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Pokračování projektu 

na výstavbu domova pro seniory v Lysé nad Labem 
 

 
Rada města projednala dne 21. 03. 2017 a usn. č. 183 

Rada města  

 

I. b e r e   n a   v ě d o m í 

předloženou zprávu o pokračování projektu na výstavbu domova pro seniory v Lysé nad 

Labem,  

 

II. p ř e d k l á d á 

ZM dne 29. 03. 2017 informativní zprávu o pokračování projektu na výstavbu domova pro 

seniory v Lysé nad Labem při dodržení podmínek, uvedených v důvodové zprávě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo města 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

informativní zprávu o pokračování projektu na výstavbu domova pro seniory v Lysé nad 

Labem při dodržení podmínek, uvedených v důvodové zprávě. 



 

Důvodová zpráva. 

Popis problému:   

Po krajských volbách a výměně vedení v čele Středočeského kraje začalo vedení města jednat 

s novým vedením kraje, zda by bylo možné se vrátit k projektu na výstavbu domova pro 

seniory na původně určeném místě, tj. v ulici Komenského.    

Tato možnost se znovu otevřela za následujících podmínek: 

1) darování nemovitostí – obytného domu č. p. 13, pozemku st. p. č. 22/2, p. č. 294/2, 297/3, 

291 a 297/2 v potřebném rozsahu Středočeskému kraji, IČ: 70891095, Zborovská 11, Praha 5, 

za předpokladu, že na výše uvedených nemovitostech dojde k výstavbě nového domu pro 

seniory. 

2) bezúplatný převod – darování obecních pozemků a staveb: 

budova č. p. 13 na st. p. č. 22/2 o vým. 790 m2, kult. zast. plocha a nádvoří, stavba stodoly bez 

č. p. n st. p. č. 22/6 o vým. 146 m2, kult. zast. plocha a nádvoří, p. p. č. 291 o vým. 969 m2, 

kult. zahrada, p. p. č. 294/2 o vým. 317 m2, kult. zahrada, p. p. č. 295/1 o vým. 2.932 m2, kult. 

ost. plocha, p. p. č. 297/1 o vým. 317 m2, kult. zahrada, p. p. č. 297/2 o vým. 2.423 m2, kult. 

zahrada, p. p. č. 297/3 o vým. 64 m2, kult. zahrada, p. p. č. 301/2 o vým. 177 m2, kult. ost. 

plocha, p. p. č. 301/3 o vým. 930 m2, kult. zahrada, všechny pozemky v k. ú. Lysá n. L., 

Středočeskému kraji, Zborovská 11, Praha 5, za účelem výstavby nového domu pro seniory. 

Ve smlouvě bude zapracováno, že v případě, že se stavba domu pro seniory neuskuteční, 

budou pozemky a stavby převedeny zpět na Město Lysá nad Labem. Darování je podmíněno 

zřízení věcného břemene, a to právem průjezdu přes pozemky p. č. 301/2 a 301/3, k. ú. Lysá 

n. L., současně zůstane v parku zachována informační cedule naučné stezky Lysá n. L. – 

Čelákovice. 

3) písemný závazek města na bezúplatný převod budovy zámku z majetku Středočeského 

kraje na město po dokončení nového domova pro seniory.  

 

V části zprávy Dosavadní rozhodnutí RM a ZM zpracovala paní Šťastná přehled přijatých 

usnesení v této záležitosti od roku 2005. Převody majetku z města na SK byly schváleny 

zastupitelstvem a v listopadu 2012 vráceny zpět městu. 

Na dům č. p. 13 byla ateliéru AGORA zadána studie na jeho úpravu. Byl dokončen 1. stupeň 

studie a pak byly práce zastaveny. Usnesení k využití domu č. p. 13 bude revokováno 

darováním domu Středočeskému kraji a jeho využitím jako vstupního objektu do areálu 

domova pro seniory.  

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM: 

ZM 16. 02. 2005 (p. Houštecký V.) 

V. ukládá RM předložit na příštím jednání ZM informace o uvažovaném Domu seniorů. 

 

ZM 30. 03. 2005 (p. Houštecký V.) 

III/6 bere na vědomí IZ o průběhu jednání za účelem možnosti získání finančních prostředků 

na výstavbu nového domu seniorů v Lysé n. L. 

V/7 ukládá oslovit dopisem poslance PS Parlamentu ČR zvolení ve Stř. kraji s žádostí o 

podporu pro zařazení akce výstavba nového domova důchodců v Lysé n. L. do státního 

rozpočtu v r. 2006. 

 

ZM 22. 06. 2005 (p. Houštecký V.) 

IV/4  bere na vědomí vyjádření poslankyně pí JUDr. V. Parkanové a náměstka hejtmana p. 

Mgr. J. Vacka k žádosti Města Lysá n. L. o podporu při zařazení výstavby nového Domova 

důchodců v Lysé n. L. do státního rozpočtu r. 2006. 



ZM 13. 12. 2006 (dále jen Mgr. Havelka J.) 

II/23 schvaluje darování nemovitostí – obytného domu č. p. 13, pozemku st. p. č. 22/2, p. č. 

294/2, 297/3, 291 a 297/2 v potřebném rozsahu Středočeskému kraji, IČ: 70891095, 

Zborovská 11, Praha 5, za předpokladu, že na výše uvedených nemovitostech dojde 

k výstavbě nového domu pro seniory. 

 

ZM 28. 03. 2007 

II/15 schvaluje výkup pozemku p. č. 301/1 o vým. 962 m2, kult. zahrada, a p. p. č. 301/2 o 

vým. 177 m2, kult. ost. pl., k. ú. Lysá n. L., od pí Hany Kožuchové, bytem U Nové hospody 

759/6, Lysá n. L., za částku 1.000 Kč/m2 s tím, že kupní cena bude vyplacena ve třech 

splátkách, přičemž 1. splátka bude provedena nejpozději ve IV. čtvrtletí r. 2007, ve výši 

nejméně 30 % dohodnuté kupní ceny, 2. splátka nejpozději ve III. čtvrtletí r. 2008 ve výši 

nejméně 50 % kupní ceny, 3. splátka nejpozději ve II. čtvrtletí r. 2009. Každá ze smluvních 

stran ponese své náklady spojené s koupí a prodejem pozemků. 

 

ZM 20. 06.2007 

IV revokuje část svého usnesení, ze dne 28. 03. 2007, v bodě II/15, týkající se čísla 

vykupovaného pozemku (301/1) a jeho výměry (962 m2) od pí Kožuchové H. 

 

II/10 schvaluje výkup pozemku p. č. 301/1, nově označeného geom. plánem č. 1856-63-2007, 

jako p. p. č. 301/3 o vým. 930 m2, kult. zahrada, k. ú. Lysá n. L., od pí Hany Kožuchové, 

bytem U Nové hospody 759/6, Lysá n. L. Výkup pozemku p. č. 301/2 o vým. 177 m2, cena 

výkupu a způsob úhrady za oba pozemky zůstává beze změny dle schválení ZM dne 28. 03. 

2007, bod II/15. 

 

ZM 25. 07. 2007 

II/2 schvaluje věcné břemeno – neomezené právo vjezdu a chůze pro veřejnost včetně vjezdu 

a průchodu k zadnímu traktu objektu č. p. 16 do kupní smlouvy o výkupu části p. p. č. 301/1, 

nově označené jako p. p. č. 301/3 a p. p. č. 301/2, k. ú. Lysá n. L., od pí Hany Kožuchové. 

 

ZM 16. 01. 2008 

II/1 schvaluje vydání souhlasu s umístěním stavby Domova důchodců na pozemcích p. č. 

301/2 a 301/3, k.ú. Lysá n. L., které jsou v majetku města. Právo přístupu a vjezdu vyplývající 

ze smlouvy, ze dne 07. 09. 2007, nebude stavbou dotčeno. 

 

ZM 24. 06. 2009 

II/6 schvaluje bezúplatný převod – darování obecních pozemků a staveb: 

budova č. p. 13 na st. p. č. 22/2 o vým. 790 m2, kult. zast. plocha a nádvoří, stavba stodoly bez 

č. p. n st. p. č. 22/6 o vým. 146 m2, kult. zast. plocha a nádvoří, p. p. č. 291 o vým. 969 m2, 

kult. zahrada, p. p. č. 294/2 o vým. 317 m2, kult. zahrada, p. p. č. 295/1 o vým. 2.932 m2, kult. 

ost. plocha, p. p. č. 297/1 o vým. 317 m2, kult. zahrada, p. p. č. 297/2 o vým. 2.423 m2, kult. 

zahrada, p. p. č. 297/3 o vým. 64 m2, kult. zahrada, p. p. č. 301/2 o vým. 177 m2, kult. ost. 

plocha, p. p. č. 301/3 o vým. 930 m2, kult. zahrada, všechny pozemky v k. ú. Lysá n. L., 

Středočeskému kraji, Zborovská 11, Praha 5, za účelem výstavby nového domu pro seniory. 

Ve smlouvě bude zapracováno, že v případě, že se stavba domu pro seniory neuskuteční, 

budou pozemky a stavby převedeny zpět na Město Lysá nad Labem. Darování je podmíněno 

zřízení věcného břemene, a to právem průjezdu přes pozemky p. č. 301/2 a 301/3, k. ú. Lysá 

n. L., současně zůstane v parku zachována informační cedule naučné stezky Lysá n. L. – 

Čelákovice. 

 



ZM 21. 10. 2009 

II/17 schvaluje nabídnutí náhradních obecních pozemků p. p. č. 190 o vým. 2.180 m2, a st. p. 

č. 314 o vým. 787 m2, oba pozemky k. ú. Lysá n. L., Středočeskému kraji k výstavbě nového 

domova pro seniory, 

 

IV. ukládá p. starostovi a pí místostarostce jednat se Středočeským krajem o výstavbě nového 

domova pro seniory s tím, že zastupitelé Města Lysá n. L. upřednostňují výstavbu ve stávající 

lokalitě. 

 

ZM 29. 06. 2011 

IV/5 ukládá RM zpracovat zprávu o aktuálním stavu záměru na výstavbu domu pro seniory a 

připravit znění dopisu pro Středočeský kraj v uvedené věci. Termín: 07. 09. 2011. 

 

ZM 07. 09. 2011 

IV/11 bere na vědomí IZ o výstavbě domova pro seniory. 

 

ZM 19. 10. 2011 

V/1a) ukládá starostovi města a místostarostce města zahájit jednání se Středočeským krajem 

o vypořádání závazků v rámci krajem zrušené akce „Výstavba domova seniorů v Lysé n. L.“ 

s cílem získat zpět do vlastnictví města veškerý nemovitý i movitý majetek, který byl kraji pro 

realizaci původního záměru městem poskytnut. 

V/1b) ukládá RM sledovat pravidelně průběh jednání města s krajem v této věci a připravit 

pro ZM dokumenty potřebné k opětovnému získání veškerého nemovitého a movitého 

majetku poskytnutého kraji zpět do vlastnictví Města Lysá n. L. 

V/4 ukládá RM prověřit možnost vybudovat na pozemku p. č. 2474, a částech pozemků p. č. 

2480 a 2453, vše k. ú. Lysá n. L., domov pro seniory. 

 

Pozemky a č. p. 13 byly městu vráceny a zařazeny zpět do majetku v 11/2012. 

 

ZM 19. 12. 2012 

III/2 bere na vědomí IZ o výstavbě domova důchodců v Lysé n. L. 

 

ZM 10. 04. 2013 

VIII. pověřuje místostarostku města, pí M. Chloupkovou, aby zprostředkovala jednání mezi p. 

Pávem a zástupce společnosti EBM Partner, a. s., ohledně možnosti výstavby domu pro 

seniory v Lysé n. L. na pozemcích p. Páva. 

 

ZM 26. 06. 2013 

II/9 bere na vědomí zprávu o možnosti výstavby domu pro seniory na pozemcích p. Páva. 

 

ZM 03. 09. 2014 

IV/4 ukládá starostovi města zaslat Středočeskému kraji písemnou žádost o obnovení 

spolupráce při výstavbě Domova pro seniory v Lysé nad Labem. 

 

ZM 17. 12. 2014 

VII/5 bere na vědomí předloženou IZ o přijetí odpovědi od Krajského úřadu o obnovení 

spolupráce na výstavbě Domova pro seniory. 

 

 

 



Usnesení k využití č. p. 13 

 

ZM 17. 12. 2014 (p. Mgr. Havelka) 

usn. č., II/4 schválilo záměr na založení Domu dětí a mládeže. 

usn. č. III/2 uložilo RM  

a) zjistit všechny náležitosti, které jsou nutné pro založení a provoz domu dětí a mládeže 

jako příspěvkové organizace kraji či města a pro zápis takové organizace do školského 

registru, 

b) prověřit možnosti rekonstrukce domu č. p. 13 na náměstí B. Hrozného pro potřeby 

domu dětí a mládeže, popřípadě pro jiné účely, v souladu s podmínkami památkové 

ochrany a včetně odhadu finančních nákladů a možného financování, 

c) předložit zprávu k tomuto záměru s návrhem dalšího postupu na zasedání ZM ve 

4/2015. 

 

ZM 17. 02. 2016 (p. Mgr. Havelka) 

usn. č. 113 vzalo na vědomí zprávu o stavu studie funkčního využití č. p. 13 a vyjádření 

výborů, komisí a odboru ŠSVZaK. 

 

usn. č. 114 uložilo odboru KMÚ vypsat výběrové řízení na PD pro dům č. p. 13 za účelem 

využití jako komunitní centrum, které bude sloužit i pro potřeby ZŠ B. Hrozného, Lysá n. L., 

s tím, že k výběrovému řízení bude přidáno závazné stanovisko Odboru ŠSVZaK MěÚ Lysá 

n. L., památkové péče. Termín: 11. 05. 2016. 

 

Návrh řešení: 

Kancelář MěÚ doporučuje radě města vzít na vědomí předloženou zprávu o pokračování 

projektu na výstavbu domova pro seniory v Lysé nad Labem, a předložit informativní zprávu 

o pokračování projektu na výstavbu domova pro seniory v Lysé nad Labem zastupitelstvu 

města dne 29.03.2017. 

 

Stanovisko k návrhu: 

Nebylo projednáváno ve výborech ani komisích.  

 

Vztah k rozpočtu: 

Investorem domova pro seniory je Středočeský kraj. Případné vyvolané náklady spojené 

s projektem budou nákladovou položkou města. 

 

Příloha: 

Není.                                                                                    Ing. Miloš Dvořák 

                                                                                                             tajemník MěÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


