
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 

 

konané dne 20. 9. 2017                                                                               

 

Návrh znění smluv darovacích ve věci bezúplatného převodu pozemků mezi Městem 

Lysá nad Labem a Středočeským krajem 

 

Usnesení ZM ze dne 14.5.2014 č. II/16  
ZM schvaluje Směnu částí obecních pozemků p. č. 3451/57, 3451/60, 3451/85,  3451/86,  

3850  a 3851, všechny k. ú. Lysá n. L., označených GP 2713-36/2013 jako pozemek p. č. 

3451/91 o výměře 394 m
2
, k .ú. Lysá n. L., za části pozemků ve vlastnictví Středočeského 

kraje, p. č. 3451/58,  3564/2, oba  k. ú. Lysá n. L., označených GP 2713-36/2013 jako 

pozemky p. č. 3451/90  o výměře 33 m
2
, 3451/93 o výměře 24 m

2
, 3451/94 o výměře 56 m

2
, 

3564/4 o výměře 177 m
2
 a 3564/5 o výměře 45 m

2
, všechny k. ú. Lysá n. L., a za pozemek p. 

č. 3520/2 o výměře 25 m
2
, k. ú. Lysá n. L. 

Usnesení ZM ze dne 1.10.2014 č. II/6  
ZM schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.č. 3520/1 o výměře cca 28 000 m

2
  (jedná 

se o část pozemku nezastavěnou silnicí III/3315, tj. od kapličky sv. Václava po žel. přejezd 

ČD u Karlova), k. ú. Lysá n. L., od Středočeského kraje do vlastnictví Města Lysá n. L. s tím, 

že po schválení bezúplatného převodu Zastupitelstvem Středočeského kraje bude vypracován 

na náklady Města Lysá n. L. geometrický plán na oddělení předmětného pozemku 

k bezúplatnému převodu. 

Usnesení ZM ze dne 3.12.2014 č. II/4  

ZM schvaluje bezúplatný převod obecních pozemků p. č. 323/65 o výměře 205 m
2
, druh 

pozemku ostatní plocha, silnice, a p. č. 323/66 o výměře 459 m
2
, druh pozemku ostatní 

plocha, silnice, oba v k. ú. Litol, do vlastnictví Středočeského kraje s tím, že Středočeský kraj 

převede bezúplatně do vlastnictví Města Lysá nad Labem pozemky p. č. 309/8 o výměře 141 

m
2
, p. č. 309/16 o výměře 807 m

2
, nově označený pozemek p. č. 323/11 o výměře 1.499 m

2
 a 

pozemek p. č. 323/71 o výměře 245 m
2
 dle GP 669-63/2010, ze dne 06.10.2010, všechny 

v k. ú. Litol. 

Usnesení ZM ze dne 3.12.2014 č. II/5  

ZM schvaluje bezúplatný převod obecních pozemků p. č. 3521 o výměře 4.960 m
2
, druh 

pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 3533 o výměře 2.600 m
2
, druh pozemku 

ostatní plocha, silnice, a p. č. 3586 o výměře 1.511 m
2
, druh pozemku ostatní plocha, silnice, 

všechny v k. ú. Lysá n. L., do vlastnictví Středočeského kraje s tím, že Středočeský kraj 

převede bezúplatně do vlastnictví Města Lysá nad Labem část pozemku p. č. 3520/1 o výměře 

cca 28.000 m
2 

(jedná se o část pozemku nezastavěnou silnicí III/3315, tj. od kapličky sv. 

Václava po žel. přejezd ČD u Karlova), k. ú. Lysá n. L. 

Usnesení ZM ze dne 18.2.2015 č. II/14  
ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 1420 o výměře 4.489 m

2
 (jedná se o 

nezpevněnou cestu v lokalitě U Mlýnku mezi Lysou nad Labem a Karlovem), k. ú. Lysá n. L., 

od Středočeského kraje do vlastnictví Města Lysá nad Labem. 

Usnesení ZM ze dne 1.4.2015 č. II/9  
ZM schvaluje bezúplatný převod části pozemku p. č. PK 3518/1, nově označené jako 

pozemek p. č. 3518/5, o výměře 48 m
2
, a pozemek p. č. 3518/4, o výměře 128 m

2
, k. ú. Lysá 

n. L., na příjezdové cestě do Byšiček (po levé straně), od Středočeského kraje do vlastnictví 

Města Lysá nad Labem. 

 

 

 



Usnesení RM č. 507 ze dne 22.8.2017: 

Rada města  

 

I. s c h v a l u j e    

1) uzavření smlouvy darovací č. S - 1740/MJT/2017 dle předloženého návrhu týkající se 

bezúplatného převodu pozemků p. č. 323/65 o výměře 205 m
2
 a p. č. 323/66 o výměře 459 

m
2
, oba k. ú. Litol, a pozemků p. č. 3521 o výměře 4.960 m

2
, p. č. 3533 o výměře 2.600 m

2
 a 

p. č. 3586 o výměře 1.511 m
2
, všechny tři k. ú. Lysá n. L., do vlastnictví Středočeského 

kraje, IČO 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov.  

2) uzavření smlouvy darovací č. S - 1741/MJT/2017 dle předloženého návrhu týkající se 

bezúplatného převodu pozemků p. č. 309/8 o výměře 141 m
2
, p. č. 309/16 o výměře 807 m

2
, 

p. č. 323/11 o výměře 1.499 m
2
, který vznikl na základě geometrického plánu č. 669-63/2010, 

ze dne 06. 10. 2010, oddělením z pozemku p. č. 323/11, a p. č. 323/71 o výměře 245 m
2
, který 

vznikl na základě geometrického plánu č. 669-63/2010, ze dne 06. 10. 2010, oddělením 

z pozemku p. č. 323/19, všechny čtyři pozemky k. ú. Litol, a pozemků p. č. 3520/3 o výměře 

28.347 m
2
, který vznikl na základě geometrického plánu č. 62895-79/2014, ze dne 03. 02. 

2014, oddělením z pozemku p. č. 3520/1, p. č. 3518/4 o výměře 128 m
2
, který vznikl na 

základě geometrického plánu č. 2927-20/2015, ze dne 09. 04. 2015, oddělením z pozemku p. 

č. PK 3518/1, p. č. 3518/5 o výměře 48 m
2
, který vznikl na základě geometrického plánu č. 

2927-20/2015, ze dne 09. 04. 2015, oddělením z pozemku p. č. PK 3518/1 a p. č. 1420 o 

výměře 4.489 m
2
, všechny čtyři k. ú. Lysá n. L., do vlastnictví Města Lysá nad Labem, IČO 

00239402, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá n. L., od Středočeského kraje.  

3) uzavření smlouvy darovací č. S - 1746/MJT/2017 dle předloženého návrhu týkající se 

bezúplatného převodu pozemků p. č. 3451/90 o výměře 33 m
2
, který vznikl na základě 

geometrického plánu č. 2713-36/2013, ze dne 06. 01. 2014, oddělením z pozemku p. č. 

3451/58 a 3451/88, p. č. 3451/93 o výměře 24 m
2
, který vznikl na základě geometrického 

plánu č. 2713-36/2013, ze dne 06. 01. 2014 oddělením z pozemku p. č. 3451/58, p. č. 3451/94 

o výměře 56 m
2
, který vznikl na základě geometrického plánu č. 2713-36/2013, ze dne 06. 01. 

2014 oddělením z pozemku p. č. 3451/58 a 3451/88, p. č. 3564/4 o výměře 177 m
2
, který 

vznikl na základě geometrického plánu č. 2713-36/2013, ze dne 06. 01. 2014 oddělením 

z pozemku p. č. 3564/2 323/19, p. č. 3564/5 o výměře 45 m
2
, který vznikl na základě 

geometrického plánu č. 2713-36/2013, ze dne 06. 01. 2014, oddělením z pozemku p. č. 

3564/2 a p. č. 3520/2  o výměře 25 m
2
, všech šest k. ú. Lysá n. L., do vlastnictví Města Lysá 

nad Labem, IČO 00239402, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá n. L., od Středočeského kraje.  

4) uzavření smlouvy darovací č. S - 1747/MJT/2017 dle předloženého návrhu týkající se 

bezúplatného převodu pozemku p. č. 3451/91 o výměře 394 m
2
, který vznikl na základě 

geometrického plánu č. 2713-36/2013, ze dne 06. 01. 2014, oddělením z pozemků p. č. 

3451/57, 3451/60, 3451/85, 3451/86, 3850 a 3851 3451/88, k. ú. Lysá n. L., do vlastnictví 

Středočeského kraje, IČO 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov.  

II. d o p o r u č u j e  

ZM dne 20. 09. 2017 návrh darovacích smluv dle bodu I ke schválení a uložit starostovi města 

Lysá n. L. uzavřít darovací smlouvy dle předložených návrhů. Termín: do 31. 12. 2017 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

 

I.s c h v a l u j e    

1) uzavření smlouvy darovací č. S - 1740/MJT/2017 dle předloženého návrhu týkající se 

bezúplatného převodu pozemků p. č. 323/65 o výměře 205 m
2
 a p. č. 323/66 o výměře 459 

m
2
, oba k. ú. Litol, a pozemků p. č. 3521 o výměře 4.960 m

2
, p. č. 3533 o výměře 2.600 m

2
 a 



p. č. 3586 o výměře 1.511 m
2
, všechny tři k. ú. Lysá n. L., do vlastnictví Středočeského 

kraje, IČO 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov.  

 

2) uzavření smlouvy darovací č. S - 1741/MJT/2017 dle předloženého návrhu týkající se 

bezúplatného převodu pozemků p. č. 309/8 o výměře 141 m
2
, p. č. 309/16 o výměře 807 m

2
, 

p. č. 323/11 o výměře 1.499 m
2
, který vznikl na základě geometrického plánu č. 669-63/2010, 

ze dne 06. 10. 2010, oddělením z pozemku p. č. 323/11, a p. č. 323/71 o výměře 245 m
2
, který 

vznikl na základě geometrického plánu č. 669-63/2010, ze dne 06. 10. 2010, oddělením 

z pozemku p. č. 323/19, všechny čtyři pozemky k. ú. Litol, a pozemků p. č. 3520/3 o výměře 

28.347 m
2
, který vznikl na základě geometrického plánu č. 62895-79/2014, ze dne 03. 02. 

2014, oddělením z pozemku p. č. 3520/1, p. č. 3518/4 o výměře 128 m
2
, který vznikl na 

základě geometrického plánu č. 2927-20/2015, ze dne 09. 04. 2015, oddělením z pozemku p. 

č. PK 3518/1, p. č. 3518/5 o výměře 48 m
2
, který vznikl na základě geometrického plánu č. 

2927-20/2015, ze dne 09. 04. 2015, oddělením z pozemku p. č. PK 3518/1 a p. č. 1420 o 

výměře 4.489 m
2
, všechny čtyři k. ú. Lysá n. L., do vlastnictví Města Lysá nad Labem, IČO 

00239402, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá n. L., od Středočeského kraje.  

 

3) uzavření smlouvy darovací č. S - 1746/MJT/2017 dle předloženého návrhu týkající se 

bezúplatného převodu pozemků p. č. 3451/90 o výměře 33 m
2
, který vznikl na základě 

geometrického plánu č. 2713-36/2013, ze dne 06. 01. 2014, oddělením z pozemku p. č. 

3451/58 a 3451/88, p. č. 3451/93 o výměře 24 m
2
, který vznikl na základě geometrického 

plánu č. 2713-36/2013, ze dne 06. 01. 2014 oddělením z pozemku p. č. 3451/58, p. č. 3451/94 

o výměře 56 m
2
, který vznikl na základě geometrického plánu č. 2713-36/2013, ze dne 06. 01. 

2014 oddělením z pozemku p. č. 3451/58 a 3451/88, p. č. 3564/4 o výměře 177 m
2
, který 

vznikl na základě geometrického plánu č. 2713-36/2013, ze dne 06. 01. 2014 oddělením 

z pozemku p. č. 3564/2 323/19, p. č. 3564/5 o výměře 45 m
2
, který vznikl na základě 

geometrického plánu č. 2713-36/2013, ze dne 06. 01. 2014, oddělením z pozemku p. č. 

3564/2 a p. č. 3520/2  o výměře 25 m
2
, všech šest k. ú. Lysá n. L., do vlastnictví Města Lysá 

nad Labem, IČO 00239402, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá n. L., od Středočeského kraje.  

 

4) uzavření smlouvy darovací č. S - 1747/MJT/2017 dle předloženého návrhu týkající se 

bezúplatného převodu pozemku p. č. 3451/91 o výměře 394 m
2
, který vznikl na základě 

geometrického plánu č. 2713-36/2013, ze dne 06. 01. 2014, oddělením z pozemků p. č. 

3451/57, 3451/60, 3451/85, 3451/86, 3850 a 3851 3451/88, k. ú. Lysá n. L., do vlastnictví 

Středočeského kraje, IČO 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov.  

 

II. u k l á d á   

starostovi města Lysá n. L. uzavřít darovací smlouvy dle předložených návrhů.  Termín: do 

31. 12. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva do RM dne 22.8.2017 

Popis problému: 

Odbor SM na základě předchozích jednání v ZM a na základě až nyní zaslaných smluv ze 

strany Středočeského kraje předkládá návrhy na uzavření smluv:  

1) uzavření smlouvy darovací č. S - 1740/MJT/2017 dle předloženého návrhu týkající se 

bezúplatného převodu pozemků  p.č. 323/65 o výměře 205 m
2
 a p.č. 323/66 o výměře 459 m

2
, 

oba k.ú. Litol a pozemků p.č. 3521 o výměře 4 960 m
2
, p.č. 3533 o výměře 2 600 m

2
 a p.č. 

3586 o výměře 1 511 m
2
, všechny tři v k.ú. Lysá nad Labem do vlastnictví Středočeského 

kraje, IČ: 708 91 095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov. Jedná se o 

pozemky kolem obchvatu města I. etapa, komunikace od přejezdu ČD na Byšičky směrem 

Karlov, komunikace na konci k.ú. Lysá n.L. směr Sojovice a komunikace na konci k.ú. Lysá 

nad Labem směr Benátecká Vrutice 

2) uzavření smlouvy darovací č. S - 1741/MJT/2017 dle předloženého návrhu týkající se 

bezúplatného převodu pozemků  p.č. 309/8 o výměře 141 m
2
, p.č. 309/16 o výměře 807 m

2
, 

p.č. 323/11 o výměře 1 499 m
2
, který vznikl na základě geometrického plánu č. 669-63/2010, 

ze dne 6.10.2010 oddělením z pozemku p.č. 323/11, a p.č. 323/71 o výměře 245 m
2
, který 

vznikl na základě geometrického plánu č. 669-63/2010, ze dne 6.10.2010 oddělením 

z pozemku p.č. 323/19, všechny čtyři pozemky k.ú. Litol a pozemků p.č. 3520/3 o výměře 

28 347 m
2
, který vznikl na základě geometrického plánu č. 62895-79/2014, ze dne 3.2.2014 

oddělením z pozemku p.č. 3520/1, p.č. 3518/4 o výměře 128 m
2
, který vznikl na základě 

geometrického plánu č. 2927-20/2015, ze dne 9.4.2015 oddělením z pozemku p.č. PK 3518/1, 

p.č. 3518/5 o výměře 48 m
2
, který vznikl na základě geometrického plánu č. 2927-20/2015, ze 

dne 9.4.2015 oddělením z pozemku p.č. PK 3518/1 a p.č. 1420 o výměře  4 489 m
2
, všechny 

čtyři v k.ú. Lysá nad Labem do vlastnictví Města Lysá nad Labem IČ: 00239 402, Husovo 

náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem od Středočeského kraje. Jedná se o pozemky kolem 

obchvatu města I. etapa, nezpevněná cesta k sv.Václavu a pozemek na kraji Byšiček u bývalé 

trafostanice. 

3) uzavření smlouvy darovací č. S - 1746/MJT/2017 dle předloženého návrhu týkající se 

bezúplatného převodu pozemků  p.č. 3451/90 o výměře 33 m
2
, který vznikl na základě 

geometrického plánu č. 2713-36/2013, ze dne 6.1.2014 oddělením z pozemku p.č. 3451/58 a 

3451/88, p.č. 3451/93 o výměře 24 m
2
, který vznikl na základě geometrického plánu č. 2713-

36/2013, ze dne 6.1.2014 oddělením z pozemku p.č. 3451/58, p.č. 3451/94 o výměře 56 m
2
, 

který vznikl na základě geometrického plánu č. 2713-36/2013, ze dne 6.1.2014 oddělením 

z pozemku p.č. 3451/58 a 3451/88, p.č. 3564/4 o výměře 177 m
2
, který vznikl na základě 

geometrického plánu č. 2713-36/2013, ze dne 6.1.2014 oddělením z pozemku p.č. 3564/2 

323/19, p.č. 3564/5 o výměře 45 m
2
, který vznikl na základě geometrického plánu č. 2713-

36/2013, ze dne 6.1.2014 oddělením z pozemku p.č. 3564/2 a p.č. 3520/2  o výměře 25 m
2
,  

všech šest v k.ú. Lysá nad Labem do vlastnictví Města Lysá nad Labem IČ: 00239 402, 

Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem od Středočeského kraje. Jedná se o pozemky na 

Křižovatce ul.Sojovická a Stržiště. 

4) uzavření smlouvy darovací č. S - 1747/MJT/2017 dle předloženého návrhu týkající se 

bezúplatného převodu pozemku p.č. 3451/91 o výměře 394 m
2
, který vznikl na základě 

geometrického plánu č. 2713-36/2013, ze dne 6.1.2014 oddělením z pozemků p.č. 3451/57, 

3451/60, 3451/85, 3451/86, 3850 a 3851 3451/88,  v k.ú. Lysá nad Labem, do vlastnictví 

Středočeského kraje, IČ: 708 91 095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov. 

Jedná se o pozemky na Křižovatce ul.Sojovická a Stržiště. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM 

Usnesení ZM ze dne 14.5.2014 č. II/16 ZM schvaluje Směnu částí obecních pozemků p. č. 

3451/57, 3451/60, 3451/85,  3451/86,  3850  a 3851, všechny k. ú. Lysá n. L., označených GP 



2713-36/2013 jako pozemek p. č. 3451/91 o výměře 394 m
2
, k .ú. Lysá n. L., za části 

pozemků ve vlastnictví Středočeského kraje, p. č. 3451/58,  3564/2, oba  k. ú. Lysá n. L., 

označených GP 2713-36/2013 jako pozemky p. č. 3451/90  o výměře 33 m
2
, 3451/93 o 

výměře 24 m
2
, 3451/94 o výměře 56 m

2
, 3564/4 o výměře 177 m

2
 a 3564/5 o výměře 45 m

2
, 

všechny k. ú. Lysá n. L., a za pozemek p. č. 3520/2 o výměře 25 m
2
, k. ú. Lysá n. L. 

Usnesení ZM ze dne 1.10.2014 č. II/6 ZM schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.č. 

3520/1 o výměře cca 28 000 m
2
  (jedná se o část pozemku nezastavěnou silnicí III/3315, tj. od 

kapličky sv. Václava po žel. přejezd ČD u Karlova), k. ú. Lysá n. L., od Středočeského kraje 

do vlastnictví Města Lysá n. L. s tím, že po schválení bezúplatného převodu Zastupitelstvem 

Středočeského kraje bude vypracován na náklady Města Lysá n. L. geometrický plán na 

oddělení předmětného pozemku k bezúplatnému převodu. 

Usnesení ZM ze dne 3.12.2014 č. II/4 ZM schvaluje bezúplatný převod obecních pozemků p. 

č. 323/65 o výměře 205 m
2
, druh pozemku ostatní plocha, silnice, a p. č. 323/66 o výměře 459 

m
2
, druh pozemku ostatní plocha, silnice, oba v k. ú. Litol, do vlastnictví Středočeského kraje 

s tím, že Středočeský kraj převede bezúplatně do vlastnictví Města Lysá nad Labem pozemky 

p. č. 309/8 o výměře 141 m
2
, p. č. 309/16 o výměře 807 m

2
, nově označený pozemek p. č. 

323/11 o výměře 1.499 m
2
 a pozemek p. č. 323/71 o výměře 245 m

2
 dle GP 669-63/2010, ze 

dne 06.10.2010, všechny v k. ú. Litol. 

Usnesení ZM ze dne 3.12.2014 č. II/5 ZM schvaluje bezúplatný převod obecních pozemků p. 

č. 3521 o výměře 4.960 m
2
, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 3533 o 

výměře 2.600 m
2
, druh pozemku ostatní plocha, silnice, a p. č. 3586 o výměře 1.511 m

2
, druh 

pozemku ostatní plocha, silnice, všechny v k. ú. Lysá n. L., do vlastnictví Středočeského kraje 

s tím, že Středočeský kraj převede bezúplatně do vlastnictví Města Lysá nad Labem část 

pozemku p. č. 3520/1 o výměře cca 28.000 m
2 

(jedná se o část pozemku nezastavěnou silnicí 

III/3315, tj. od kapličky sv. Václava po žel. přejezd ČD u Karlova), k. ú. Lysá n. L. 

Usnesení ZM ze dne 18.2.2015 č. II/14 ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 1420 

o výměře 4.489 m
2
 (jedná se o nezpevněnou cestu v lokalitě U Mlýnku mezi Lysou nad 

Labem a Karlovem), k. ú. Lysá n. L., od Středočeského kraje do vlastnictví Města Lysá nad 

Labem. 

Usnesení ZM ze dne 1.4.2015 č. II/9 ZM schvaluje bezúplatný převod části pozemku p. č. 

PK 3518/1, nově označené jako pozemek p. č. 3518/5, o výměře 48 m
2
, a pozemek p. č. 

3518/4, o výměře 128 m
2
, k. ú. Lysá n. L., na příjezdové cestě do Byšiček (po levé straně), od 

Středočeského kraje do vlastnictví Města Lysá nad Labem. 

 

Návrh řešení: 

Odbor SM doporučuje RM: I. schválit uzavření smlouvy darovací č. S - 1740/MJT/2017 dle 

předloženého návrhu týkající se bezúplatného převodu pozemků  p.č. 323/65 o výměře 205 

m
2
 a p.č. 323/66 o výměře 459 m

2
, oba k.ú. Litol a pozemků p.č. 3521 o výměře 4 960 m

2
, 

p.č. 3533 o výměře 2 600 m
2
 a p.č. 3586 o výměře 1 511 m

2
, všechny tři v k.ú. Lysá nad 

Labem do vlastnictví Středočeského kraje, IČ: 708 91 095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 

21 Praha 5 – Smíchov.  

II.schválit uzavření smlouvy darovací č. S - 1741/MJT/2017 dle předloženého návrhu týkající 

se bezúplatného převodu pozemků  p.č. 309/8 o výměře 141 m
2
, p.č. 309/16 o výměře 807 m

2
, 

p.č. 323/11 o výměře 1 499 m
2
, který vznikl na základě geometrického plánu č. 669-63/2010, 

ze dne 6.10.2010 oddělením z pozemku p.č. 323/11, a p.č. 323/71 o výměře 245 m
2
, který 

vznikl na základě geometrického plánu č. 669-63/2010, ze dne 6.10.2010 oddělením 

z pozemku p.č. 323/19, všechny čtyři pozemky k.ú. Litol a pozemků p.č. 3520/3 o výměře 

28 347 m
2
, který vznikl na základě geometrického plánu č. 62895-79/2014, ze dne 3.2.2014 

oddělením z pozemku p.č. 3520/1, p.č. 3518/4 o výměře 128 m
2
, který vznikl na základě 

geometrického plánu č. 2927-20/2015, ze dne 9.4.2015 oddělením z pozemku p.č. PK 3518/1, 



p.č. 3518/5 o výměře 48 m
2
, který vznikl na základě geometrického plánu č. 2927-20/2015, ze 

dne 9.4.2015 oddělením z pozemku p.č. PK 3518/1 a p.č. 1420 o výměře  4 489 m
2
, všechny 

čtyři v k.ú. Lysá nad Labem do vlastnictví Města Lysá nad Labem IČ: 00239 402, Husovo 

náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem od Středočeského kraje.  

III.schválit uzavření smlouvy darovací č. S - 1746/MJT/2017 dle předloženého návrhu 

týkající se bezúplatného převodu pozemků  p.č. 3451/90 o výměře 33 m
2
, který vznikl na 

základě geometrického plánu č. 2713-36/2013, ze dne 6.1.2014 oddělením z pozemku p.č. 

3451/58 a 3451/88, p.č. 3451/93 o výměře 24 m
2
, který vznikl na základě geometrického 

plánu č. 2713-36/2013, ze dne 6.1.2014 oddělením z pozemku p.č. 3451/58, p.č. 3451/94 o 

výměře 56 m
2
, který vznikl na základě geometrického plánu č. 2713-36/2013, ze dne 6.1.2014 

oddělením z pozemku p.č. 3451/58 a 3451/88, p.č. 3564/4 o výměře 177 m
2
, který vznikl na 

základě geometrického plánu č. 2713-36/2013, ze dne 6.1.2014 oddělením z pozemku p.č. 

3564/2 323/19, p.č. 3564/5 o výměře 45 m
2
, který vznikl na základě geometrického plánu č. 

2713-36/2013, ze dne 6.1.2014 oddělením z pozemku p.č. 3564/2 a p.č. 3520/2  o výměře 25 

m
2
,  všech šest v k.ú. Lysá nad Labem do vlastnictví Města Lysá nad Labem IČ: 00239 402, 

Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem od Středočeského kraje.  

IV. schválit uzavření smlouvy darovací č. S - 1747/MJT/2017 dle předloženého návrhu 

týkající se bezúplatného převodu pozemku p.č. 3451/91 o výměře 394 m
2
, který vznikl na 

základě geometrického plánu č. 2713-36/2013, ze dne 6.1.2014 oddělením z pozemků p.č. 

3451/57, 3451/60, 3451/85, 3451/86, 3850 a 3851 3451/88,  v k.ú. Lysá nad Labem, do 

vlastnictví Středočeského kraje, IČ: 708 91 095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – 

Smíchov.  

V. doporučit ZM dne 20.9.2017 návrh darovacích smluv dle bodu I. až IV. ke schválení a 

uložit starostovi města Lysá n.L. uzavřít darovací smlouvy dle předložených návrhů. Termín: 

do 31.12.2017 

 

Stanovisko k návrhu: 

Dne 13.9.2017 Výbor pro dostavbu obchvatu, dokončení pozemkových úprav a správu 

majetku města bude návrh darovacích smluv projednávat na svém jednání a předseda výboru 

sdělí stanovisko výboru přímo na jednání ZM. Návrhy smluv vyhotovený ze strany 

Středočeského kraje byly bez připomínek odsouhlaseny městským právníkem panem JUDr. 

Petrem Drábkem. Na návrh Odboru SM právník města souhlasí s tím, aby k doložce o 

schválení uzavření smluv bylo doplněno ustanovení o zveřejnění smlouvy v přehledu 

nazvaném „Smlouvy uzavřené městem“ vedeném městem Lysá nad Labem a toto ustanovení 

podepíší obě smluvní strany.  

 

Vztah k rozpočtu: 

Město Lysá nad Labem hradí kolek na návrh na vklad do KN v případě, že je obdarovaným, 

tj. celkové náklady 2 000,- Kč. Pokud se jedná o bezúplatný převod, jde o příjem města, který 

je nutný uvést do přehledu příjmu právnické osoby za příslušný rok. 

 

Jana Javorčíková  

Příloha: 

1)návrh darovací smlouvy č. S-1740/MJT/2017  

2)zveřejněné záměry na bezúplatný převod pozemků ke smlouvě č.1740 

3)návrh darovací smlouvy č. S-1741/MJT/2017  

4)návrh darovací smlouvy č. S-1746/MJT/2017  

5)návrh darovací smlouvy č. S-1747/MJT/2017  

6)zveřejněné záměry na bezúplatný převod pozemků ke smlouvě č. 1747 

 


