
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 1. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 2. 2. 2022

Uzavření smlouvy o spolupráci na projektu „ Lávka vč. cyklostezky Lysá nad 
Labem – Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol – Labe“

Zprávu předkládá: Ing. Karolína Stařecká

Zprávu vypracoval: Ing. Karolína Stařecká

Důvodová zpráva:
Rada kraje usnesením č. 041-47/2021/RK ze dne 16. 12. 2021:
I. schválila Projektový záměr „Cyklostezka Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol-Labe“ podle přílohy k 
Tisku č. 3008(2021) a jeho zařazení do Zásobníku akcí 2021+ s předpokládanými náklady 41 071 617 Kč bez DPH, tedy 
49 696 657 Kč s DPH

II. ukládá Krajskému úřadu Středočeského kraje zařadit akci „Cyklostezka Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a 
cyklotrasa Litol-Labe“ do Zásobníku akcí 2021 + a zásobník aktualizovat. Termín: 28. 2. 2022. Odpovídá Ing. Jaroslav 
Cingr, vedoucí Odboru řízení dotačních projektů, pověřen zastupováním

III. schvaluje v případě přidělení finančních prostředků ze SFDI přesun akce „Cyklostezka Lysá nad Labem - 
Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol-Labe“ do Zásobníku projektů spolufinancovaných EU/EHP a národních zdrojů

IV. ukládá Regionální dotační kanceláři p.o., vypracovat žádost do SFDI „Cyklostezka Lysá nad Labem - Bezbariérová 
trasa a cyklotrasa Litol-Labe“. Termín: 31. 1. 2022.

Odpovídá Václav Chytil, ředitel Regionální dotační kanceláře p.o.
S ohledem na výše uvedené předkládám Zastupitelstvu města Lysá nad Labem návrh na uzavření smlouvy o spolupráci 
na projektu „Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol-Labe“. Zásadní body jsou, že 
město se zavazuje bezplatně předat Středočeskému kraji projektovou dokumentaci ve stupních DÚR, DSP a PDPS včetně 
pravomocného stavebního povolení a včetně veškerých vyjádření dotčených orgánů státní správy na akci „Cyklostezka 
Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol – Labe“. Součástí bude papírová i elektronická forma 
dokumentace zmíněných dokumentů, včetně všech souvisejících povolení a vyjádření a také data v otevřeném formátu 
DWG.

Projektová dokumentace bude předána v listinné podobě ve 3 paré. Město a Kraj deklarují, že ty části Pozemků města, 
které jsou dotčeny stavbou Projektu (trvalý zábor), na který se vztahuje finanční příspěvek ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury, tedy uznatelné náklady Projektu, tj. části pozemků 305/2, 306/1, 309/5, 323/2, 323/6, 323/7, 323/11 a 
323/25 v k.ú. Litol převede Město před zahájením realizace (stavby) Projektu na Kraj. Předpokládaný termín zahájení 
realizace (stavby) Projektu je listopad 2022. Oddělení příslušných částí pozemků města zajistí na své náklady Město.

Náklady na zpracování geometrických plánů jsou odhadovány na 56 000 Kč. Kraj ze svého rozpočtu finančně a 
organizačně zajistí provedení stavby a dalších činností s tím souvisejících; technický dozor nad stavbou; zajistí správu, 
provoz a údržbu zrealizovaného projektu po dobu udržitelnosti projektu, kterou může zajistit buď na základě dodávky 
služeb od smluvně zajištěného dodavatele, případně od Krajem zřizovaných příspěvkových organizací nebo právnických 
osob, v nichž má majetkovou účast. Po skončení doby udržitelnosti projektu převezme údržbu Město, a to za podmínek 
dohodnutých zvláštní smlouvou.

Příloha:
- Návrh smlouvy o spolupráci na projektu „ Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa 
Litol-Labe“
- Koordinační situační výkres projektu
- Záborový elaborát projektu
- Usnesení rady kraje ze dne 16.12.2021

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem



 schvaluje
uzavření smlouvy o spolupráci na projektu „ Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem – Bezbariérová trasa a cyklotrasa 
Litol – Labe“ dle předloženého návrhu, se Středočeským krajem, IČO: 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 
Praha 5 – Smíchov.

Vazba na rozpočet města:

2022 01 | Odbor správy majetku

Kryto odd§ 3741 pol.5169 ORJ 10 ORG 2006 56 000,00 Kč

Geometrické plány

Celkem se jedná o dělení osmi pozemků, pořízení 1 geometrického plánu cca 7 000 Kč.

Stanovisko k návrhu:
Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru.

Dosavadní rozhodnutí:
         


