
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 

 

konané dne 21. 11. 2018                                                                               

 

Výkup pozemků p.č. st. 313/1 a st.313/2, k.ú. Lysá nad Labem, ulice Sojovická  

 

RM usnesení č. 735 ze dne 13.11.2018: 

Rada města   

 

I. s c h v a l u j e   

a)výkup pozemků p.č. st. 313/1 o výměře 737 m
2
, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří a 

st. 313/2 o výměře 144 m
2
, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří za cenu 502 000,- Kč 

od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za podmínek uvedených v návrhu 

kupní smlouvy. 

b) znění kupní smlouvy dle předloženého návrhu  

 

II. p ř e d k l á d á  

ZM dne 21.11.2018 návrh dle bodu I ke schválení.  

 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

 

I.s c h v a l u j e        

a)výkup pozemků p.č. st. 313/1 o výměře 737 m
2
, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří a 

st. 313/2 o výměře 144 m
2
, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří za cenu 502 000,- Kč 

od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za podmínek uvedených v návrhu 

kupní smlouvy. 

b) znění kupní smlouvy dle předloženého návrhu  

 

II. p o v ě ř u j e  

starostu města podpisem této kupní smlouvy 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva do RM dne 13.11.2018 

Popis problému: 

V roce 2015 byl vypracován znalecký posudek na předmětné pozemky ze strany města. Cena 

byla stanovena ve výši 568 000,- Kč. Důvodem bylo, že UZSVM předmětné pozemky nabízel 

za cenu 1 200 000,- Kč. Od roku 2017 byly průběžně ÚZSVM vyhlášeny výběrová řízení s 

aukcí s tím, že máme předkupní právo. Nyní se již cena vyrovnala námi pořízenému 

znaleckému posudku, proto ZM dne 7.8.2018 schválilo účast ve výběrového řízení s aukcí 

dne 3.10.2018 na prodej pozemků p.č. st. 313/1 o výměře 737 m
2
, druh pozemku zastavěná 

plocha a nádvoří a st. 313/2 o výměře 144 m
2
, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří. 

Město se zúčastnilo výběrového řízení s aukcí a pozemky vydražilo za cenu 502 000,- Kč. 

Nyní ÚZSVM zaslal návrh kupní smlouvy, který předkládáme RM následně ZM ke schválení 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM 

ZM usnesení č. 136 ze dne 20.9.2017: ZM  I. bere na vědomí Oznámení o výběrovém řízení 

s aukcí zveřejněné Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na prodej pozemků 

v Sojovické ulici, Lysá n. L., stavební parcela č. 313/1, zastavěná plocha a nádvoří, a stavební 

parcela č. 313/2, zastavěná plocha a nádvoří. Na pozemcích stojí stavby ve vlastnictví města, 

II. souhlasí s využitím předkupního práva pro Město Lysá nad Labem na výše uvedené 2 

pozemky s tím, že ZM bude dodatečně předložena ke schválení kupní smlouva vč. ceny. 

Usnesení RM č. 458 ze dne 26.6.2018: RM I. schvaluje účast ve výběrovém řízení s aukcí dne 

3.10.2018 vyhlášeném Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na prodej 

pozemků p.č. st. 313/1 o výměře 737 m
2
, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří a st. 

313/2 o výměře 144 m
2
, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří s vyvolávací cenou 

502 000,- Kč s tím, že máme předkupní právo jako vlastníci objektů na výše uvedených 

pozemcích v ulici Sojovická. II. předkládá ZM dne 5. 9. 2018 návrh dle bodu I ke schválení. 

Usnesení ZM č. 127 ze dne 7.8.2018: ZM  I. schvaluje účast ve výběrovém řízení s aukcí dne 

03. 10. 2018 vyhlášeném Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na prodej 

pozemků p. č. st. 313/1 o výměře 737 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří a st. 

313/2 o výměře 144 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří s vyvolávací cenou 502 

000 Kč s tím, že město má předkupní právo jako vlastník objektů na výše uvedených 

pozemcích v ulici Sojovická, II. pověřuje místostarostu města účastí ve výběrovém řízení s 

aukcí dle bodu I. 

 

Návrh řešení: 

Odbor SM doporučuje RM: I. schvaluje a)výkup pozemků p.č. st. 313/1 o výměře 737 m
2
, 

druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří a st. 313/2 o výměře 144 m
2
, druh pozemku 

zastavěná plocha a nádvoří za cenu 502 000,- Kč od Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových za podmínek uvedených v návrhu kupní smlouvy, b) znění kupní smlouvy dle 

předloženého návrhu II. předkládá ZM dne ..  11. 2018 návrh dle bodu I ke schválení.  

 

Stanovisko k návrhu: 

Právník města s návrhem znění kupní smlouvy souhlasí bez připomínek. 

 

Vztah k rozpočtu: 

Jedná se o kupní cenu ve výši 502 000,- Kč  a 1000,- Kč za kolek na návrh na vklad do KN. 

V rozpočtu města pro rok 2018 bylo s tímto výkupem počítáno. 

 

Jana Javorčíková  

 

 



Příloha: 

1) informace o pozemku p.č. st. 313/1 a st. 313/2 k.ú. Lysá n.L. 

2) snímek katastrální mapy 

3) návrh znění kupní smlouvy – samostatná příloha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


