
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 

 

konané dne 31. 10. 2018                                                                               

 

Cena nemovitostí: pozemek p.č. st.150 s budovou čp.149 a pozemek p.č. 90/8 v k.ú. Litol, 

ulice Mírová  

  

 

ZM usnesení č. 144 ze dne 5. 9. 2018: 

Zastupitelstvo města   

u k l á d á  

RM nechat vypracovat znalecký posudek na pozemky st. p. č. 150 a p. č. 90/8 a budovu č. p. 

149 v k. ú. Litol a předložit ZM návrh na odkoupení pozemků st. p. č. 150 a p. č. 90/8 a 

budovy č. p. 149 v k. ú. Litol za účelem výstavby mateřské školy. Termín: do příštího 

zasedání ZM. 

 

RM usnesení č. 634 ze dne 26. 9. 2018: 

Rada města   

I. b e r e  n a   v ě d o m í         

a) stanovenou cenu dle znaleckého posudku č. 917-23/18 nemovitostí pozemek p. č. st. 150 

s budovou č. p. 149 a pozemek p. č. 90/8 v k. ú. Litol, ulice Mírová ve výši 7 900 000 Kč, 

b) informaci z jednání pana starosty dne 13.08.2018 která 

se vyjádřila, že je ochotna předmětné nemovitosti prodat za cenu 8 000 000 Kč, 

 

II. d o p o r u č u j e  

ZM schválit výkup  pozemku p. č. st.150 s budovou  č. p. 149 a pozemek p. č. 90/8 v k. ú. 

Litol, v ulici Mírová  za cenu 8 000 000 Kč,  

 

III. u k l á d á 

OMI zahájit přípravu projektové dokumentace pro investiční záměr rekonstrukce budovy 

č. p. 90/8 v k. ú. Litol, v ulici Mírová určené pro MŠ. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

 

I.s c h v a l u j e        

výkup  pozemku p. č. st.150 s budovou  č. p. 149 a pozemek p. č. 90/8 v k. ú. Litol, v ulici 

Mírová  za cenu 8 000 000 Kč od s tím, že kupujíc hradí 

veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí 

je kupující. 

 

II. u k l á d á  

1)Finančnímu odboru přesunout částku ve výši 8 mil. Kč z rezervního fondu do rozpočtu 

města pro rok 2018 na výkup dle bodu I 

2) Odboru SM vypracovat návrh kupní smlouvy dle bodu I. Termín do 31.12.2018 

 

III. p o v ě ř u j e 

starostu města podpisem kupní smlouvy dle bodu I za předpokladu dostatečných finančních 

prostředků v rozpočtu města pro rok 2018 

 



Důvodová zpráva do RM dne 26.9.2018 

Popis problému: 

Dne 13. 8. 2018 proběhlo mezi starostou města  a jednání ve věci možnosti 

odkup jejich nemovitostí v ulici Mírová vedle mateřské školky Dráček. Jedná se o pozemek 

p.č. st.150 s budovou  čp.149 a pozemek p.č. 90/8 k.ú. Litol. při jednání 

zmínila cenu ve výši 8 mil. Kč, za kterou by byla ochotná předmětné nemovitosti městu 

prodat. Dle znaleckého posudku ze dne 25.8.2018 byly předmětné pozemky oceněny za cenu 

obvyklou ve výši 7 900 000 Kč. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM 

Usnesení ZM č. 144 ze dne 5.9.2018: ZM ukládá radě města nechat vypracovat znalecký 

posudek na pozemky st. p. č. 150 a p. č. 90/8 a budovu č. p. 149 v k. ú. Litol a předložit ZM 

návrh na odkoupení pozemků st. p. č. 150 a p. č. 90/8 a budovy č. p. 149 v k. ú. Litol za 

účelem výstavby mateřské školy.Termín: do příštího zasedání ZM. 

 

Návrh řešení: 

Odbor SM doporučuje RM: I. vzít na vědomí stanovenou cenu dle znaleckého posudku č. 

917-23/18 nemovitostí pozemek p.č. st.150 s budovou  čp.149 a pozemek p.č. 90/8 v k.ú. 

Litol, ulice Mírová ve výši 7 900 000,- Kč II. vzít na vědomí informaci z jednání pana 

starosty dne 13.8.2018 s paní  která se vyjádřila, že je ochotna předmětné 

nemovitosti prodat za cenu 8 000 000,- Kč III. předložit ZM dne 3. 10. 2018 k projednání 

možnost výkupu  pozemku p.č. st.150 s budovou  čp.149 a pozemek p.č. 90/8 v k.ú. Litol, 

ulice Mírová   

 

Stanovisko k návrhu: 

Výboru pro dostavbu obchvatu, dokončení pozemkových úprav a správu majetku města bude 

výše uvedené projednávat na svém jednání dne 26. 9. 2018. 

 

Vztah k rozpočtu: 

V rozpočtu města pro rok 2018 není počítáno s výkupem předmětných nemovitostí.  

                                                                                                                   

Jana Javorčíková 

 

Příloha: 

1)znalecký posudek č. 917-23/18 – samostatná příloha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


