
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 18. září 2019

POZVÁNKA
na 5. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, které se koná dne 

25. 9. 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. Žádost o odkup části obecního pozemku p.č. 3481/1, k.ú. Lysá n.L., ul. Ke Kovoně

02. Žádost o odkup části obecního pozemku p.č. st. 297/1, k.ú. Lysá n.L., ul. Na Františku

03. Žádost o odkup či pronájem části obecního pozemku p.č. 3451/52, k.ú. Lysá n.L., ul. Na Písku

04. Výkup části pozemků od  za účelem výstavby obchvatu města Lysá n.L. o celkové výměře 4 919 m2

05. Výkup části pozemku 43/4 k.ú. Litol za účelem výstavby obchvatu města Lysá n.L.

06. Výkup části pozemku PK 2673/39 k.ú. Lysá nad Labem za účelem výstavby obchvatu města Lysá n.L. 

07. Výkup pozemku včetně artézské studny a pozemku na stavbu úpravny vody v areálu Kovona a.s. a prodej části pozemku p.č. 
3484/2 v k.ú. Lysá nad Labem 

08. Nabídka odkupu pozemků p.č. 511/57, 511/60 a 511/5 v k.ú. Lysá nad Labem (za areálem Unispol)

09. Prodej obecních pozemků připlocených k domu čp.1724 ul. Za Zámkem Lysá nad Labem

10. Bezúplatný převod části pozemku p.č. 1110/1, k.ú. Lysá nad Labem, nově označeno jako ppč. 1110/22 o výměře 1 056m2, 
komunikace Řehačka

11.
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na obecní pozemek p.č. st.1728 včetně stavby autobusové zastávky k.ú. Lysá nad 
Labem ulice ČSA

12. Majetkoprávní vypořádání (prodej pozemků a právo provedení stavby) – rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem 

13. Informativní zpráva:Zápis z jednání výboru pro obchvat města Lysá nad Labem ze dne 4.9.2019

14. Odkup infrastruktury a pozemků v lokalitě ul. Vichrova.

15.
Dodatek č.1 k plánovací smlouvě č.2018-0096/SM - infrastruktura související s výstavbou bytového domu - investor PMS, 
spol. s r.o.

16. Nařízení Města Lysá nad Labem č. 3/2019 o placeném stání 

17. Ceník placeného stání na místních komunikacích

18. Návrh statutu "Programu na podporu volnočasových aktivit ve školských zařízeních"

19. Vyhodnocení služby Senior taxi

20.
Návrh na poskytnutí podílů vlastníků kulturních památek z dotace Programu regenerace a z rozpočtu města a schválení 
veřejnoprávních smluv 



21. Nové názvy ulic

22. Zadání územní studie Lysá n.L. - Nová Litol - návrh

23. Odvolání předsedy OV Byšičky a jmenování nového předsedy OV Byšičky

24. Termíny RM a ZM v II. pololetí roku 2019

25. Petice za zabezpečení bezpečnosti, hluku a vibrací v ulici Jedličkova = silnice II. tř. č. 272

26. 10. rozpočtové opatření (na vědomí)

27. 11. rozpočtové opatření roku 2019

28. Zápis č. 5 z Finančního výboru konaného dne 11.9.2019

29. Žádost Spolku rodičů žáků ZŠ J. A. Komenského o rekonstrukci pavilonu E

30.
Rekonstrukce pavilonu E v ZŠ J.A. Komenského, Lysá nad Labem (doplnění k bodu Žádost Spolku rodičů žáků ZŠ J.A.K. o 
rekonstrukci pavilonu E)

31. Nominace paní Zuzany Viktoriové do Finančního výboru

32.
Zastavení projektu MŠ Drážky a zrušení položky v rozpočtu, zastavení rekonstrukce hospodářské budovy MŠ Mašinka na 
třídy včetně PD a přístupové cesty a zrušení položky v rozpočtu

33. Návrh na odvolání starosty města Lysé nad Labem z redakční rady Listů, jmenování všech členů redakční rady Listů 
zastupitelstvem města a schvalování Pravidel pro vydávání měsíčníku „Listy města Lysá nad Labem a okolí“

34. Zápis z Osadního výboru Byšičky ze dne 17.06.2019.

35. Zápis z OV Byšičky konaného dne 16.08.2019

36. Zápis z Kontrolního výboru konaného dne 16.09.2019

37. Návrh na otevření diskuse o možné koupi restaurace Dallas a souvisejících nemovitostí v Litoli městem Lysá nad Labem 

Ing. Karel Otava, v. r.
starosta města


