k. ú. Lysá nad Labem (vstupní objekt do podchodu na litolské straně), Správě 

železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 709 94 234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 

00 Praha 1, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za celkovou kupní 

cenu obvyklou ve výši 27.000.000 Kč, dle znaleckého posudku č. 1381/18/17 ze dne 18. 12. 

2017.  

II. d o p o r u č u j e  ZM dne 21. 02. 2018 schválit  

1)záměr na zveřejnění prodeje dle bodu I  

2)navrženou kupní cenu za účelem podání žádosti SŽDC o uvolnění prostředků ze SFDI na 

odkup obecního pozemku p. č. st. 3006, o výměře 71 m
2
, druh pozemku zastavěná plocha a 

nádvoří, k. ú. Lysá nad Labem, na odkup stavby občanského vybavení bez čp./č. ev. na 

pozemku p. č. st. 3005 a 3006 v k. ú. Lysá nad Labem (vstupní objekt do podchodu na lyské 

straně), na odkup stavby občanského vybavení bez čp./č. ev. na pozemku p. č. st. 2718 v k. ú. 

Lysá nad Labem (vstupní objekt do podchodu na litolské straně). 

 

ZM usnesení č. 16 ze dne 21. 2. 2018: 

Zastupitelstvo  města 

s c h v a l u j e 

1) zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p. č. st. 3006, o výměře 71 m
2
, druh 

pozemku zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Lysá nad Labem, na prodej stavby občanského 

vybavení bez čp./č. ev. na pozemku p. č. st. 3005 a 3006 v k. ú. Lysá nad Labem (vstupní 

objekt do podchodu na lyské straně), na prodej stavby občanského vybavení bez čp./č. ev. na 

pozemku p. č. st. 2718 v k. ú. Lysá nad Labem (vstupní objekt do podchodu na litolské 

straně), Správě železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 709 94 234, se sídlem 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, 

za celkovou kupní cenu obvyklou ve výši 27.000.000 Kč, dle znaleckého posudku č. 

1381/18/17 ze dne 18. 12. 2017. Podmínkou je zachování práva průchodu bez omezení a 

respektování předkupního práva.  

2) navrženou kupní cenu za účelem podání žádosti SŽDC o uvolnění prostředků ze SFDI na 

odkup obecního pozemku p. č. st. 3006, o výměře 71 m
2
, druh pozemku zastavěná plocha a 

nádvoří, k. ú. Lysá nad Labem, na odkup stavby občanského vybavení bez čp./č. ev. na 

pozemku p. č. st. 3005 a 3006 v k. ú. Lysá nad Labem (vstupní objekt do podchodu na lyské 

straně), na odkup stavby občanského vybavení bez čp./č. ev. na pozemku p. č. st. 2718 v k. ú. 

Lysá nad Labem (vstupní objekt do podchodu na litolské straně). 

 

  

 



RM usnesení č. 362 ze dne 29. 5. 2018: 

Rada města 

I. s c h v a l u j e    

znění kupní smlouvy dle předloženého návrhu na prodej obecního pozemku p.č. st. 3006, o 

výměře 71 m
2
,druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Lysá nad Labem, na  prodej 

stavby občanského vybavení bez čp./č.ev. na pozemku p.č. st. 3005 a 3006 v k.ú. Lysá nad 

Labem (vstupní objekt do podchodu na lyské straně) a na prodej stavby občanského vybavení 

bez čp./č.ev. na pozemku p.č. st. 2718 v k.ú. Lysá nad Labem (vstupní objekt do podchodu na 

litolské straně), Správě železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: 709 94 234, se sídlem 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, za celkovou kupní cenu 27 000 000 Kč. 

 

II. d o p o r u č u j e   

ZM dne 20. 6. 2018 schválit znění kupní smlouvy dle předloženého návrhu 

 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

 

I. s c h v a l u j e    

 

znění kupní smlouvy dle předloženého návrhu na prodej obecního pozemku p.č. st. 3006, o 

výměře 71 m
2
,druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Lysá nad Labem, na  prodej 

stavby občanského vybavení bez čp./č.ev. na pozemku p.č. st. 3005 a 3006 v k.ú. Lysá nad 

Labem (vstupní objekt do podchodu na lyské straně) a na prodej stavby občanského vybavení 

bez čp./č.ev. na pozemku p.č. st. 2718 v k.ú. Lysá nad Labem (vstupní objekt do podchodu na 

litolské straně), Správě železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ: 709 94 234, se sídlem 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, za celkovou kupní cenu 27 000 000 Kč. 

 

II. p o v ě ř u j e    

starostu města podpisem kupní smlouvy 

 

 

 

Doplnění dne 13.6.2018 

 
V současné době je uzavřeno 5 nájemních smluv na předmět prodeje. Proto níže uvádíme 

návrh textu, který bude zapracován do kupní smlouvy a v samostatné příloze předkládáme 

kopie nájemních smluv. 

 

„Kupující bere na vědomí, že součástí  předmětu prodeje jsou prostory sloužící k podnikání a 

tyto jsou pronajaty. Nájemní smlouvy jsou přílohou této kupní smlouvy  

( smlouva o nájmu nebytových prostor č. SMI/08/160/N/Ka ze dne 14.10.2008 uzavřená se 

společností s r.o. DELIKOMAT, smlouva o pronájmu nebytových prostor v podchodu žst. 

Lysá nad Labem č. SMI/08/55/M/Ka ze dne31.3.2008 uzavřená s akciovou společností HDS 

Retail Czech Republic, smlouva o nájmu nebytových prostor  ze dne 7.1.2004 uzavřená 

s firmou Automaty Servis Selecta s.r.o.,  smlouva o nájmu nebytových prostor ze dne 

30.9.2003 uzavřená s akciovou společností Česká spořitelna a smlouva o nájmu prostoru 

sloužícího k podnikání č. 2017-0305/SM ze dne 19.10.2017 uzavřená s akciovou společností 

České dráhy). Nájemní vztah trvá i po prodeji předmětu prodeje a kupující na sebe přebírá 

práva a povinnosti pronajímatele z nájemních smluv vyplývajících.“ 



 

Důvodová zpráva do RM dne 29.5.2018 

Popis problému: 

Odbor SM předkládá na základě předchozích jedná návrh znění kupní smlouvy na prodej 

obecního pozemku p.č. st. 3006, o výměře 71 m
2
,druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, 

k.ú. Lysá nad Labem, na  prodej stavby občanského vybavení bez čp./č.ev. na pozemku p.č. 

st. 3005 a 3006 v k.ú. Lysá nad Labem (vstupní objekt do podchodu na lyské straně) a na 

prodej stavby občanského vybavení bez čp./č.ev. na pozemku p.č. st. 2718 v k.ú. Lysá nad 

Labem (vstupní objekt do podchodu na litolské straně), Správě železniční dopravní cesty, 

státní organizace, IČ: 709 94 234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, za celkovou 

kupní cenu 27 000 000 Kč, dle znaleckého posudku č.1381/18/17 ze dne 18.12.2017. Rozdíl 

oproti zvyklostem v uzavírání smluv je, že kupní cena bude uhrazena do 60 dnů od data 

doručení vyrozumění o provedení vkladu do katastru nemovitostí od Katastrálního úřadu pro 

Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk. Záměr na prodej byl zveřejněn na úřední 

desce dne 28. 2. 2018 a svěšen dne 15. 3. 2018. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM 

Usnesení RM č. 30 ze dne 23.1.2018: RM I. schvaluje zveřejnění záměru na prodej obecního 

pozemku p. č. st. 3006, o výměře 71 m
2
, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Lysá 

nad Labem, na prodej stavby občanského vybavení bez čp./č. ev. na pozemku p. č. st. 3005 a 

3006 v k. ú. Lysá nad Labem (vstupní objekt do podchodu na lyské straně), na prodej stavby 

občanského vybavení bez čp./č. ev. na pozemku p. č. st. 2718 v k. ú. Lysá nad Labem (vstupní 

objekt do podchodu na litolské straně), Správě železniční dopravní cesty, státní organizace, 

IČO 709 94 234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, dle zákona o obcích č. 128/2000 

Sb., § 39, v platném znění, za celkovou kupní cenu obvyklou ve výši 27.000.000 Kč, dle 

znaleckého posudku č. 1381/18/17 ze dne 18. 12. 2017. II. doporučuje ZM dne 21. 02. 2018 

schválit 1) záměr na zveřejnění prodeje dle bodu I a 2) navrženou kupní cenu za účelem 

podání žádosti SŽDC o uvolnění prostředků ze SFDI na odkup obecního pozemku p. č. st. 

3006, o výměře 71 m
2
, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Lysá nad Labem, na 

odkup stavby občanského vybavení bez čp./č. ev. na pozemku p. č. st. 3005  

a 3006 v k. ú. Lysá nad Labem (vstupní objekt do podchodu na lyské straně), na odkup stavby 

občanského vybavení bez čp./č. ev. na pozemku p. č. st. 2718 v k. ú. Lysá nad Labem (vstupní 

objekt do podchodu na litolské straně). Usnesení ZM č. 16 ze dne 21.2.2018: ZM schvaluje: 

1) zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p. č. st. 3006, o výměře 71 m
2
, druh 

pozemku zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Lysá nad Labem, na prodej stavby občanského 

vybavení bez čp./č. ev. na pozemku p. č. st. 3005 a 3006 v k. ú. Lysá nad Labem (vstupní 

objekt do podchodu na lyské straně), na prodej stavby občanského vybavení bez čp./č. ev. na 

pozemku p. č. st. 2718 v k. ú. Lysá nad Labem (vstupní objekt do podchodu na litolské 

straně), Správě železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 709 94 234, se sídlem 

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, 

za celkovou kupní cenu obvyklou ve výši 27.000.000 Kč, dle znaleckého posudku č. 

1381/18/17 ze dne 18. 12. 2017. Podmínkou je zachování práva průchodu bez omezení a 

respektování předkupního práva. 2) navrženou kupní cenu za účelem podání žádosti SŽDC o 

uvolnění prostředků ze SFDI na odkup obecního pozemku p. č. st. 3006, o výměře 71 m
2
, 

druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Lysá nad Labem, na odkup stavby 

občanského vybavení bez čp./č. ev. na pozemku p. č. st. 3005 a 3006 v k. ú. Lysá nad Labem 

(vstupní objekt do podchodu na lyské straně), na odkup stavby občanského vybavení bez 

čp./č. ev. na pozemku p. č. st. 2718 v k. ú. Lysá nad Labem (vstupní objekt do podchodu na 

litolské straně). 

 



  

 

Návrh řešení: 

Odbor SM doporučuje RM. I. schválit znění kupní smlouvy dle předloženého návrhu na 

prodej obecního pozemku p.č. st. 3006, o výměře 71 m
2
,druh pozemku zastavěná plocha a 

nádvoří, k.ú. Lysá nad Labem, na  prodej stavby občanského vybavení bez čp./č.ev. na 

pozemku p.č. st. 3005 a 3006 v k.ú. Lysá nad Labem (vstupní objekt do podchodu na lyské 

straně) a na prodej stavby občanského vybavení bez čp./č.ev. na pozemku p.č. st. 2718 v k.ú. 

Lysá nad Labem (vstupní objekt do podchodu na litolské straně), Správě železniční dopravní 

cesty, státní organizace, IČ: 709 94 234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, za 

celkovou kupní cenu 27 000 000 Kč. II. doporučit ZM dne 20. 6. 2018 schválit znění kupní 

smlouvy dle předloženého návrhu 

 

Stanovisko k návrhu: 

Výbor pro dostavbu obchvatu, pozemkové úpravy a správu majetku bude návrh smluv 

projednávat na svém jednání dne 6. 6. 2018 a předseda výboru jejich stanovisko sdělí přímo 

na jednání ZM dne 20. 6. 2018. Právník města Mgr. Martin Dostál s návrhem znění kupní 

smlouvy souhlasí.  

 

Vztah k rozpočtu: 

Ve schváleném rozpočtu města pro rok 2018 není s příjmem za prodej nemovitostí počítáno. 

  

 Jana Javorčíková  

Příloha: 

- dopis SŽDC ze dne 8.1.2018 

- informace o stavbě na ppč. st.3006 a 3005 

- informace o pozemku p.č. st.3006  a st.3005 k.ú. Lysá nad Labem 

- informace o stavbě na ppč. st.2718 

- Informace o pozemku p.č. st.2718 k.ú. Lysá nad Labem 

- Znalecký posudek č. č.1381/18/17 ze dne 18.12.2017 – samostatná příloha 

- Návrh znění kupní smlouvy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


