
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 
 

konané dne 10. 05. 2017 

 

Výpůjční smlouva na objekt bez č.p. – Zázemí FK Litol 

 

 

Rada města usnesením č. 290 

 

I. s c h v a l u j e 

uzavření předložené výpůjční smlouvy na nemovitý majetek Města Lysá nad Labem (budova 

bez č. p. - objekt občanské vybavenosti - na pozemku č. st. 758, LV 3183, k. ú. Litol) pro 

potřeby FK Litol, Jiráskova 6, 289 22 Lysá n. L., IČO 67673678,  

 

II. d o p o r u č u j e  

ZM dne 10. 05. 2017 výpůjční smlouvu schválit a pověřit p. starostu jejím podpisem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZM 

 

I. s c h v a l u j e 

uzavření předložené výpůjční smlouvy na nemovitý majetek Města Lysá nad Labem (budova 

bez č. p. - objekt občanské vybavenosti - na pozemku č. st. 758, LV 3183, k. ú. Litol) pro 

potřeby FK Litol, Jiráskova 6, 289 22 Lysá n. L., IČO 67673678,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva 

Popis problému: 

Dne 14. 12. 2016 schválilo ZM návrh Kupní smlouvy na odkup objektu zázemí TJ Litol za 

cenu 1,- Kč a pověřilo starostu města jejím podpisem. Zároveň schválilo návrh Výpůjční 

smlouvy na tento majetek ve prospěch prodávajícího, tedy TJ Litol. 

Dne 3. ledna 2017 došlo k podpisu Kupní smlouvy č. 2017-0002/SMI oběma stranami. Návrh 

na vklad do KN byl podán 17. 1. 2017 a zápis byl proveden ke dni 8. 2. 2017.  

Budova se zázemím TJ Litol se tedy stala vlastnictvím Města a mohlo dojít k vyhlášení – 

zveřejnění záměru na jeho půjčení TJ Litol ve smyslu zákona O obcích.  

OSM předložilo RM dne 21. 2. 2017 návrh na zveřejnění záměru na uzavření výpůjční 

smlouvy na nemovitý majetek Města Lysá nad Labem, kterým je budova bez č.p. - objekt 

občanské vybavenosti - na pozemku St. 758 LV 3183, k. ú. Lysá nad Labem – Litol, pro 

potřeby TJ Litol, Mírová 6, 289 22 Lysá nad Labem, IČ: 676 73 678. Půjčiteli nepřísluší, dle 

návrhu Smlouvy o výpůjčce, po dobu výpůjčky žádná úhrada. RM tento návrh schválila a 

záměr na výpůjčku byl tedy v období od 27. 2. 2017 do 14. 3. 2017 vyvěšen na úřední desce. 

Mezi tím došlo ke změně názvu vypůjčitele z TJ Litol na FK Litol, z. s. IČO zůstalo 

zachováno. 

OSM předkládá RM mírně upravený návrh výpůjční smlouvy (tak, aby vázala na dotační 

smlouvu na rekonstrukci hřiště) na výše uvedený objekt. Návrh je konzultován s JUDr. 

Drábkem i s panem Boreckým, předsedou spolku. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM:   

- ZM svým usnesením č. 371 ze dne 11. 5. 2016 I. o d l o ž i l o  rozhodnutí o finančním 

příspěvku na opravu kabin pro TJ Litol a  II.  u l o ž i l o  odboru SMI zajistit zpracování 

znaleckého posudku objektu s kabinami a návrh kupní smlouvy na odkoupení objektu 

s kabinami. 

-ZM svým usnesením č. 433 ze dne 15. 6. 2016  b e r e   n a   v ě d o m í  znalecký posudek č 

6186-168/16 na zázemí fotbalového klubu TJ Litol, kterým byla ohodnocena cena tohoto 

zázemí na 1.501.570 Kč. 

-ZM svým usnesením č. 434 ze dne 15. 6. 2016 I. o d k l á d á  rozhodnutí o odkoupení 

zázemí fotbalového klubu TJ Litol, II. u k l á d á  radě města projednat a dohodnout konkrétní 

podmínky odkoupení. 

-Rada města svým usnesením č. 35  I. s c h v a l u j e  1) odkoupení zázemí fotbalového klubu 

TJ Litol za cenu dle znaleckého posudku č. 6186-168/16, tj. 1.501.570 Kč,  2) vytvoření nové 

položky na odkup zázemí fotbalového klubu TJ Litol v rozpočtu Města na rok 2016 a její 

naplnění z fondu rezerv ve výši 1 600 000 Kč,  II. u k l á d á  p. starostovi s TJ Litol smluvně 

ošetřit: 

1) kupní cena, tj. 1.501.570 Kč, bude převedena na depozitní účet města Lysá n. L.,  

2) finanční prostředky z tohoto depozitního účtu budou v plné výši TJ Litol investovány do 

oprav a úprav areálu,  

3) před zahájením oprav a úprav TJ Litol předloží pověřenému členu rady města, p. 

Krumpholcovi, k odsouhlasení zpracovaný soupis prací, včetně cenové kalkulace, 

4) faktury za provedené práce budou po konzultaci se zástupcem odboru SMI předloženy 

k odsouhlasení p. Krumpholcovi,  

5) z depozitního účtu budou finanční prostředky postupně uvolňovány na účet TJ Litol 

k úhradě jednotlivě odsouhlasených faktur.    Termín: 30.06.2016 

-Rada města usnesením č. 437  I. b e r e   n a   v ě d o m í  návrhy předložené zástupci TJ Litol 

na Kupní smlouvu a Smlouvu o výpůjčce na zázemí klubu,  II. s c h v a l u j e   předložený 

návrh kupní smlouvy na odkup stavby budovy bez č. p. na pozemku p. č. 758, k. ú. Litol, za 

cenu 1 Kč,  III. p ř e d k l á d á   ZM dne 14.12.2016 návrhy smluv k projednání. 



- Zastupitelstvo města usnesením č. 575    I. b e r e   n a   v ě d o m í   návrhy předložené 

zástupci TJ Litol na Kupní smlouvu a Smlouvu o výpůjčce na zázemí klubu, II. s c h v a l u j e 

předložený návrh kupní smlouvy na odkup stavby budovy bez č. p. na pozemku p. č. 758, k. 

ú. Litol, za cenu 1 Kč, včetně závazku města vybudovat infrastrukturu v ceně do 1 500 000,- 

Kč.   III. p o v ě ř u j e  starostu podpisem Kupní smlouvy,   IV. u k l á d á   RM zpracovat 

projekt na opravu kabin do 28.02.2017. 

Rada města usnesením č. 130 ze dne 21. 2. 2017  s c h v a l u j e   zveřejnění záměru na 

uzavření výpůjční smlouvy na nemovitý majetek Města Lysá nad Labem, kterým je budova 

bez č. p. - objekt občanské vybavenosti - na pozemku st. 758, LV 3183, k. ú. Litol, pro 

potřeby TJ Litol, Mírová 6, 289 22 Lysá nad Labem, IČ: 67673678. Půjčiteli nepřísluší po 

dobu výpůjčky žádná úhrada. 

 

 

Návrh řešení: 

OSM doporučuje RM souhlasit s uzavřením předložené výpůjční smlouvy mezi Městem Lysá 

nad Labem a FK Litol, z. s. a pověřit starostu města jejím podpisem. 

 

 

Stanovisko k návrhu: 

Nebylo projednáno v komisích ani výborech 

 

Vztah k rozpočtu:   

Dle informací místostarosty rozpočet na rok 2017 s předpokládanými náklady plynoucími 

z podpisu této smlouvy počítá. 

 

 

 

 

                                                                                                 Ing. Vladimír Kopecký VO SM 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Smlouva o výpůjčce č. 2017-0xxx/SM 

(podle ust. § 2193 a násl. občanského zákoníku) 

 

1. Město Lysá nad Labem, IČ: 00239402, 

 se sídlem Husovo náměstí 23, 289 22  Lysá nad Labem, 

 zastoupené starostou města panem Ing. Karlem Otavou 

 na straně půjčitele, dále jen “půjčitel”, 

 

a 

 

2.  FK Litol, z. s. ; IČ: 67673678, 

 se sídlem Jiráskova 6/19, 289 22  Lysá nad Labem, 

 zastoupená panem Josefem Boreckým, předsedou spolku 

 na straně vypůjčitele, dále jen “vypůjčitel”, 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu: 

 

I. 

I.1. Půjčitel prohlašuje, že je vlastníkem nemovité věci, a to pozemku parc. č. st. 758 v 

katastráním území Litol, jehož součástí je stavba bez čp/če, objekt občanské vybavenosti. 

Předmětná nemovitá věc je zapsána v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 

Středočeský kraj, katastrální pracoviště Nymburk, na listu vlastníctví č. 3183 pro obec Lysá 

nad Labem, katastrální území Litol.  

 

I.2. Půjčitel touto smlouvou přenechává vypůjčiteli do bezúplatného užívání nemovitou věc 

specifikovanou v odst. I.1. 

 

I.3. Výpůjčka se sjednává na dobu určitou ode dne podpisu smlouvy do 31.12.2025. 

 

II. 

II.1. Účelem této smlouvy je zajištění partnerství mezi půjčitelem a vypůjčitelem při 

zachování využití nemovitých věcí k vykonávávní činnosti, ke které je nemovitá věc určena.  

 

II.2. Účelem této smlouvy je dále úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při 

výpůjčce uvedené nemovité věci.  

 



III. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

III.1. Za dobu výpůjčky nenáleží půjčiteli žádná úhrada. 

 

III.2. Vypůjčitel se zavazuje hradit po dobu výpůjčky veškeré výdaje spojené s užíváním 

vypůjčené nemovité věci z vlastních zdrojů s výjimkou výdajů, které dle této smlouvy uhradí 

půjčitel.  

 

III.3. Půjčitel je povinen předmět výpůjčky pojistit. 

 

III.4. Půjčitel se zavazuje, pro provozní udržitelnost projektu, přispět na údržbu budovy, 

rekultivaci a revitalizaci hřiště částkou 189 050,- Kč v roce 2017, 202 310,- Kč v roce 2018, 

206 015,- Kč v roce 2019, 211 475,- Kč v roce 2020 a v dalších letech vždy částkou určenou 

Zastupitelstvem Města na základě dodatků k této smlouvě.  

 

III.5. Vypůjčitel se zavazuje užívat předmět výpůjčky pouze pro potřeby sportovního vyžití. 

Bude-li provozována hostinská činnost (při splnění všech zákonných předpisů), bude se tak 

dít pouze ve dnech a v čase sportovních utkání. 

 

III.6. Vypůjčitel může provádět jakékoli stavební úpravy pouze s písemných souhlasem 

půjčitele. Písemný souhlas je nutný i v případě změny užívání objektu, který je předmětem 

výpůjčky. 

 

IV. 

Ukončení smluvy před uplynutím doby 

IV.1. Před uplynutím doby, na kterou byla výpůjčka sjednána, lze tuto smlouvu ukončit na 

základě písemné dohody smluvních stran, podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran, nebo odstoupením.  

 

IV.2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě, když druhá 

smluvní strana neplní povinnoti vyplývající pro ni z této smlouvy. Odstoupení nabývá 

účinosti dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení odstoupení prokazatelně 

doručeno druhé smluvní straně.  

 

V. 

Závěrečná ustanovení 

V.1. Po skončení doby výpůjčky je vypůjčitel povinen vrátit předmět výpůjčky v řádném 

stavu včetně úprav provedených vypůjčitelem.  

 



V.2. Jakékoliv změny či doplňky k této smlouvě musí být činěny písemnou formou a 

podepsány oběma smluvními stranami.  

 

V.3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu účeastníků a byla schválena Usnesením 

Zastupitelstva města Lysá nad Labem č.:………., ze dne …………………… 

 

V.4. Účastníci prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetli, s jejím obsahem 

souhlasí a že smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle.  

 

V.5. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, kdy dvě provedení obdrží půjčitel a 

jedno obdrží vypůjčitel.  

 

V.6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu 

nazvaném “Smlouvy uzavřené městem” vedeném městem Lysá nad Labem, který obsahuje 

údaje o smluvních stranách, předmětu smlovy, číselné označní smlouvy a datum jejího 

podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv 

omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Lysá nad Labem 

(www.mestolysa.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany 

prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují 

svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  

 

V Lysé nad Labem, dne ………………………….. 

 

 

 

 

…………………………………..   ………………………………………. 

  půjčitel       vypůjčitel  

 


