
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 

 

konané dne 15. 2. 2017                                                                               

 

Návrh na doplnění usnesení ve věci výkup části pozemku p.č. PK 3188 o výměře 104 m
2 
 

k.ú. Lysá nad Labem, vedle budoucí stavby obchvatu II. etapa 

 

RM usnesení č. 14 ze dne 10. 01. 2017: 

Rada města  

I. b e r e  n a  v ě d o m í   

výkup části pozemku p. č. PK výměra dle skutečného geometrického zaměření (104 

m
2
), nezastavitelný pozemek stavbou obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, který je 

určen k dočasnému záboru po dobu výstavby, za částku 45 Kč/m
2
, od 

Lysá n. L. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i 

kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku 

zajistí rovněž na své náklady kupující.  

 

II. p ř e d k l á d á    

ZM dne 15.02.2017 k projednání výkup pozemku. 

 

 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

 

I. s c h v a l u j e      

výkup části pozemku p. č. PK výměra dle skutečného geometrického zaměření (104 

m
2
), nezastavitelný pozemek stavbou obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, který je 

určen k dočasnému záboru po dobu výstavby, za částku …. Kč/m
2
, od  

Lysá n. L. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i 

kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku 

zajistí rovněž na své náklady 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 dne 10.1.2017 

Popis problému: 

Na základě předešlých jednání ZM dne 15. 6. 2016 usnesením č. 403 schválilo výkup části 

pozemku p. č. PK výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za 

účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od p.  

Lysá n. L., za částku 250 Kč/m
2
. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, 

který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na 

dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou 

prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK o výměře 340 m
2 

v 

k. ú. Lysá n. L,. po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před 

zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu 

výstavby, a to za cenu 3.500 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude 

vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, tj. Pavel Pokorný, 

Bramko, IČ: 12520934, Semice 196, 289 17, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu 

zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok. Na základě pořízení geometrického plánu 

č. 3139-60/2016, kde pozemek v rohu (vybarveno růžově) vedle pozemku p.č. 

oddělený z pozemku PK  má výměru cca 104 m
2 

a měl zůstat ve vlastnictví 

s tím, že bude od něho pouze pronajat po dobu výstavby, pan dopisem ze dne 

9.12.2016 požaduje, aby město vykoupilo i tuto část pozemku a navrhuje cenu ve výši 45 

Kč/m
2
. V roce 2016 ZM schválilo výkup těchto pozemků (tzv. hluchá místa za cenu 20,- 

Kč/m
2
). Pan navrhl cenu 45,- Kč/m

2
 s ohledem na kvalitnější bonitu půdy. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM 

ZM usnesením č. 403 ze dne 15. 6. 2016 schválilo výkup části pozemku p. č. PK 

výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby 

obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od p.  Lysá n. L., za 

částku 250 Kč/m
2
. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i 

kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku 

zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše 

souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK o výměře 340 m
2 

v k. ú. Lysá n. L., po 

dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby 

bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 

3.500 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část 

pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, tj. Pavel Pokorný, Bramko, IČ: 

12520934, Semice 196, 289 17, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy 

pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.  

 

Návrh řešení: 

Odbor SM doporučuje RM I. schválit výkup části pozemku p. č. PK  výměra dle 

skutečného geometrického zaměření (cca 104 m
2
), nezastavitelný pozemek stavbou obchvatu 

města Lysá nad Labem II. etapa, který je určen k dočasnému záboru po dobu výstavby, za 

částku 45,-Kč/m
2
, od Lysá nad Labem. Poplatníkem daně 

z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1 000,- Kč na návrh na 

vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. II. 

doporučit ZM dne 15.2.2017 schválit výkup pozemku dle bodu I a uložit starostovi města 

Lysá n.L. uzavřít standardní kupní smlouvu podle bodu I v termínu do 31.3.2017. 

 

 

 

 



Stanovisko k návrhu: 

Dne 1.2.2017 bude Výbor pro dostavbu obchvatu, dokončení pozemkových úprav a správu 

majetku města na svém jednání výše uvedený návrh projednávat s tím, že předseda výboru 

sdělí na jednání ZM stanovisko výboru k dané věci.   

 

Vztah k rozpočtu: 

Celkem se jedná o výměru 104 m
2 

 krát  jednotková cena  45,-  Kč/m
2
,  kupní cena celkem je 

4 680,- Kč. Cena geometrického plánu cca 4 500,- Kč za 1 geometrický plán. Celkové 

náklady výkupu jsou 9 180,- Kč (4 680 + 4 500). V rozpočtu města pro rok 2017 je na výkup 

pozemků pod budoucím obchvatem schválena částka ve výši 5 mil. Kč. 

 

Jana Javorčíková  

 

 

Příloha: 

1)GP č. 3139-60/2016 

2)dopis ze dne 9.12.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


