
Město Lysá nad Labem 
Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

tel. 325 510 233
e-mail: karel.otava@mestolysa.cz

Lysá nad Labem 10. února 2021

POZVÁNKA
na 1. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, které se koná dne 

17. 2. 2021 od 17:00 hodin

Školní jídelna Eurest, Komenského 1534/16, 289 22 Lysá nad Labem

Program:
1. Zahájení.

2. Návrhy k projednání.

3. Diskuse k obecním záležitostem.

4. Interpelace.

5. Závěr.

Návrhy k projednání:
01. Prodej části obecního pozemku p.č. 3463/1 před nemovitostí čp.383 ul.Za Zámkem, Lysá nad Labem

02. Vzájemný prodej pozemků za 1 Kč mezi Městem Lysá nad Labem a společností Pěstitel Stratov, majetková a.s.

03. Dar obecních pozemků, přes které vede Potok od Lysé n.Labem IDVT:10185584, k.ú. Lysá nad Labem, Povodí Labe, státní 
podnik

04. Projednání plánu financování obnovy Vak na léta 2020-2029.

05. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro OS HIPPODROM z.s. včetně veřejnoprávní smlouvy

06. Návrh na rozdělení dotací z Programů na činnost společenských a sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se 
sídlem v Lysé nad Labem

07.
Návrh na rozdělení dotací z Programu na investiční dotace pro organizace pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad 
Labem

08. Rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem a z Programu na podporu sportu a volného času 
města Lysá nad Labem 

09. 12. rozpočtové opatření roku 2020 (na vědomí)

10. Poskytnutí mimořádného finančního daru obci Starý Vestec

11. Žádost o dotaci do programu DT 117D8220E pro akci Rekonstrukce historické části radnice v Lysé nad Labem

12. Návrh na odvolání člena Kontrolního výboru

13. Návrh na nominaci člena Kontrolního výboru

14. Návrh dotační výzvy na pomoc OSVČ a podnikatelům ve městě v souvislosti s COVID-19

15. Návrh na rozdělení pozemku p.č. 61/36 k.ú. Litol

16. Návrh na pořízení změny Územního plánu města Lysá nad Labem

17. Nesrovnalosti v odměňování členů komisí a výborů

18. Školní stravování zajišťované firmou Scolarest 

19. Zahájení realizace stavby sportovní haly až po otevření ulice ČSA v celé její délce pro motorová vozidla

20. Projekt sportovní haly – rozdíly mezi prezentovanou studií a finální projektovou dokumentací (DPS)

21. Návrh na řešení situace na mokřadu Žabák



Ing. Karel Otava, v. r.
starosta města


