
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 

 

konané dne 29. 3. 2017                                                                               

 

Návrh na výkup části pozemku p.č.  o výměře 187 m
2
,  k.ú. Lysá nad Labem, ul. Za 

Zámkem 

 

RM usnesení č. 165 ze dne 7. 03. 2017: 

Rada města  

 

I. r e v o k u je 

své usnesení č. 802 ze dne 27. 10. 2015, 

 

II. s c h v a l u j e      

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu na výkup části pozemku 

p. č. , nově označené dle GP č. 2978-58/2015 jako pozemek p. č. 23/41 o výměře 187 m
2
, 

druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Lysá n. L., ulice Za Zámkem, od pana 

za částku 100 Kč/m
2
 s tím, že kolek v hodnotě 1.000 Kč na 

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

K uzavření konečné smlouvy kupní bude prodávající vyzván nejpozději v termínu do 31. 12. 

2019. 

 

III. u k l á d á 

odboru městského investora zajistit v souladu s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí kupní 

investiční akci v ulici Za zámkem včetně kolaudačního souhlasu v termínu do 31. 12. 2019, 

 

IV. p ř e d k l á d á 

ZM dne 29. 03. 2017 předložené návrhy ke schválení a navrhuje revokaci usnesení ZM č. II/2 

ze dne 18. 11. 2015.  

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

 

I. r e v o k u je 

své usnesení č. II/2 ze dne 18. 11. 2015, 

 

II. s c h v a l u j e      

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu na výkup části pozemku 

p. č.  nově označené dle GP č. 2978-58/2015 jako pozemek p. č. 23/41 o výměře 187 m
2
, 

druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Lysá n. L., ulice Za Zámkem, od pana

, za částku 100 Kč/m
2
 s tím, že kolek v hodnotě 1.000 Kč na 

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

K uzavření konečné smlouvy kupní bude prodávající vyzván nejpozději v termínu do 31. 12. 

2019. 

 

III.u k l á d á 

starostovi města Lysá n. L. smlouvu dle bodu II uzavřít v termínu do 30.06.2017. 

 

 

 



Důvodová zpráva do RM ze dne 7.3.2017 

Popis problému: 

Na základě předešlých jednání v minulých letech, kdy Město Lysá nad Labem mělo zájem o 

odkup části pozemku p.č. v ulici Za Zámkem za účelem vybudování komunikace,  podal 

dne 19.10.2015 pan písemně nabídku na prodej části pozemku p. č. nově 

označeno dle GP č. 2978-58/2015 jako pozemek p.č. 23/41 o výměře 187 m
2
, druh pozemku 

ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Lysá n.L., ulice Za Zámkem za cenu 100,- Kč/m
2
 s tím, že  

náklady spojené s prodejem pozemku nese kupující. Zastupitelstvo města dne 18.11.2015 

výkup pozemku schválilo. V průběhu jednání o znění kupní smlouvy pan vyslovil 

obavy, aby město skutečně zrealizovalo výstavbu komunikace v ulici Za Zámkem, která je 

důvodem výkupu pozemku. Proto v listopadu 2016 pan  společně se svým právním 

zástupcem navrhli věc řešit uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Konečný návrh  

předkládáme v příloze s tím, že za odbor SM a právníka města předložené znění smlouvy o 

smlouvě budoucí kupní doporučujeme. Závazky města ohledně termínů byly konzultovány 

s odborem MI, který dle vyjádření v emailu ze dne 13.1.2017 předpokládá dokončení 

investiční akce výstavby komunikace nejpozději v termínu do konce roku 2018.  

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM 

Usnesení RM č. 802 ze dne 27.10.2015:  RM I. schvaluje výkup části pozemku p. č.  

nově označené dle GP č. 2978-58/2015 jako pozemek p. č. 23/41, výměra 187 m
2
, druh 

pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Lysá n. L., ulice Za Zámkem, od pana 

za částku 100 Kč/m
2
 s tím, že kolek v hodnotě 1.000 Kč na 

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

prodávající. II. předkládá ZM dne 18. 11. 2015 výkup pozemku ke schválení. Usnesení ZM 

č.II/2 ze dne 18.11.2015: ZM schvaluje výkup části pozemku p. č.  nově označené dle 

GP č. 2978-58/2015 jako pozemek p. č. 23/41, výměra 187 m
2
, druh pozemku ostatní plocha, 

jiná plocha, k. ú. Lysá n. L., ul. Za Zámkem, od pana  za 

částku 100 Kč/m
2
, s tím, že kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN hradí 

kupující. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající. 

 

Návrh řešení: 

Odbor SM doporučuje RM: I.revokovat usnesení č. 802 ze dne 27.10.2015, II. schválit 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu na výkup části pozemku 

p. č. nově označeno dle GP č. 2978-58/2015 jako pozemek p.č. 23/41 o výměře 187 m
2
, 

druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, v k.ú. Lysá n.L., ulice Za Zámkem, od pana 

 za částku 100,-Kč/m
2
 s tím, že kolek v hodnotě 1 000,-Kč na 

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

K uzavření konečné smlouvy kupní bude prodávající vyzván nejpozději v termínu do 

31.12.2019. III.uložit odboru městského investora zajistit v souladu s návrhem smlouvy o 

smlouvě budoucí kupní investiční akci v ulici Za zámkem včetně kolaudačního souhlasu 

v termínu do 31.12.2019, IV. předložit ZM dne 29. 3. 2017 předložené návrhy ke schválení a 

navrhuje revokaci usnesení ZM č. II/2 ze dne 18.11.2015  

 

Stanovisko k návrhu: 

Dne 15.3.2017 bude Výboru pro obchvat a správu majetku města předložen návrh smlouvy o 

smlouvě budoucí kupní s tím, že stanovisko výboru sdělí předseda přímo na jednání ZM. 

 

Vztah k rozpočtu: 

Celkem se jedná o výkup 187 m
2
. Celkové náklady výkupu jsou 19 700,- Kč (18 700 + 1 

000), tj. jednotková cena 105 Kč/m
2
. Konečný výkup by byl realizován v roce 2019 až 2020, 



proto navrhujeme schválit výkup s tím, že bude realizován v roce 2019 - 2020 a potřebné 

finanční náklady budou zařazeny do návrhu rozpočtu pro rok 2019 nebo 2020 odborem SM. 

 

Jana Javorčíková  

 

Příloha: 

1)návrh pana ze dne 19.10.2015 

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

3)snímek katastrální mapy 

4)geometrický plán č. 2978-58/2015 

5)email ze dne 13.1.2017 

6)návrh znění smlouvy o smlouvě budoucí kupní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


