
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 

 

konané dne 29. 3. 2017                                                                               

 

Návrh na prodej části pozemku p.č. PK 1478/1 o výměře cca 21 000 m
2
,
 
 k.ú. Lysá nad 

Labem, Řehačka 

 

RM usnesení č. 196 ze dne 21. 03. 2017: 

Rada města  

 

I. s c h v a l u j e 

zveřejnění prodeje části obecního pozemku p. č. PK 1478/1, výměra dle skutečného 

geometrického zaměření (cca 21.000 m
2
, na severní a jižní straně oddělit pruh v šíři 3 m a 

podél chat v šíři 6 m), k. ú. Lysá n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném 

znění, stávajícímu nájemci,  

za částku 20 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. Geometrické plány na dělení pozemků 

zajistí rovněž na své náklady kupující.  

 

II. d o p o r u č u j e       

ZM dne 29. 03. 2017 návrh dle bodu I ke schválení.  

 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

 

s c h v a l u j e 

zveřejnění prodeje části obecního pozemku p. č. PK 1478/1, výměra dle skutečného 

geometrického zaměření (cca 21.000 m
2
, na severní a jižní straně oddělit pruh v šíři 3 m a 

podél chat v šíři 6 m), k. ú. Lysá n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném 

znění, stávajícímu nájemci,  

za částku 20 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. Geometrické plány na dělení pozemků 

zajistí rovněž na své náklady kupující.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva do RM ze dne 21.3.2017 

Popis problému: 

Odbor SM předkládá RM žádost o odkup části pozemku p.č. PK 1478/1 

v k.ú. Lysá nad Labem, lokalita Řehačka. Pozemek má celkovou plochu 29 551 m
2
. Aby byl 

zachován přístup na okolní pozemky navrhuje pan Drahotský odkup pouze části obecního 

pozemku (cca 21 000 m
2
), aby ve vlastnictví města zůstal pruh podél chat v šíři 6 m, podél 

zbylých přídělů v šíři 3 m s tím, že pokud příděly získá do svého vlastnictví bude tato část 

v budoucnu odprodána, a podél vodní plochy pruh šíře  2 m pro průchod 

pro pěší. Za odbor SM s tímto souhlasíme mimo průchodu kolem vodní plochy, kde 

navrhujeme šíři 3 m. Na základě telefonického dotazu na výši kupní ceny pan 

navrhuje cenu 15 Kč/m
2
. Za odbor SM doporučujeme cenu 20,- Kč/m

2
  z důvodu, že cena 

předmětného pozemku dle bonity je ve výši 9,15 Kč/m
2
 a k tomu dle stanovení ceny 

Finančním úřadem se připočítává  80 %  této ceny, tj. celkem 16,47 m
2
. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM 

RM a ZM doposud v této věci nejednala. Předmětný pozemek má pan v pronájmu 

od 12.10.2012. 

 

Návrh řešení: 

Odbor SM doporučuje RM: I. schválit zveřejnění prodeje části obecního pozemku p. č. PK 

1478/1, výměra dle skutečného geometrického zaměření (cca 21 000 m
2
, na severní a jižní 

straně oddělit pruh v šíři 3 m a podél chat v šíři 6 m), k. ú. Lysá nad Labem, dle zákona o 

obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, stávajícímu nájemci panu 

 za částku 20,- 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. Geometrické plány na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. II. 

doporučit ZM dne 29. 3. 2017 návrh dle bodu I ke schválení  

 

Stanovisko k návrhu: 

Výboru pro dostavbu obchvatu, dokončení pozemkových úprav a správu majetku města bude 

návrh předložen na jeho jednání konaném dne 15. 3. 2017.  

 

Vztah k rozpočtu: 

V případě schválení prodeje v ceně 20,- Kč/m
2
 při ploše cca 21 000 m

2 
se jedná o příjem 

města ve výši 420 000,- Kč. 

Jana Javorčíková 

 

Příloha: 

1)žádost pana ze dne 27.2.2017 

2)email ze dne 1.3.2017 včetně snímku letecké mapy 

3)informace o pozemku p.č. PK 1478/1 k.ú. Lysá n.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


