
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 2. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 20. 5. 2020

Odkup infrastruktury a pozemků v lokalitě ul. Kafkova, Králíčkova

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Pilař Tomáš (správa map a energií)

Důvodová zpráva:
Stavebníci rodinných domů v lokalitě ul. Kafkova, Králíčkova vystavěli infrastrukturu (komunikace, veřejné osvětlení, 
kanalizace, vodovod), za účelem připojení RD. Po kolaudaci zažádali město o převod této infrastruktury včetně 
pozemků, na nichž je vybudovaná, do majetku města, za částku 1,- Kč. Dle plánovací smlouvy č.2017-0181/SM a 
dodatku č.1 této smlouvy, se město zavázalo zaplatit náklady na prodloužení vodovodu - zokruhování, částkou max. 
280.000,-Kč. Náklady na zokruhování byly stavebníky doloženy ve výši 275.900,- Kč bez DPH .

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. schvaluje
odkup infrastruktury a pozemků v lokalitě ul. Kafkova, Králíčkova, za 1,- Kč

II. ukládá
OSM vypracovat kupní smlouvy na odkup infrastruktury a pozemků v lokalitě ul. Kafkova, Králíčkova, do 20.8.2020

III. pověřuje
pana starostu k podpisu kupních smluv na odkup infrastruktury a pozemků v lokalitě ul. Kafkova, Králíčkova

IV. souhlasí
s proplacením nákladů na vybudování prodlouženého úseku vodovodu (zokruhování), dle Čl. V. Dodatku č.1 k plánovací 
smlouvě č.2017-0181/SM, ve výši 280.000,-Kč vč. DPH. Město tuto částku zaplatí stavebníkům po převodu infrastruktury 
do majetku města.

Vazba na rozpočet města:

2020 01 | Odbor správy majetku

Kryto odpa 2321 pol 5169,orj 10, org 5152 280 001,00 Kč

podíly města na nových řadech VaK

         

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno

28. 1. 2020 Projednáno RM

52 odkládá

Usnesení č. 52 ze dne 28.1.2020
Rada města Lysá nad Labem odkládá odkup infrastruktury a pozemků v lokalitě ul. Kafkova, Králíčkova, za 1,- Kč do 
příštího jednání RM.
25. 2. 2020 Projednáno RM

115 souhlasí

Usnesení č. 115 Rada města Lysá nad Labem I. souhlasí s odkupem infrastruktury a pozemků v lokalitě ul. Kafkova, 
Králíčkova, za 1 Kč, II. předkládá ke schválení, odkup infrastruktury a pozemků v lokalitě ul. Kafkova, Králíčkova, za 1 
Kč do jednání ZM, dne 22.04.2020, III. nesouhlasí s prominutím poplatku za zřízení věcného břemene k plynovodu, na 
pozemcích parc. č. 610/2 a 610/48, které jsou ve vlastnictví stavebníků a budou převedeny do majetku města.

Dosavadní rozhodnutí:
         


