
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 

 

konané dne 13. 12. 2017                                                                               

 

Prodej obecního pozemku p.č. 144/3 k.ú. Litol, ul. Dolejší  

 

RM usnesení č. 419 ze dne 27.6.2017: 

Rada města  

I. s c h v a l u j e    

zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p. č. 144/3 o výměře cca 350 m
2 

(označeno 

na mapě jako část A), druh pozemku zahrada, k. ú. Litol, ulice Dolejší,  

do podílové vlastnictví, a to každému ½ podílu pozemku, a výměru cca 202 m (označeno na 

mapě jako část B), druh pozemku zahrada, k. ú. Litol, ulice Dolejší, 

 dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, 

za kupní cenu ve výši 500 Kč/m
2
, s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením 

geometrického plánu na dělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na 

vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. 

II. p ř e d k l á d á  

ZM dne 20. 09. 2017 návrh na zveřejnění záměru na prodej pozemku dle bodu I ke schválení. 

 

ZM usnesení č. 119 ze dne 20.9.2017: 

Zastupitelstvo města  

s c h v a l u j e 

zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p. č. 144/3 o výměře cca 350 m
2 

(označeno 

na mapě jako část A), druh pozemku zahrada, k. ú. Litol, ulice Dolejší,

do podílového vlastnictví, a to každému ½ podílu pozemku, a výměru cca 202 m
2 

(označeno 

na mapě jako část B), druh pozemku zahrada, k. ú. Litol, ulice Dolejší, 

, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, 

v platném znění, za kupní cenu ve výši 500 Kč/m
2
, s tím, že kupující hradí náklady spojené 

s pořízením geometrického plánu na dělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním 

návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. 

 

RM usnesení č. 682 ze dne 7.11.2017: 

Rada města 

I. s c h v a l u j e  

1) prodej části obecního pozemku p. č. 144/3, nově označené jako pozemek p. č. 144/3 o 

výměře 354 m
2
, druh pozemku zahrada, k. ú. Litol, ulice Dolejší,

 

do podílového vlastnictví, a to každému ideální 1/2, za kupní cenu ve výši 500 Kč/m  s tím, 

že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětu 

prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí 

nemovitých věcí je kupující.  

2) prodej části obecního pozemku p. č. 144/3, nově označené jako pozemek p. č. 144/5 o 

výměře 198 m
2
, druh pozemku zahrada, k. ú. Litol, ulice Dolejší,

., do výlučného vlastnictví, za kupní cenu ve výši 500 Kč/m
2
 

s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětu 

prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí 

nemovitých věcí je kupující. Kupní cena bude uhrazena ve splátkách ve lhůtě do 3 let od 



podpisu kupní smlouvy, a to tak, že do 30 dnů od podpisu smlouvy bude uhrazena splátka ve 

výši 65.000 Kč a zbylá částka 34.000 Kč bude hrazena v měsíčních splátkách ve výši 1.000 

Kč.  

II. p ř e d k l á d á  

ZM dne 13. 12. 2017 prodej pozemku dle bodu I/1 a I/2 ke schválení s tím, že starostovi 

města bude uloženo vypracovat návrh kupních smluv a smlouvy uzavřít v termínu do 31. 05. 

2018. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

 

I.s c h v a l u j e 

1) prodej části obecního pozemku p. č. 144/3, nově označené jako pozemek p. č. 144/3 o 

výměře 354 m
2
, druh pozemku zahrada, k. ú. Litol, ulice Dolejší, 

do podílového vlastnictví, a to každému ideální 1/2, za kupní cenu ve výši 500 Kč/m  s tím, 

že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětu 

prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí 

nemovitých věcí je kupující.  

2) prodej části obecního pozemku p. č. 144/3, nově označené jako pozemek p. č. 144/5 o 

výměře 198 m
2
, druh pozemku zahrada, k. ú. Litol, ulice Dolejší,  

 do výlučného vlastnictví, za kupní cenu ve výši 500 Kč/m
2
 

s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětu 

prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí 

nemovitých věcí je kupující. Kupní cena bude uhrazena ve splátkách ve lhůtě do 3 let od 

podpisu kupní smlouvy, a to tak, že do 30 dnů od podpisu smlouvy bude uhrazena splátka ve 

výši 65.000 Kč a zbylá částka 34.000 Kč bude hrazena v měsíčních splátkách ve výši 1.000 

Kč.  

 

II. u k l á d á   

starostovi města vypracovat návrhy kupních smluv dle bodu I/1 a I/2 a smlouvy uzavřít v 

termínu do 31. 05. 2018.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



Důvodová zpráva do RM ze dne 7.11.2017 

Popis problému: 

Odbor SM předkládá RM žádost  o prodej části 

obecního pozemku p.č. 144/3, o výměře cca 350 m
2
(označeno jako část A), druh pozemku 

zahrada, k.ú. Litol, ulice Dolejší, do podílové vlastnictví a to každému ½ podílu pozemku, a 

výměru cca 202 m
2
( označeno na mapě jako část B ), druh pozemku zahrada, k.ú. Litol, ulice 

Dolejší, za kupní cenu ve výši 500,- 

Kč/m
2
 s tím, že kupují hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení 

předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně 

z nabytí nemovitých věcí je kupující. Pozemek je ohraničen z jedné strany vodním korytem la 

z druhé strany sousedí s pozemky ve vlastnictví 

 kteří o pozemek nemají 

zájem). Kupní cenu ve výši 500,- Kč /m  nabídli sami žadatelé. Zastupitelstvo města schválilo 

dne 20.9.2017 zveřejnění záměru na prodej předmětného pozemku s tím, aby byla již dle 

geometrického plánu zřejmá výměra prodávaného pozemku. Dle geometrického č. 829-

73/2017 se jedná o nově označený pozemek p.č. 144/3 o výměře 354 m
2
 a p.č. 144/5 o 

výměře 198 m
2 

v k.ú. Litol. Záměr na prodej pozemku byl zveřejněn na úřední desce dne 

12.10.2017 a svěšen dne 27.10.2017. prostřednictvím emailu ze dne 

18.10.2017 požádala o možnost úhrady kupní ceny prostřednictvím splátek po dobu 3 let 

s tím, že jednorázově uhradí cenu ve výši 65 000,- Kč a zbylou částku 34 000,- Kč 

v měsíčních splátkách po 1 000,- Kč. 

 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM 

V roce 2013 město obdobný pozemek prodalo za cenu 300,- Kč/m
2
. RM usnesením č. 419 ze 

dne 27.6.2017: I. schválila zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p. č. 144/3 o 

výměře cca 350 m
2 

(označeno na mapě jako část A), druh pozemku zahrada, k. ú. Litol, ulice 

Dolejší, 

do podílové vlastnictví, a to každému ½ podílu pozemku, a 

výměru cca 202 m (označeno na mapě jako část B), druh pozemku zahrada, k. ú. Litol, ulice 

Dolejší, dle zákona o obcích č. 

128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za kupní cenu ve výši 500 Kč/m
2
, s tím, že kupující 

hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětu prodeje a náklady 

spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je 

kupující. II. předkládá ZM dne 20. 09. 2017 návrh na zveřejnění záměru na prodej pozemku 

dle bodu I ke schválení. ZM usnesením č. 119 ze dne 20.9.2017 schválila zveřejnění záměru 

na prodej obecního pozemku p. č. 144/3 o výměře cca 350 m
2 

(označeno na mapě jako část 

A), druh pozemku zahrada, k. ú. Litol, ulice Dolejší,

 do podílového 

vlastnictví, a to každému ½ podílu pozemku, a výměru cca 202 m
2 

(označeno na mapě jako 

část B), druh pozemku zahrada, k. ú. Litol, ulice Dolejší, 

, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za 

kupní cenu ve výši 500 Kč/m
2
, s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením 

geometrického plánu na dělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na 

vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. 

 

Návrh řešení: 

Odbor SM doporučuje RM. I. schválit prodej části obecního pozemku p.č. 144/3, nově 

označeno jako pozemek p.č. 144/3 o výměře 354 m
2
, druh pozemku zahrada, k.ú. Litol, ulice 

Dolejší, 

do podílové vlastnictví a to každému ideální ½ , za kupní 



cenu ve výši 500,- Kč/m
2
 s tím, že kupují hradí náklady spojené s pořízením geometrického 

plánu na dělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. 

Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. II. schválit prodej části obecního 

pozemku p.č. 144/3, nově označeno jako pozemek p.č. 144/5 o výměře 198 m
2
, druh pozemku 

zahrada, k.ú. Litol, ulice Dolejší,  do 

výlučného vlastnictví, za kupní cenu ve výši 500,- Kč/m  s tím, že kupují hradí náklady 

spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětu prodeje a náklady spojené 

s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. 

Kupní cena bude uhrazena ve splátkách ve lhůtě do 3 let od podpisu kupní smlouvy a to tak, 

že do 30 dnů od podpisu smlouvy bude uhrazena splátka ve výši 65 000,- Kč a zbylá částka 

34 000,-Kčbude hrazena v měsíčních splátkách ve výši 1 000,- Kč. III. předložit ZM dne 

13.12.2017 prodej pozemku dle bodu I a II ke schválení a uložit starostovi města dle bodu I a 

II vypracovat návrh kupní smlouvy a smlouvu uzavřít. Termín : do 31.5.2018. 

 

Stanovisko k návrhu: 

Výbor pro dostavbu obchvatu, pozemkové úpravy a správu majetku výše  uvedenou žádost 

projednával na svém jednání dne 13.9.2017 s tím, že doporučili ZM prodat pouze část 

pozemku. Pozemek podél vodoteče ponechat ve vlastnictví města.  

 

Vztah k rozpočtu: 

V případě schválení prodeje pozemku o ploše 552 m
2
 za cenu 500,- Kč/m

2
 se jedná o celkový 

příjem města ve výši 276 000,- Kč. 

                                                                    Jana Javorčíková  

Příloha: 

- Žádost ze dne 16.6.2017 včetně přílohy 

- Informace o pozemku p.č. 144/3 k.ú. Litol 

- Snímek katastrální mapy 

- Letecký snímek mapy 

- Informace o pozemku p.č. k.ú. Litol 

- Informace o pozemku p.č.  k.ú. Litol 

- Informace o pozemku p.č.  k.ú. Litol 

- Informace o pozemku p.č.  k.ú. Litol 

- Pravidla podeje a výkupu pozemků ZM ze dne 15.12.2004 

- Zveřejněný záměr 

- Geometrický plán č. 829-73/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


