
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

Lysá nad Labem 20. června 2019

POZVÁNKA
na 3. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, které se koná dne 

26. 6. 2019 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. Zápis z jednání ZM dne 17.04.2019

02. Projednání průběžných výsledků petice za zachování MPZ v Lysé nad Labem, jejíž příjemce je primárně Ministerstvo kultury 

03. Projednání problematiky bytového domu v ČSAP v kontextu s průběžnými výsledky Petice proti projektu v ČSAP 

04. Návrh na odvolání starosty města z redakční rady Listů a jmenování jejích členů zastupitelstvem 

05. Návrh na upřesnění využití budovy č. p. 13 náměstí B. Hrozného pro školské účely 

06.
Projednání problematiky výstavby hal pro drobnou výrobu, řemesla a ateliery v lokalitě ulice Na Mlíčníku v kontextu s 
výsledky Petice proti výstavbě hal projektovaných jako ubytovny 

07. Strategický plán rozvoje města Lysá nad Labem do roku 2030

08. Jmenování velitele městské policie

09. Pořízení změny č. 2 č. 3 územního plánu Lysá nad Labem z vlastního podnětu zkráceným způsobem

10. Žádost o koupi obecních pozemků p.č. 511/59, 511/56, 511/54, 511/49 a 511/4 všechny v k.ú. Lysá nad Labem, za stávajícím 
areálem společnosti UNISPO Bezno s.r.o. směr komunikace do průmyslové zóny

11. Žádost o odkup či pronájem obecního pozemku p.č. 2131/1 k.ú. Lysá n.L., Kačín

12. Žádost o odkup či pronájem části obecního pozemku p.č. 2673/1 k.ú. Lysá n.L., Sídliště

13. Řešení duplicitního zápisu vlastnictví pozemku p.č. 3451/103 k.ú. Lysá nad Labem, ulice Havlíčkovo náměstí

14. Potvrzení kupní ceny za pozemek p.č. 2126/30 o výměře 8 775 m2 v k.ú. Lysá nad Labem

15. Odkup infrastruktury – kanalizace a vodovod v ul. Ke Kovoně, Kupkova 

16. Odkup infrastruktury – vodovod v ul. Jaromírovy Sady 

17. Odkup infrastruktury - vodovod v ul. Čechova

18. Dodatek č.2 k plánovací smlouvě č. 1/2015 KÚ – infrastruktura v lokalitě Na Vysoké mezi

19. Informativní zpráva: Zápis z jednání výboru pro obchvat města Lysá nad Labem ze dne 22.5.2019

20. Návrh rozdělení dotace z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem II. kolo včetně veřejnoprávních smluv

21. Partnerská smlouva mezi městy Lysá nad Labem a Kukeziv (Ukrajina) 

22. Privatizace bytového fondu města Lysá nad Labem v Milovicích



23. Vyhodnocení služby SENIOR TAXI

24.
OZV 1/2019 o zabezpečení, udržování veřejného pořádku, čistoty, ochrany veřejné zeleně a zlepšení estetického vzhledu 
města

25. Návrh na úpravu jednacího řádu Zastupitelstva města Lysá nad Labem

26. Poskytnutí půjčky z FKSP na vzdělávání

27. Směrnice č. 9/2019 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

28. Návrh na odvolání předsedkyně OV Dvorce a jmenování nové předsedkyně OV Dvorce

29. Zápis z OV Byšičky dne 13.03., 14.04. a 07.05.2019

30. Návrh na výkup pozemků od Státního pozemkového úřadu Praha

31. Návrh na vydání změny č. 4 Regulačního plánu Lysá nad Labem - Vysoká Mez

32. Návrh ke schválení - postup při privatizaci bytů

33.
Závěrečný účet Města Lysá nad Labem za rok 2018 a schválení účetní závěrky za rok 2018, přezkoumání hospodaření města 
za rok 2018

34. 6. a 7. rozpočtové opatření (na vědomí)

35. 8. rozpočtové opatření roku 2019

36. Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pozemky za účelem realizace stavby "Cyklostezka Poděbradova"

37. Zápis z Kontrolního výboru č. 4 ze dne 29.04.2019

38. Zápis z Kontrolního výboru ze dne 03.06.2019 ZM 

Ing. Karel Otava, v. r.
starosta města


