
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

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

Dodatek č.2 ke Smlouvě o spolupráci veřejných zadavatelů číslo objednatele: 
S-5488/DOP/2015 „II/272 Litol-Lysá nad Labem 2. stavba“

Zprávu předkládá:

Zprávu vypracoval: Stařecká Karolína (radní uvolněná)

Důvodová zpráva:
Na základě jednání vedení města na Krajském úřadě, byl dohodnut postup výkupu pozemků na obchvat ve vlastnictví 
města Středočeským krajem. V tuto chvíli začíná příprava dokumentů do Rady kraje a Zastupitelstva kraje, které by 
mělo v září 2021 rozhodnout. V minulosti byla uzavřena Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů na akci „II/272 
Litol-Lysá nad Labem 2. stavba“ a dále dodatek č. 1. Město v návaznosti na znění dodatku č. 1 smlouvy zajistilo do 
svého vlastnictví pozemky v trvalém záboru, které jsou nutné pro realizaci stavby. Předmětem úpravy tohoto dodatku 
je zajištění majetkoprávního vypořádání mezi městem a krajem. Středočeský kraj se tímto dodatkem č. 2 zaváže 
úplatně od města Lysá nad Labem převzít veškeré pozemky, které jsou potřebné pro realizaci stavby v rozsahu 
uvedeném v záborových elaborátech, které jsou nedílnými přílohami tohoto dodatku. Kupní cena byla stanovena 
dohodou mezi městem a krajem ve výši 250 Kč/m2. Dále se Středočeský kraj zaváže po realizaci akce a vydání 
kolaudačního rozhodnutí (nejpozději do 3 měsíců od kolaudace) geodeticky zaměřit skutečný rozsah stavby a zbylé a 
doposud nepředané části pozemků nacházejících se v trvalém záboru Kraje pod stavebními objekty Stavby převzít od 
Města do svého vlastnictví za cenu 250,- Kč/m2.
RK dodatek schválila dne 12/8 2021 usnesením č. 16. Po schválení v ZM je možné jej podepsat. Do ZK je zároveň 
připravována smlouva kupní.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolupráci veřejných zadavatelů číslo objednatele: S-5488/DOP/2015 „II/272 
Litol-Lysá nad Labem 2. stavba“ (obchvat II. etapa).

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

Dosavadní rozhodnutí:
         


