
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 5. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 27. 10. 2021

Odkup infrastruktury - vodovod a kanalizace, investor 
*******************************.

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Pilař Tomáš (správa map a energií)

Důvodová zpráva:
Pan ****************************************************************************************************, vybudovali vodovodní a 
kanalizační řady, za účelem připojení RD na poz. parc. č. st. 158/1 v Lysé nad Labem. K řadům bude možno v budoucnu 
připojit další pozemky v této lokalitě. Investor stavby zažádal Město o spolufinancování výstavby řadů. Na základě této 
žádosti se Město zavázalo v čl. VI. plánovací smlouvy č.2020-0472/SM, k odkupu těchto řadů, za částku max. 180.000,- 
Kč, dle investorem doložených nákladů (faktur). OSM vypracoval návrh kupní smlouvy. Návrh smlouvy schválil městský 
právník.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

 schvaluje
uzavření kupní smlouvy na odkup infrastruktury - vodovod a kanalizace, vybudované dle plánovací smlouvy 
č.2020-0472/SM, na pozemcích parc. č. 3451/6, 3453/1, 3616/1 v katastrálním území Lysá nad Labem, za částku 
180.000,-Kč, investor ***************************************************************************

Vazba na rozpočet města:

2021 01 | Odbor správy majetku

Kryto odpa 2321, pol 5169, orj 10, org 5152 -180 000,00 Kč

Podíly města na nových řadech VaK.

         

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno
26. 8. 2020 Projednáno RM

473 schválila

Usnesení č. 473 Rada města Lysá nad Labem I. schvaluje Návrh plánovací smlouvy - připojení parc. č. st. 158/1, na 
vodovod a kanalizaci města, v ul. Poděbradova, II. předkládá do jednání ZM dne 09.09.2020, ke schválení, návrh 
plánovací smlouvy - připojení parc. č. st. 158/1, na vodovod a kanalizaci města, v ul. Poděbradova.

9. 9. 2020 Projednáno ZM

119 schválila

Usnesení č. 119 Zastupitelstvo města I. schvaluje Návrh plánovací smlouvy - připojení parc. č. st. 158/1, na vodovod a 
kanalizaci města, v ul. Poděbradova, II. pověřuje starostu k podpisu plánovací smlouvy - připojení parc. č. st. 158/1, na 
vodovod a kanalizaci města, v ul. Poděbradova.
12. 10. 2021 Projednáno RM

536 doporučuje

Usnesení č. 536 Rada města Lysá nad Labem I. doporučuje uzavření kupní smlouvy na odkup infrastruktury - vodovod a 
kanalizace, na poz. parc. č. 3451/6, 3453/1, 3616/1 v katastrálním území Lysá nad Labem, za částku 180 000 Kč, 
investor *Ladislav a Lenka Kmoníčkovi, bytem Sídliště 1443/24, Lysá nad Labem*, II. předkládá zastupitelstvu města na 
nejbližší zasedání.

Dosavadní rozhodnutí:




