
Město Lysá nad Labem 

Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 

tel. 325 510 233                   fax 325 552 066 

e-mail: karel.otava@mestolysa.cz 

 

 

P O Z V Á N K A 
 

 

na jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, které se koná  

13. 02. 2019 od 17.00 hodin ve velké zasedací místnosti Města Lysá 

nad Labem. 

 
 

 

 

 

 

P r o g r a m 

 

 

1. Zahájení. 

 

2. Návrhy k projednání. 

 

3. Diskuse k obecním záležitostem. 

 

4. Interpelace. 

 

5. Závěr. 

 

 

 

 

 

          Ing. Karel Otava 

                                                                                                   starosta města 

 

 

 
 

 

 

mailto:karel.otava@mestolysa.cz


Návrhy k projednání. 

 

1. Návrh na výkup části pozemku p. č. PK 3042/5 o výměře 17m2, k. ú. Lysá nad L., pod 

budoucí stavbou obchvatu II. etapa. 

2. Návrh na výkup části pozemků od p. Petra Rubeše v k. ú. Lysá nad L., pod budoucí stavbou 

obchvatu II. etapa. 

3. Návrh na bezúplatný převod pozemku p. č. PK 1478/4 parcela původ Přídělový plán nebo 

jiný podklad (GP) v k. ú. Lysá nad L., lokalita Řehačka. 

4. Majetkoprávní vypořádání – rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem. 

5. Návrh ceny vodného a stočného na rok 2019. 

6. Opětovná žádost o možnost pronájmu obecního pozemku p. č. 2655/11 k. ú. Lysá nad L. pod 

plechovou garáží č. 8 z důvodu nabytí v dědickém řízení. 

7. Návrh na výkup části pozemků p. č. 2536/26 a 3584/34, k. ú. Lysá nad L., pod budoucí 

stavbou obchvatu II. etapa. 

8. Návrh na výkup části pozemku p. č. 1473 o výměře 15m2, k. ú. Ostrá, pod budoucí stavbou 

obchvatu II. etapa. 

9. Návrh na výkup pozemku p. č. 3814 v k. ú. Lysá nad L., ul. Růžová. 

10. Návrh na výkup pozemku p. č. 552/18 o výměře 87 m2, k. ú. Lysá nad Labem, pod budoucí 

stavbou obchvatu II. etapa. 

11. Návrh na výkup pozemků pro výstavbu obchvatu města Lysá nad Labem, II. etapa od rodiny 

Pýchových. 

12. Návrh ceny stočného na rok 2019 pro obec Stratov. 

13. Plánovací smlouvy – podružné kanalizační řady v lokalitě Tři Chalupy – Byšičky. 

 Předkládá správa majetku města 

 

14. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na činnost kina a na opravu a údržbu kin. 

15. Návrh na rozdělení dotací z Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi 

do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem. 

16. Návrh na rozdělení dotací z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad 

Labem. 

17. Návrh na rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem. 

18. Návrh na udělení vyznamenání Lysá nad Labem. 

 Předkládá odbor školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury 

 

19. Návrh úpravy rozpočtu roku 2019. 

 Předkládá finanční odbor 

 

20. Návrh na schválení rozpočtového výhledu pro léta 2020-2021. 

21. Návrh Nařízení Města Lysá nad Labem č. 3/2018 o placeném stání na místních komunikací 

v době výstav. 

22. Informativní zpráva Petice – prodejna Sídliště. 

23. Informativní zpráva – Petice – Za výstavbu tělocvičny se zázemím při ZŠ TGM v Litoli v r. 

2019. 

24. Schválení podání žádosti o dotaci k projektu „Pořízení mobilního kluziště v Lysé nad 

Labem“ na MMR. 

 Předkládá kancelář úřadu 

 

25. Informativní zpráva o bezpečnostní situaci v Lysé nad Labem za rok 2018. 

 Předkládá městská policie 

 



26. PD Rekonstrukce historické části radnice na Husově náměstí. 

27. PD Park 30. výročí osvobození Lysá nad Labem. 

28. Schválení podání žádosti o dotaci k projektu „Obnova místní komunikace v ul. 28. října, 

Lysá nad Labem“ na MMR. 

 Předkládá odbor městského investora 

 

29. Zápis z Kontrolního výboru konaného dne 22.01.2019. 

 Předkládá kontrolní výbor 

 

30. Podání žádosti na DT MMR ČR na výstavbu tělocvičny v Litoli. 

 Předkládá Ing. Jan Marek – zastupitel města 

 

31. Návrh na zveřejnění záměru na prodej obecních pozemků podél silnice směrem Stratov za 

účelem vybudování školicího střediska „Svět záchranářů“. 

 Předkládá Romana Fischerová – zastupitelka města 

 

32. Odkup nebytového prostoru sloužící jako kulturní zařízení Calypsso v domě čp. 582 a 

pozemku p. č. 624/6 k. ú. Lysá nad Labem. 

 Předkládá Ing. Karolína Chudobová – zastupitelka města 

 

 

 

 

Jednotlivé podklady ke stažení: https://mestolysa.cz/cz/samosprava/zastupitelstvo/podklady-

pro-jednani. 

 

Za správnost: Kočová M. 

06. 02. 2019 
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