
Město Lysá nad Labem 
Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 

tel. 325 510 233 
e-mail: karel. 0tava@mest0lySa. cz 

POZVÁNKA 
Lysá nad Labem 13. května 2020 

na 2. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, které se koná dne 
20. 5. 2020 od 17:00 hodin 

Výstaviště Lysá nad Labem, hala C vchod JIH Z ul. Čapkova 
Program: 
l. Zahájení.

2

3 

4. Interpelace.

5 

. Návrhy k projednání. 

. Diskuse k obecním záležitostem. 

. Závěr. 

Návrhy k projednání: 
01. Kvalita pitné vody 
02 

03 

O4 

05 

. Žádost o odkup části obecního pozemku p.č. 3481/ l, k.ú. Lysá n.L., ul. Ke Kovoně 

. Nabídka odkupu podílů Z pozemků p.č. 2034/42, 1975/21 a 2241 k.ů. Lysá nad Labem 
vv 

. Výkup pozemků p.č. 14/30 a 14/45 v k.ů. Litol v rámci akce: přístaviste v Lysé nad Labem 

06' vztahu 

07. Prodej obecního pozemku připloceného k domu čp.287 ul. Na Vysoké mezi, Litol 

08' Labem (mimo) - Čelákovice (mimo) 
. Prodej pozemku -p.č. 5ll/57 p.č. 5 l l/60, 5 l l/5 k.ú.Lysá nad Labem(Na Mlíčníku) 
. Odkup infrastruktury a pozemků v lokalitě ul. Kafl<ova, Králíčkova 
. Odkupy podružných kanalizačních řadů v lokalitě Tři Chalupy, Byšičky 

09 

10 

11 

12 

13 

l4 

15 

16 

l7 

18 

19 

20 

21 

22 

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

. Návrh na uzavření splátkového kalendáře uznaného dluhu s paní 

. Návrh na schválení záměrů na prodej bytů v Milovicích 

. Návrh statutu fondu na podporu podnikatelské činnosti 

. 3. rozpočtové opatření roku 2020 (na vědomí) 

. Návrh na schválení 4. rozpočtového opatření 

. Příprava výstavby bytového domu 

. rozdělení dotace REGENERACE 2020 

. Žádost FK Litol, z.s. O možnost čerpání částky z rozpočtu města pro rok 2020 formou dotace 

. Výkup části pozemku PK 3042/3 k.ú. Lysá nad Labem za účelem výstavby obchvatu města Lysá n.L. 

Řešení užívání pozemku p.č. st.2163 k.ú. Lysá nad Labem ulice Poděbradova včetně Stavby na tomto pozemku bez nájemního 

Prodej částí obecních pozemků SŽ z důvodu trvalého záboru V rámci investiční akce Optimalizace traťového úseku Lysá nad 

. Návrh statutu fondu pro rozdělení finančních prostředků získaných z privatizace byďı v Milovicích 

. Pravidla pro poskytování příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem pro rok 2020



Žádost Domácího hospice Nablízku, z.ú. Lysá nad Labem O dotaci 
Dodatek č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace spolku OS HIPPODROM z.s. 
Dodatek č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace Divadelnímu spolku Náplavka 

Dodatek č.l k Veřejnoprávní smlouvě O poskytnutí dotace spolku DANCE EMOTION Lysá nad Labem 
Návrh na rozdělení dotací Z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem V Lysé nad 
Labem 
Návrh změn Statutu Programu na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních města Lysá nad Labem 
Informace O krizovém řízení města Lysá nad Labem v souvislosti s COVID-19 a O přijatých opatřeních 
Jednací řád Výborů Zastupitelstva města Lysá nad Labem 
Vyjmutí místa ze Přílohy 1 OZV 3/2017, O stanovení míst, na kterých mohou být provozovány hazardní hry 
Návrh na posouzení významu území a odvolání souhlasu s prodej em pozemků města 
Návrh na úspory v rozpočtu města Lysá nad Labem z důvodu poklesu daní díky COVID-19 
Zastavení privatizace 282 městských bytů 
Dotační program města Lysá nad Labem na podporu drobného a malého podnikání, na podporu činností neziskových 
organizací a k udržení nabídky sektoru služeb ohroženého šířením viru Covid-19 v roce 2020 

Zápis č. 1 z Osadního výboru Řehačka 

Zápis č. 1 z Osadního výboru Bysicky 

Termíny jednání RM a ZM ve II. pololetí 2020 
Ing. Karel Otava, v. r. 

starosta města


