
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 4. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 15. 9. 2021

Příspěvek na domovní čistírnu odpadních vod.

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Pilař Tomáš (správa map a energií)

Důvodová zpráva:
V souvislosti s realizací výstavby kanalizačního řadu v Byšičkách, vybudovali vlastníci nemovitostí podružné kanalizační 
řady, za účelem připojení svých nemovitostí. Na tuto akci byly čerpány městem dotace a tyto pak vyplaceny majitelům 
připojovaných nemovitostí. Mezi žadateli o připojení byla také paní *************************************. V tomto případě 
však vybudování přípojek bylo technicky velmi náročné až nerealizovatelné a navíc s vysokými finančními náklady na 
stavbu (vzdálenost, trasa přes les atd.). Bylo tedy rozhodnuto, že nemovitost připojena na řady nebude. Náhradním 
řešením je opatření nemovitosti domovní čistírnou odpadních vod. Město přislíbilo paní ************ příspěvek formou 
dotace, ve výši pořizovací ceny čistírny, max. do částky 120.000,- Kč vč. DPH. Od roku 2019 je tento příspěvek 
pravidelně zahrnut v rozpočtu města. Až letos však dochází k realizaci stavby. OSM vypracoval návrh veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Lysá nad Labem, paní ********************************. Návrh 
smlouvy schválil městský právník.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 schvaluje
poskytnutí individuální dotace ve výši 120.000,- Kč na pořízení domovní čistírny odpadních vod paní 
**************************************, a uzavření předložené veřejnoprávní smlouvy

Vazba na rozpočet města:

2021 01 | Odbor správy majetku

Kryto odpa 2321, pol 5493, orj 10, org 5273 -120 000,00 Kč

Příspěvek na domovní čistírnu.

         

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno

10. 8. 2021 Projednáno RM

425 doporučuje ke schválení

Usnesení č. 425 Rada města Lysá nad Labem I. doporučuje poskytnutí individuální dotace ve výši 120 000 Kč na pořízení 
domovní čistírny odpadních vod paní *Daně Lajnerové, bytem Byšičky 24*, a uzavření předložené veřejnoprávní 
smlouvy, II. předkládá zastupitelstvu města na nejbližší zasedání.

Dosavadní rozhodnutí:
Usnesení č. 90 ze dne 20.6.2018
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádosti občanů k datu 16. 05. 2018 o připojení jejich nemovitosti ke kanalizačnímu
a vodovodnímu řadu v Byšičkách,

II. s c h v a l u j e
vybudování kanalizačních a vodovodních přípojek dle bodu I. na hranici pozemku včetně kanalizační šachty, pokud to 
bude technicky možné,



III. u k l á d á
RM realizovat veřejnou zakázku na zřízení kanalizační a vodovodní přípojky dle bodu II.
Termín: do 31. 12. 2018

Usnesení č. 134 ze dne 5.9.2018
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
informace o aktuálním průběhu plnění Usnesení ZM č. 90 ze dne 20. 6. 2018,

II. r u š í
původní znění bodu II. Usnesení ZM č. 90 ze dne 20. 6. 2018,

III. u p r a v u j e
nové znění bodu II. Usnesení ZM č. 90 ze dne 20. 6. 2018:
schvaluje vybudování podružných kanalizačních řadů a vodovodních přípojek dle bodu I. za hranici pozemku vlastníka 
připojované nemovitosti včetně kanalizační šachty včetně čerpadla a technologického vystrojení a vodoměrné šachty,

IV. u k l á d á
odboru SM ve spolupráci se Stavokompletem připravit návrh smluvní dokumentace.


