
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 

 

konané dne 12. 12. 2018                                                                               

 

Možnost odkupu nebytového prostoru sloužící jako kulturní zařízení Calypsso v domě 

čp. 582 a pozemku p.č. 624/6 k.ú. Lysá nad Labem 

 

 

RM usnesení č. 710 ze dne 22.10.2018: 

Rada města   

 

I. s c h v a l u j e   

1) jednání s vlastníkem provozovny s názvem „Calypsso Music Club Lysá Nad Labem“ ve 

věci jejího získání do vlastnictví města, 

2) zadání cenového posudku na výše uvedenou nemovitost, 

 

 

RM usnesení č. 788 ze dne 28.11.2018: 

Rada města   

 

I.  b e r e  n a  v ě d o m í       

1) stanovenou cenu dle znaleckého posudku č. č. 925 – 31 / 18 na nemovitost v ul. 

Masarykova 582 s par. č. st. 680 a s par. č.  624/6, k. ú. Lysá nad Labem v souladu s LV 

11777 a LV 3212, a to ve výši 9 250 000 Kč, 

2) cenovou nabídku vlastníků nemovitost, a to ve výši 12 900 000 Kč,  

 

II. p ř e d k l á d á  

ZM dne 12.12.2018 k projednání možnost koupě nemovitosti v ul. Masarykova 582 s p. č. st. 

680 a s p. č.  624/6, k. ú. Lysá nad Labem v souladu s LV 11777 a LV 3212, za cenu 

12 900 000 Kč. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

 

I. b e r e   n a  v ě d o m í        

1) stanovenou cenu dle znaleckého posudku č. č. 925 – 31 / 18 na nemovitost v ul. 

Masarykova 582 s par. č. st. 680 a s par. č.  624/6, k. ú. Lysá nad Labem v souladu s LV 

11777 a LV 3212, a to ve výši 9 250 000 Kč, 

2) cenovou nabídku vlastníků nemovitost, a to ve výši 12 900 000 Kč,  

 

II. u k l á d á 

RM, aby prověřila stávající technický stav předmětné nemovitosti a jednala a s vlastníkem 

předmětné nemovitosti o možnosti odkupu s tím, že konečný návrh předloží ZM v termínu 

13.2.2019 

     

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva do ZM  

Popis problému: 

Na základě předešlých jednání mezi panem Ročejdlem a panem starostou byl vypracován 

znalecký posudek na nebytový prostor v domě čp.582 ulice Masarykova, který je nyní 

používán jako kulturní zařízení Calypsso, označen jako jednotka 582/102, jiný nebytový 

prostor, podíl na společných částech 41937/176968 a na pozemek p.č. 624/6, o výměře 147 

m2, druh pozemku ostatní plocha v k.ú. Lysá nad Labem. Cena předmětných nemovitostí byla 

stanovena ve výši 9 250 000,- Kč. Manžele Ročejdlovi dopisem ze dne 16.11.2018 učinili 

městu nabídku na podej jejich předmětných nemovitostí za cenu 12 900 000,- Kč s tím, že 

v ceně je zahrnuto provedení zateplení, dodatečné odhlučnění dvou přilehlých bytů nad rámec 

hlukové studie, výkonná hudební aparatura, světelný park, vybavení baru v celkové ceně 

503 160,- Kč. Dále je v ceně zohledněna daň z příjmů 15% ve výši 1 935 000,- Kč, jelikož 

nemovitost manželé Ročejdlovi v případě prodeje budou vlastnit méně než 5 let. Při odečtení 

těchto nákladů se tedy cena od námi pořízeného znaleckého posudku liší ve výši 1 211 840,-

Kč. Kroky, které byly učiněny v rámci prověření předmětných nemovitostí: 1) na den 

18.12.2018 od 13:00 hod. je sjednaná schůzka s bytovým inspektorem k zjištění stávajícího 

technického stavu předmětných nemovitostí za účasti Stavebního úřady, jež ověří zda 

stavební úpravy jsou v souladu s povolením jejich úřadu. 2)Právník města Mgr. Martin Dostál 

prověřil platné stanovy společenství vlastníků jednotek Masarykova 582, Lysá nad Labem. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM 

RM usnesení č. 710 ze dne 22.10.2018: Rada města  schvaluje: 1) jednání s vlastníkem 

provozovny s názvem „Calypsso Music Club Lysá Nad Labem“ ve věci jejího získání do 

vlastnictví města, 2) zadání cenového posudku na výše uvedenou nemovitost. RM usnesení č. 

788 ze dne 28.11.2018: Rada města : I. bere na vědomí 1) stanovenou cenu dle znaleckého 

posudku č. č. 925 – 31 / 18 na nemovitost v ul. Masarykova 582 s par. č. st. 680 a s par. č.  

624/6, k. ú. Lysá nad Labem v souladu s LV 11777 a LV 3212, a to ve výši 9 250 000 Kč, 2) 

cenovou nabídku vlastníků nemovitost, a to ve výši 12 900 000 Kč, II. předkládá ZM dne 

12.12.2018 k projednání možnost koupě nemovitosti v ul. Masarykova 582 s p. č. st. 680 a s 

p. č.  624/6, k. ú. Lysá nad Labem v souladu s LV 11777 a LV 3212, za cenu 12 900 000 Kč. 

 

Návrh řešení: 

Odbor SM doporučuje ZM: I. vzít na vědomí 1) stanovenou cenu dle znaleckého posudku č. 

č. 925 – 31 / 18 na nemovitost v ul. Masarykova 582 s par. č. st. 680 a s par. č.  624/6, k. ú. 

Lysá nad Labem v souladu s LV 11777 a LV 3212, a to ve výši 9 250 000 Kč, 2) cenovou 

nabídku vlastníků nemovitost, a to ve výši 12 900 000 Kč, II. uložit RM, aby prověřila 

stávající technický stav předmětné nemovitosti a jednala a s vlastníkem předmětné 

nemovitosti o možnosti odkupu s tím, že konečný návrh předloží ZM v termínu 13.2.2019. 

 

Stanovisko k návrhu: 

Nebylo projednáno v žádné komisi ani výboru. Výboru pro obchvat města a správu majetku a 

finančnímu výboru bude celá věc předložena na jejich lednovém jednání. 

 

Vztah k rozpočtu: 

V návrhu rozpočtu města pro rok 2019 není s tímto výkupem počítáno. 

Jana Javorčíková  

Příloha: 

1)dopis ze dne 16.11.2018  

2)informace o pozemku p.č. 624/6 k.ú. Lysá nad Labem  

3)informace o jednotce 582/102 k.ú. Lysá nad Labem 



4)informace o stavbě čp.582 k.ú. Lysá nad Labem 

5)Znalecký posudek č. 925-31/18 – samostatná příloha 

6)stanovy SVJ Masarykova 582, Lysá nad Labem – samostatná příloha 

7)stanovisko právníka města ke stanovám SVJ Masarykova 582 Lysá nad Labem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



Stanovisko právníka města ke stanovám SVJ Masarykova 582 Lysá nad Labem. 

 

Město by koupí získalo podíl 419370/1769680, tj. cca ¼ hlasovacích práv na shromáždění 

SVJ. I v případě, že by město navázalo úzkou spolupráci s panem Miroslavem Konečným, 

majitelem a provozovatelem Pizzerie Matylda, neměli by společně 50 % hlasovacích práv. 

V této souvislosti je nutno zohlednit možnosti prosazení oprav a rekonstrukcí budovy. 

Doporučuji zjistit stav fondu oprav a návrh rozpočtu SVJ na příští rok. 

 

Podle Stanov SVJ schvaluje opravy, modernizace a rekonstrukce shromáždění min. 50 % 

hlasy přítomných členů, přičemž shromáždění je usnášeníschopné při účasti nadpoloviční 

většiny členů.  

 

Výbor SVJ má pouze 2 členy. Aktuálním předsedou je Ing. Mgr. Zdeněk Leopold Polda, 

místopředsedou David Cáska. Oba zvoleni 13. 3. 2017. Funkční období je pětileté. 

Dvoučlenný výbor není příliš praktický, kdy v případě neshody členů výboru musí o věci, 

která jinak spadá do pravomoci výboru, rozhodnout shromáždění.  

 

Stanovy ukládají vlastníkům dodržovat noční klid, nerušit ostatní majitele a uživatele 

nadměrným hlukem a vibracemi, a to od 22:00 hod. do 6:00 hod. Stanovy neobsahují žádnou 

speciální úpravu pro prostor, o kterém se jedná, ani pro prostor restaurace. Může být 

do budoucna zdrojem sporů. 

 

Před případnou realizací koupě je nutné zjistit stav úhrad stávajícího vlastníka na zálohy 

na služby a jiné platby vůči SVJ (např. fond oprav). 

 

Dle předložených podkladů je součástí prodeje i schodiště v zadní části budovy, které vede 

k bytu v 2. NP (byt není součástí prodeje). Nutno ověřit s podklady v KN a na stavebním 

úřadu. 

 

Doporučuji na prohlídku dne 18. 12. 2018 přizvat i stavební úřad za účelem ověření souladu 

stavu prostor se spisovou dokumentací založenou na stavebním úřadu, a to s ohledem 

na nedávné stavební úpravy. 

 

Stanovy SVJ neobsahují žádná nestandardní ujednání, která by vlastníky jednotek a prostor 

významně omezovala. 

 

 

 

        Mgr. Martin Dostál, DiS. 

         právník 


