
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 

 

konané dne 15. 2. 2017                                                                               

 

Návrh na prodej části obecních pozemků p.č. st. 37 v k.ú. Lysá nad Labem, ul. 

Přemyslova a části pozemku p.č. 77/1 v k.ú. Litol, ul. Nerudova, pod budovami 

trafostanic v majetku ČEZ 

 

RM usnesení č. 16 ze dne 10. 01. 2017: 

Rada města  

I. s c h v a l u j e  

a) prodej části obecního pozemku p. č. st. 37, nově označené dle GP č. 3154-1168/2016 jako 

pozemek p. č. st. 37/2 o výměře 49 m
2
 pod stavbou trafostanice ve vlastnictví ČEZ Distribuce, 

a. s., druh pozemku zastavěná plocha,  k. ú. Lysá n. L., ul. Přemyslova, společnosti ČEZ 

Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02, Děčín IV – Podmokly, za 

cenu ve výši 1.000 Kč/m
2
 s tím, že kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem 

nemovitosti, tj. kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně 

z nabytí nemovitých věcí je kupující. 

b) prodej části obecního pozemku p. č. 77/1, nově označené dle GP č. 808-1127/2016 jako 

pozemek p. č. st. 872 o výměře 11 m
2
 pod stavbou trafostanice ve vlastnictví ČEZ Distribuce, 

a. s., druh pozemku zastavěná plocha, k. ú. Litol, ul. Nerudova, společnosti ČEZ Distribuce, a. 

s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02, Děčín IV – Podmokly, za  cenu  ve  výši 

1.000 Kč/m
2
 s tím, že kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, tj. 

kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých 

věcí je kupující. 

II. d o p o r u č u j e  

ZM dne 15.02.2017 návrhy prodeje ke schválení a uložit starostovi města vypracovat návrh 

kupní smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít v termínu do 30.04.2017. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

I. s c h v a l u j e      

a) prodej části obecního pozemku p. č. st. 37, nově označené dle GP č. 3154-1168/2016 jako 

pozemek p. č. st. 37/2 o výměře 49 m
2
 pod stavbou trafostanice ve vlastnictví ČEZ Distribuce, 

a. s., druh pozemku zastavěná plocha,  k. ú. Lysá n. L., ul. Přemyslova, společnosti ČEZ 

Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02, Děčín IV – Podmokly, za 

cenu ve výši 1.000 Kč/m
2
 s tím, že kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem 

nemovitosti, tj. kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně 

z nabytí nemovitých věcí je kupující. 

b) prodej části obecního pozemku p. č. 77/1, nově označené dle GP č. 808-1127/2016 jako 

pozemek p. č. st. 872 o výměře 11 m
2
 pod stavbou trafostanice ve vlastnictví ČEZ Distribuce, 

a. s., druh pozemku zastavěná plocha, k. ú. Litol, ul. Nerudova, společnosti ČEZ Distribuce, a. 

s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02, Děčín IV – Podmokly, za  cenu  ve  výši 

1.000 Kč/m
2
 s tím, že kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, tj. 

kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých 

věcí je kupující. 

 

II.u k l á d á  

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh kupní smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít 

v termínu do 30.04.2017. 



Důvodová zpráva z RM ze dne 10.1.2017 

Popis problému: 

Odbor SM předkládá RM žádost společnosti ČEZ o prodej pozemků pod budovou 

trafostanice v ulici Přemyslova a ulice Nerudova. Jedná se o trafostanice ve vlastnictví ČEZu, 

které se nejprve zapíši do katastru nemovitostí a poté teprve kupní smlouvy na jednotlivé 

pozemky. Geometrické plány na dělení pozemků na své náklady pořídila společnost ČEZ. 

Záměr na prodej předmětných pozemků byl zveřejněn na úřední desce dne 12.12.2016 a 

svěšen dne 27.12.2016. Kupující by kromě kupní ceny hradil veškeré náklady spojené 

s prodejem, tj. daň z nabytí nemovitých věcí a návrh na vklad do KN.  

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM 

ZM v minulosti uložilo dořešit majetkové vztahy pozemků pod budovami trafostanic včetně 

případně samotných budov TS. Zastupitelstvo města v roce 2016 schválilo prodej obdobného 

pozemku (ul. Brandlova ) za cenu 1 000,- Kč/m
2
. RM usnesením č. 418 ze dne 6.12.2016 

schválila zveřejnění záměru na prodej předmětných pozemků. 

  

Návrh řešení: 

Odbor SM doporučuje RM I.schválit: a) prodej části obecního pozemku p.č. st.37, nově 

označeno dle GP č. 3154-1168/2016 jako pozemek p.č. st. 37/2 o výměře 49 m
2
 pod stavbou 

trafostanice ve vlastnictví ČEZ Distribuce a.s., druh pozemku zastavěná plocha,  k.ú. Lysá 

nad Labem, ul. Přemyslova, společnosti ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035, se sídlem 

Teplická 874/8, 405 02, Děčín IV – Podmokly, za cenu ve výši 1 000,- Kč/m
2
 s tím, že 

kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, tj. kolek v hodnotě 1 000,- 

Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. 

b)prodej části obecního pozemku p.č. 77/1, nově označeno dle GP č. 808-1127/2016 jako 

pozemek p.č. st. 872 o výměře 11 m
2
 pod stavbou trafostanice ve vlastnictví ČEZ Distribuce 

a.s., druh pozemku zastavěná plocha,  k.ú. Litol, ul. Nerudova, společnosti ČEZ Distribuce 

a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02, Děčín IV – Podmokly, za  cenu  ve  

výši 1 000,- Kč/m
2
 s tím, že kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, 

tj. kolek v hodnotě 1 000,- Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí 

nemovitých věcí je kupující. II. doporučit ZM dne 15.2.2017 návrhy prodeje ke schválení a 

uložit starostovi města vypracovat návrh kupní smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít 

v termínu do 30.4.2017 

 

Stanovisko k návrhu: 

Dne 7. 12. 2016 výbor pro dostavbu obchvatu, dokončení pozemkových úprav a správu 

majetku města na svém jednání výše uvedený návrh na prodej pozemků projednal a 

s návrhem souhlasí. 

 

Vztah k rozpočtu: 

V případě odsouhlasení kupní ceny ve výši 1 000,- Kč/m
2
 při ploše cca 60 m

2
 se jedná o 

příjem města ve výši 60 000,- Kč.                                                          

 

            Jana Javorčíková  

 

Příloha:  

1)návrh výkupu pozemků společností ČEZu ze dne 22.11.2016 

2)informace o pozemku p.č. st.37  k.ú. Lysá n.L. 

3)informace o pozemku p.č. 77/1 k.ú. Litol 

4)snímek katastrální mapy s ppč. st.37 k.ú. Lysá n.L. 



5)geometrický plán č. 3154-1168/2016 

6)snímek katastrální mapy s ppč. 77/1 k.ú. Litol 

7)geometrický plán č. 808-1167/2016 

8)zveřejněný záměr na prodej pozemků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


