
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

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

Odkupy podružných kanalizačních řadů v lokalitě Tři Chalupy, Byšičky

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Pilař Tomáš (správa map a energií)

Důvodová zpráva:
Stavebníci rodinných domů v lokalitě Tři Chalupy, Byšičky dokončili stavbu podružných kanalizačních řadů za účelem 
připojení RD. Dle uzavřených plánovacích smluv tyto řady budou převedeny po zkolaudování do majetku Města Lysá nad 
Labem, za částky rovnající se nákladům na jejich výstavbu, dle doložených faktur od zhotovitele. Max. do částky 
uvedené v nabídkovém rozpočtu dodavatele stavby (čl. X. plánovacích smluv). Stavebníci zažádali o převod této 
infrastruktury do majetku města. OSM po obdržení všech potřebných dokladů (kolaudační souhlasy, goemetrické plány) 
vypracuje kupní smlouvy, jejichž součástí bude bezúplatné zřízení věcného břemene-služebnosti ve prospěch Města Lysá 
nad Labem na infrastrukturu, která je předmětem odkupu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. souhlasí
a) s odkupy podružných kanalizačních řadů v lokalitě Tři Chalupy, Byšičky od:
1) prodávající **********************************, za částku 124.139,-Kč vč. DPH
2) prodávající *********************************, za částku 144.417,-Kč vč. DPH
3) prodávající **************************************************, za částku 112.841,-Kč vč. DPH

II. souhlasí
b) s bezúplatným zřízením věcného břemene (podružných kanalizačních řadů) v pozemcích ve vlastnictví:
1) ********************************** – p.p.č. 1179/9 v k.ú. Lysá nad Labem
2) ********************************* - p.p.č. st. 642 v k.ú. Lysá nad Labem
3) **************************************************- p.p.č. 1180/10, 1176, 1177, st. 519 v k.ú. Lysá nad Labem

III. ukládá
OSM, po doložení všech dokladů prodávajícími, vypracovat kupní smlouvy na odkup podružných kanalizačních řadů. 
Součástí kupních smluv bude bezúplatné zřízení věcného břemene-služebnosti ve prospěch Města Lysá nad Labem.

IV. pověřuje
pana starostu k uzavření výše uvedených smluv

Vazba na rozpočet města:

2020 01 | Odbor správy majetku

Kryto odpa 2321, pol 5169, orj 10, org 5152 -381 397,00 Kč

podíly města na nových řadech VaK

         

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno

13. 2. 2019 Projednáno ZM

5 schválila

Usnesení č. 5 Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e Návrhy plánovacích smluv – podružné kanalizační řady, lokalita Tři 
Chalupy, Byšičky. 1) plánovací smlouva, žadatel - *Michaela Králová, Filip Uvíra* 2) plánovací smlouva, žadatel - *Michal 
Belda, Helena Burcalová* 3) plánovací smlouva, žadatel – *Ludmila Benešová, Milena Fedorová* II. p o v ě ř u j e 
starostu města podpisem plánovacích smluv.



22. 4. 2020 Projednáno RM

223 souhlasí
(znění usnesení vzhledem k velikosti je uvedeno níže)

Dosavadní rozhodnutí:
Usnesení č. 223
Rada města Lysá nad Labem
I. souhlasí
s odkupy podružných kanalizačních řadů v lokalitě Tři Chalupy, Byšičky, za částky dle doložených faktur (náklady na
výstavbu), max. do částky uvedené v nabídkovém rozpočtu dodavatele stavby (článek X. plánovacích smluv)
1) prodávající **********************************
2) prodávající *********************************
3) prodávající **************************************************
II. ukládá
OSM po doložení všech dokladů prodávajícími, vypracovat návrhy kupních smluv, na odkup podružných kanalizačních
řadů. Součástí kupní smlouvy bude smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti.
1) prodávající **********************************
2) prodávající *********************************
3) prodávající **************************************************
III. předkládá
na nejbližší jednání ZM, ke schválení, odkupy podružných kanalizačních řadů v lokalitě Tři Chalupy, Byšičky, za částky
dle doložených faktur (náklady na výstavbu), max. do částky uvedené v nabídkovém rozpočtu dodavatele stavby
(článek X. plánovacích smluv)
1) prodávající **********************************
2) prodávající *********************************
3) prodávající **************************************************


