
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 6. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 14. 12. 2022

Odkup pozemků parc.č. PK 2673/30 a PK 2673/29 v k.ú. Lysá nad Labem, Sídliště

Zprávu předkládá: Mgr. Martin Dostál DiS.

Zprávu vypracoval: Javorčíková Jana (evidence pozemků)

Důvodová zpráva:
Důvodová zpráva do rady města dne 24.10.2022: Na základě usnesení zastupitelstva města č. 33 ze dne 13.4.2022 byla 
podaná žádost o úplatný či bezúplatný převod pozemků parc.č. PK 2673/48 o výměře 2164 m2, parc.č. PK 2673/29 o 
výměře 120 m2, parc.č. PK 2673/30 o výměře 2937 m2 a parc.č. 2673/68 o výměře 79 m2, druh pozemku ostatní 
plocha, jiná plocha, všechny v k.ú. Lysá nad Labem, Ministerstvu obrany ČR. Dopisem ze dne 13.10.2022 doručeným 
pod č.j. SM/91085/2022 Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor nakládání s nepotřebným majetkem město vyzývá 
k doložení dokladů ke kupní smlouvě na pozemky parcelní číslo PK 2673/29 o výměře 120 m2, parc.č. PK 2673/30 o 
výměře 2937 m2, oba v k.ú. Lysá nad Labem, za cenu dle znaleckého posudku 257 000,- Kč + úhrada za vypracování 
znaleckého posudku tj. 8 000,- Kč, tj. celková kupní cena 265 000,- Kč ( při výměře 3057 m2 se jedná o jednotkovou 
cenu 86,69 Kč/m2).

Příloha :
- písemnost ze dne 13.10.2022
- znalecký posudek č. 3718-134/2022
- kopie faktury za vypracování znaleckého posudku
- informace o pozemku parc.č. PK 2673/29 a PK 2673/30 k.ú. Lysá nad Labem
- návrh znění kupní smlouvy

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 schvaluje
uzavření kupní smlouvy dle předloženého návrhu na výkup pozemků parc.č. PK 2673/29 o výměře 120 m2 a parc.č. PK 
2673/30 o výměře 2937 m2, oba v k.ú. Lysá nad Labem, od Ministerstva obrany, IČO: 601 62 694, se sídlem Tychonova 
221/1, 160 01 Praha 6, za celkovou kupní cenu 265 000,- Kč.

Vazba na rozpočet města:

2022 01 | Odbor správy majetku

Kryto odd§ 3639 pol.6130 orj 10 org 3437 265 000,00 Kč

výkup pozemků

         

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno

30. 11. 2022 Výbory Výbor pro správu majetku města

9 doporučuje

schválit výkup pozemků parc.č. PK 2673/29 o výměře 120 m2 a parc.č. PK 2673/30 o výměře 2937 m2, oba v k.ú. Lysá 
nad Labem, od Ministerstva obrany, IČO: 601 62 694, se sídlem Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6, za celkovou kupní 
cenu 265 000,- Kč. PRO 6

Dosavadní rozhodnutí:
Usnesení zastupitelstva města č. 33 ze dne 13.4.2022:
Zastupitelstvo města
I. bere na vědomí
informaci od Ministerstva obrany - odboru nakládání s nepotřebným majetkem ze dne 22.02.2022, že má v úmyslu 



prodat nepotřebné pozemky v katastrálním území Lysá nad Labem,
II. schvaluje
podání žádosti o úplatný či bezúplatný převod pozemků parc.č. PK 2673/48 o výměře 2164 m2, parc.č. PK 2673/29 o 
výměře 120 m2, parc.č. PK 2673/30 o výměře 2937 m2 a parc.č. 2673/68 o výměře 79 m2, druh pozemku ostatní 
plocha, jiná plocha, všechny v k.ú. Lysá nad Labem.

Usnesení rady města č. 571 ze dne 24.10.2022: Rada města Lysá nad Labem
I. doporučuje zastupitelstvu města schválit výkup pozemků parc.č. PK 2673/29 o výměře 120 m2 a parc.č. PK 2673/30 o 
výměře 2937 m2, oba v k.ú. Lysá nad Labem, od Ministerstva obrany, IČO: 60162694, se sídlem Tychonova 221/1, 160 01 
Praha 6, za celkovou kupní cenu 265 000 Kč,
II. předkládá zastupitelstvu města na nejbližším zasedání návrh dle bodu I. k projednání.


