
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 

 

konané dne 20. 9. 2017                                                                               

 

Opětovný návrh na výkup pozemků p.č. 3628/77 a p.č. 3628/78 v k.ú. Lysá nad Labem, 

Řehačka 

 

ZM usnesení č. 47 ze dne 27.1.2016: 

Zastupitelstvo města   

I.bere na vědomí 

záměr Osadního výboru Řehačka na vybudování sportovního hřiště pro volejbal a nohejbal na 

pozemku 3628/77, k. ú. Lysá n. L., Řehačka. 

II. ukládá  

odboru SMI vstoupit v jednání se státní podnikem Povodí Labe ve věci stanovení kupní ceny 

pozemku p. č. 3628/77, výměra 981 m
2
, k. ú. Lysá n. L., a zároveň projednat možnost odkupu 

stavby bývalých šaten na pozemku p. č. 3628/78, k. ú. Lysá n. L., ve stejné lokalitě jako 

zázemí pro budoucí hřiště. 

   

ZM usnesení č. 245 ze dne 30.3.2016: 

Zastupitelstvo města 

ukládá odboru SMI vstoupit v jednání se státní podnikem Povodí Labe ve věci stanovení 

kupní ceny pozemku p. č. 3628/78 o výměře 586 m
2
, k. ú. Lysá n. L., lokalita Řehačka. 

 

RM usnesení č. 381 ze dne 22.11.2016: 

Rada města 

I.schvaluje  

výkup pozemků p. č. 3628/77 o výměře 981m
2
, druh pozemku ostatní plocha a p.č. 3628/78 o 

výměře 586 m
2
, druh pozemku vodní plocha, oba k.ú. Lysá n.L., lokalita Řehačka, od Povodí 

Labe st.p., IČ: 708 90 005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské 

Předměstí, za celkovou kupní cenu 105 450,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí 

je kupující.  

II. doporučuje  

ZM dne 14.12.2016 výkup pozemků ke schválení a uložit starostovi města Lysá n.L. uzavřít 

kupní smlouvu dle předloženého návrhu. Termín: do 28.2.2017. 

 

ZM usnesení č. 590 ze dne 14.12.2016: 

Zastupitelstvo města  

I.schvaluje  

výkup pozemků p. č. 3628/77 o výměře 981m
2
, druh pozemku ostatní plocha a p.č. 3628/78 o 

výměře 586 m
2
, druh pozemku vodní plocha, oba k.ú. Lysá n.L., lokalita Řehačka, od Povodí 

Labe st.p., IČ: 708 90 005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské 

Předměstí, za celkovou kupní cenu 105 450,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí 

je kupující.  

II. ukládá 

starostovi města Lysá nad Labem uzavřít kupní smlouvu dle předloženého návrhu. Termín: do 

28.2.2017 

 

 

 

 



RM usnesení č. 501 ze dne 22.8.2016: 

Rada města  

I. r e v o k u j e  

své usnesení č. 381 ze dne 22. 11. 2016, 

II. s c h v a l u j e    

výkup pozemků p. č. 3628/77 o výměře 981m
2
, druh pozemku ostatní plocha, a p. č. 3628/78 

o výměře 586 m
2
, druh pozemku vodní plocha, oba k. ú. Lysá n. L., lokalita Řehačka, od 

Povodí Labe, s. p., IČO 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – 

Slezské Předměstí, za celkovou kupní cenu 115.830 Kč. Poplatníkem daně z nabytí 

nemovitých věcí je kupující.  

III. d o p o r u č u j e  

ZM dne 20. 09. 2017 

a) revokovat své usnesení č. 590 ze dne 14. 12. 2016, 

b) výkup pozemků ke schválení a uložit starostovi města Lysá n. L. uzavřít kupní smlouvu dle 

předloženého návrhu. Termín: do 31. 12. 2017 

 

 

   

 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

I. r e v o k u j e  

své usnesení č. 590 ze dne 14. 12. 2016, 

II. s c h v a l u j e    

výkup pozemků p. č. 3628/77 o výměře 981m
2
, druh pozemku ostatní plocha, a p. č. 3628/78 

o výměře 586 m
2
, druh pozemku vodní plocha, oba k. ú. Lysá n. L., lokalita Řehačka, od 

Povodí Labe, s. p., IČO 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – 

Slezské Předměstí, za celkovou kupní cenu 115.830 Kč. Poplatníkem daně z nabytí 

nemovitých věcí je kupující.  

III.u k l á d á 

starostovi města Lysá n. L. uzavřít kupní smlouvu dle předloženého návrhu. Termín: do 31. 

12. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



Důvodová zpráva do RM dne 22.8.2017 

Popis problému: 

Odbor SM na základě předchozích jednání v ZM dne 27.1.2016 a 30.3.2016, které bylo na 

základě žádosti Osadního výboru Řehačka, předložil RM návrh na výkup pozemků 

p.č.3628/77 o výměře 981m
2
, druh pozemku ostatní plocha a p.č. 3628/78 o výměře 586 m

2
, 

druh pozemku vodní plocha, oba k.ú. Lysá n.L., lokalita Řehačka, od Povodí Labe st.p., IČ: 

708 90 005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí, za 

celkovou kupní cenu 105 450,- Kč.  Cena byla stanovena na základě znaleckých posudků. 

Vykoupené pozemky budou dle Osadního výboru Řehačka použity za účelem vybudování 

sportovního hřiště pro volejbal a nohejbal včetně zázemí, tj. budou složit v dané lokalitě 

k volnočasovým a sportovním aktivitám. Na základě sdělení Povodí Labe dne 19.7.2017 ze 

strany zakladatele tj. Ministerstva zemědělství došlo k navýšení kupní ceny o 10 380,- Kč, 

protože oni posuzovali celou věc v roce 2017 a cena dle znaleckého posudku je ve výši 

115 830,- Kč. V příloze předkládáme znalecké posudky z roku 2017 a návrh znění kupní 

smlouvy ze strany Povodí Labe. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM 

Usnesení ZM č. 47 ze dne 27.1.2016: ZM  I. bere na  vědomí záměr Osadního výboru 

Řehačka na vybudování sportovního hřiště pro volejbal a nohejbal na pozemku 3628/77, k. ú. 

Lysá n. L., Řehačka. II. ukládá odboru SMI vstoupit v jednání se státní podnikem Povodí 

Labe ve věci stanovení kupní ceny pozemku p. č. 3628/77, výměra 981 m
2
, k. ú. Lysá n. L., a 

zároveň projednat možnost odkupu stavby bývalých šaten na pozemku p. č. 3628/78, k. ú. 

Lysá n. L., ve stejné lokalitě jako zázemí pro budoucí hřiště. Usnesení ZM č. 245 ze dne 

30.3.2016: ZM  ukládá odboru SMI vstoupit v jednání se státní podnikem Povodí Labe ve 

věci stanovení kupní ceny pozemku p. č. 3628/78 o výměře 586 m
2
, k. ú. Lysá n. L., lokalita 

Řehačka. RM usnesení č.381 ze dne 22.11.2016: RM I. schvaluje výkup pozemků p. č. 

3628/77 o výměře 981m
2
, druh pozemku ostatní plocha a p.č. 3628/78 o výměře 586 m

2
, druh 

pozemku vodní plocha, oba k.ú. Lysá n.L., lokalita Řehačka, od Povodí Labe st.p., IČ: 708 90 

005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí, za 

celkovou kupní cenu 105 450,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. II. 

doporučuje ZM dne 14.12.2016 výkup pozemků ke schválení a uložit starostovi města Lysá 

n.L. uzavřít kupní smlouvu dle předloženého návrhu. Termín: do 28.2.2017. ZM usnesení č. 

590 ze dne 14.12.2016: I. schvaluje výkup pozemků p. č. 3628/77 o výměře 981m
2
, druh 

pozemku ostatní plocha a p.č. 3628/78 o výměře 586 m
2
, druh pozemku vodní plocha, oba 

k.ú. Lysá n.L., lokalita Řehačka, od Povodí Labe st.p., IČ: 708 90 005, se sídlem Víta 

Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí, za celkovou kupní cenu 105 

450,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. II. ukládá starostovi města 

Lysá nad Labem uzavřít kupní smlouvu dle předloženého návrhu. Termín: do 28.2.2017 

   

Návrh řešení: 

Odbor SM doporučuje RM: I. revokovat své usnesení č. 381 ze dne 22.11.2016, II. schválit 

výkup pozemků p. č. 3628/77 o výměře 981m
2
, druh pozemku ostatní plocha a p.č. 3628/78 o 

výměře 586 m
2
, druh pozemku vodní plocha, oba k.ú. Lysá n.L., lokalita Řehačka, od Povodí 

Labe st.p., IČ: 708 90 005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské 

Předměstí, za celkovou kupní cenu 115 830,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí 

je kupující. III.doporučit ZM a) revokovat usnesení ZM č. 590 ze dne 14.12.2016, b) ZM dne 

20.9.2017 výkup pozemků ke schválení a uložit starostovi města Lysá n.L. uzavřít kupní 

smlouvu dle předloženého návrhu. Termín: do 31.12.2017 

 

 



Stanovisko k návrhu: 

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

majetku města bude změnu kupní ceny projednávat na svém jednání a předseda výboru sdělí 

stanovisko výboru přímo na jednání ZM. Návrh znění kupní smlouvy vyhotovený ze strany 

Povodí Labe byl bez připomínek odsouhlasen městským právníkem panem JUDr. Petrem 

Drábkem. 

 

Vztah k rozpočtu: 

V případě odsouhlasení výkupu za celkovou částku 115 830,- Kč se jedná o cenu za m
2 

ve 

výši 74,- Kč ( původně to bylo 67,30 Kč)  s tím, že v této ceně je započítaná cena pozemků 

dle znaleckých posudků, cena za vypracování znaleckých posudků a náklady spojené 

s podáním návrhem na vklad do KN. Na základě zákonného opatření senátu č. 340/2013 Sb. o 

dani z nabytí nemovitých věcí ve znění zákona č. 254/2016 dle § 6 odstavce 1 písmene c) je 

město osvobozeno od daně. V rozpočtu města pro rok 2017 je na výkup pozemků schválena 

částka ve výši 19,1 mil. Kč. 

Jana Javorčíková  

Příloha: 

1)návrh kupní smlouvy ze strany Povodí Labe  

2)informace o pozemku p.č. 3628/77 a 3628/78 k.ú. Lysá n.L. 

3)snímek katastrální mapy  

4)letecký snímek mapy 

5)znalecké posudky z roku 2017 – samostatná příloha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


