
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

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

Kupní smlouva - odkup infrastruktury v lokalitě ul. Na Zemské stezce 

Zprávu předkládá: Mgr. Jiří Havelka

Zprávu vypracoval: Pilař Tomáš (správa map a energií)

Důvodová zpráva:
Stavebníci rodinných domů v lokalitě ul. Na Zemské stezce vybudovali prodloužení hlavního řadu splaškové kanalizace, 
za účelem napojení rodinných domů. Dne 5.3.2018 byla uzavřena plánovací smlouva č. 2018-0094/SM, která zavazuje 
stavebníky k prodeji této infrastruktury, po její kolaudaci, do majetku Města Lysá nad Labem za částku 1,- Kč. OSM na 
základě žádosti stavebníků vypracoval návrh kupní smlouvy. Smlouva byla schválena městským právníkem.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. schvaluje
návrh kupní smlouvy na odkup prodloužení hlavního řadu splaškové kanalizace v ul. Na Zemské stezce, do majetku 
Města za částku 1,- Kč

II. pověřuje
pana starostu k podpisu kupní smlouvy 

Vazba na rozpočet města:

2020 01 | Odbor správy majetku

Kryto odpa 2321, pol 5169, orj 10, org 5152 -1,00 Kč

podíly města na nových řadech VaK

         

Stanovisko k návrhu:
Bylo projednáváno

21. 2. 2018 Projednáno ZM

15 schválila

Usnesení č. 15 Zastupitelstvo města I. s c h v a l u j e uzavření plánovací smlouvy s p. *Jermářem a p. Dvořákem* na 
stavbu - prodloužení hlavního kanalizačního řadu v ul. Na Zemské stezce, II. p o v ě ř u j e starostu města k podpisu 
plánovací smlouvy.

7. 4. 2020 Projednáno RM

198 souhlasí
Usnesení č. 198 Rada města Lysá nad Labem I. souhlasí s návrhem kupní smlouvy na odkup prodloužení hlavního řadu 
splaškové kanalizace v ul. Na Zemské stezce, do majetku Města za částku 1 Kč II. předkládá ke schválení na jednání ZM 
dne 22.04.2020, návrh kupní smlouvy na odkup prodloužení hlavního řadu splaškové kanalizace v ul. Na Zemské stezce, 
do majetku Města za částku 1 Kč

Dosavadní rozhodnutí:
         


