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

tel. 325 510 233
e-mail: karel.otava@mestolysa.cz

Lysá nad Labem 2. září 2020

POZVÁNKA
na 6. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, které se koná dne 

9. 9. 2020 od 17:00 hodin

Velká zasedací místnost

Program:
1. Zahájení.

2. Návrhy k projednání.

3. Diskuse k obecním záležitostem.

4. Interpelace.

5. Závěr.

Návrhy k projednání:
01. Žádost o koupi pozemku p.č. 772/1 v k.ú. Lysá nad Labem, u Kovony

02. Žádost o koupi části pozemku p.č. 1110/22 v k.ú. Lysá nad Labem, Řehačka

03. Žádost o koupi části pozemku p.č. 2165/29 v k.ú. Lysá nad Labem, ul. V Polích

04.
Žádost o odkup obecního pozemku p.č. 3553/5 o výměře 25 m2 a části obecního pozemku p.č. 3481/1 o výměře 7 m2, k.ú. 
Lysá n.L., ul. Ke Kovoně

05. Žádost o schválení vyvěšení záměru na prodej části pozemku p.č. 3451/66

06. Žádost o prodej části pozemku p.č. 322/14 a 322/1 v k.ú. Litol, ulice Dolejší a Dobrovského sady

07.
Prodej částí obecních pozemků SŽ z důvodu trvalého záboru v rámci investiční akce Optimalizace traťového úseku Lysá nad 
Labem (mimo) – Čelákovice (mimo) 

08. Uzavření kupní smlouvy na prodej souboru obecních pozemků jako celku v lokalitě Na Mlíčníku 

09. Vzájemný prodej pozemků za 1 Kč mezi Městem Lysá nad Labem a společností Pěstitel Stratov, majetková a.s.

10. Vzájemný bezúplatný převod pozemků se Středočeským krajem

11. Prodej obecních pozemků podél silnice směrem Stratov za účelem vybudování školicího střediska „Svět záchranářů“

12. Návrh na rozdělení a zapsání pozemků města v trase silničního obchvatu do katastru nemovitostí

13. Návrh plánovací smlouvy - připojení parc. č. st. 158/1, na vodovod a kanalizaci města, v ul. Poděbradova.

14. 7. rozpočtové opatření roku 2020

15. Vyhodnocení – akceptace nabídky a žádost o odkoupení byt. jednotky do osobního vlastnictví

16. Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství za rok 2019

17. Návrh Statutu k Programu na investiční dotace pro organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem

18.
Návrh na změnu Statutů Programů na činnost sportovních a společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem 
v Lysé nad Labem, Statutů Programů na podporu kultury a sportu a volného času vč. formulářů žádostí, závěrečné zprávy a 
vyúčtování a vzor veřejnoprávních smluv

19. Návrh na rozdělení dotací z Programu na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních města Lysá nad Labem

20. Návrh na rozdělení dotací z Programu na podporu kultury II. kolo 

21. Dodatek č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č.2020-0169/ŠSK pro Rodinné centrum Parníček, z.s.



22. Dodatek č.2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace Divadelnímu spolku Náplavka

23.
OZV č. 1/2020 města Lysá nad Labem, kterou se zrušuje obecně závazné vyhlášky Města Lysá nad Labem č. 4/2006 o 
závazných částech regulačního plánu Lysá nad Labem – Vysoká Mez

24. Opětovná žádost o vyjádření Zastupitelstva města k Petici za Jedličkovu ulici bezpečnější a klidnější

25. Stanovení odměn místní komise a okrskových volebních komisí

26.
Připravenost města Lysá nad Labem a ORP Lysá nad Labem na epidemiologická opatření v případě výskytu další vlny 
epidemie coronaviru .

27. Zápis č. 1 z Kontrolního výboru ze dne 27.08.2020

Ing. Karel Otava, v. r.
starosta města


