
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 

 

konané dne 15. 2. 2017                                                                               

 

Návrh na prodej obecních pozemků p.č. 2168/12 a ppč. 2168/2, k.ú. Lysá nad Labem, ul. 

Dvořákova  

 

 

RM usnesení č. 13 ze dne 10. 01. 2017: 

Rada města  

I. s c h v a l u j e   

prodej obecních pozemků p. č. 2168/2 o výměře 213 m
2
 a p. č. 2168/12 o výměře 93 m

2
, oba 

druh pozemku zahrada, k. ú. Lysá n. L., v současné době připlocených k pozemku p. č. 

k. ú. Lysá n. L., 

ulice Dvořákova, paní 289 22 Lysá n. L., za 

cenu ve výši 300 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 návrh 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      

prodej obecních pozemků p. č. 2168/2 o výměře 213 m
2
 a p. č. 2168/12 o výměře 93 m

2
, oba 

druh pozemku zahrada, k. ú. Lysá n. L., v současné době připlocených k pozemku p. č. 

k. ú. Lysá n. L., 

ulice Dvořákova,  289 22 Lysá n. L., za 

cenu ve výši 300 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 o prodej  

pozemků p.č. 2168/2 a p.č. 2168/12 o celkové výměře 306 m
2
, oba druh pozemku zahrada, 

k.ú. Lysá nad Labem, v současné době připlocených k pozemku 

 k.ú. Lysá nad Labem, ulice Dvořákova, využívány jako zahrada k nemovitosti čp. 

Předmět prodeje má od roku 2014 pronajatý. V roce 2014 město nabídlo 

vlastníkům sousedních nemovitostí prodej pozemků mezi ulicemi Sojovická a Kpt. Jaroše 

rovnoběžně vedených s ulicí Dvořákova. Někteří si pozemek vykoupili od města za cenu 

300,- Kč/m
2
 a druzí si pozemky pronajali. Kupující by kromě kupní ceny hradil veškeré 

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

na prodej předmětných pozemků byl zveřejněn na úřední desce dne 28.11.2016 a svěšen dne 

13.12.2016. prostřednictvím emailu ze dne 29.11.2016 potvrdila, že s koupí 

pozemků za daných podmínek souhlasí.  

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM 

Zastupitelstvo města v roce 2014 schválilo prodej obdobných pozemků v ul. Dvořákova za 

cenu 300,- Kč/m
2
. Rada města usnesením č. 379 ze dne 22.11.2016 schválila zveřejnění 

záměru na prodej části obecních pozemků p.č. 2168/2 o výměře 213 m
2
 a p.č. 2168/12 o 

výměře 93 m
2
, oba druh pozemku zahrada, k.ú. Lysá nad Labem, v současné době 

připlocených k pozemku 

 k.ú. Lysá nad Labem, ulice Dvořákova, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39 

v platném znění, za cenu ve výši 300,- 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. 

 

Návrh řešení: 

Odbor SM doporučuje RM I. schválit prodej obecních pozemků p.č. 2168/2 o výměře 213 m
2
 

a p.č. 2168/12 o výměře 93 m
2
, oba druh pozemku zahrada, k.ú. Lysá nad Labem, v současné 

době připlocených k pozemku  

  k.ú. Lysá nad Labem, ulice Dvořákova, 

 289 22 Lysá nad Labem, za cenu ve výši 300,- Kč/m  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 návrh 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 1.2.2017 výbor pro dostavbu obchvatu, dokončení pozemkových úprav a správu majetku 

města na svém jednání výše uvedený návrh na prodej pozemku projedná a předseda sdělí 

stanovisko výboru přímo na jednání ZM. 

 

Vztah k rozpočtu: 

V případě odsouhlasení kupní ceny ve výši 300,- Kč/m
2
 při ploše cca 306 m

2
 se jedná o 

příjem města ve výši 91 800,- Kč.    

                                                                           Jana Javorčíková  

 

 

Příloha: 

1)žádost 



2)informace o pozemku p.č. 2168/2 a 2168/12 k.ú. Lysá n.L. 

3)informace o pozemku k.ú. Lysá n.L. 

4)snímek katastrální mapy  

5)pravidla pro prodej a výkup pozemků z ZM 15.12.2004 

6)zveřejněný záměr na prodej pozemků 

7)email ze dne 29.11.2016 

 


