
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 3. prosince 2019

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

10. 12. 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. Výkup pozemku p.č. 54/80 v k.ú. Litol, ulice Na Vysoké mezi

02. Výkup pozemku p.č. 2126/30 k.ú. Lysá nad Labem podél tratě ČD na litolské straně

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

04. Prodej části obecního pozemku připloceného k domu č.e.89 Řehačka

05.
Řešení užívání pozemku p.č. st.2163 k.ú. Lysá nad Labem ulice Poděbradova včetně stavby na tomto pozemku bez nájemního 
vztahu

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

07. Návrh úplatného převodu pozemku p.č. 138/2, k.ú. Lysá nad Labem, ul. Žižkova do majetku Města Lysá nad Labem

08. Oznámení o zamýšleném převodu pozemku p.č. PK 3497/20 k.ú. Lysá nad Labem, lokalita Řehačka

09.
Opětovné projednání uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na obecní pozemek p.č. st.1728 včetně stavby autobusové 
zastávky k.ú. Lysá nad Labem ulice ČSA

10. Souhlas s dalším postupem prací směřujících k vyhotovení dokumentace pro stavební povolení na objekt "vila Litol"

11. Dohoda o užívání pozemků v rámci investiční akce Optimalizace tratě ČD Lysá nad Labem - Čelákovice

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

13. 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

14. Odkoupení bývalé restaurace Dallas

15. Dodatek č.1 k plánovací smlouvě č.2018-0096/SM - infrastruktura k bytovému domu na Školním náměstí

16. Odkup infrastruktury a pozemků v lokalitě ul. Vichrova 

17. 12., 13. a 14. rozpočtové opatření (na vědomí) 

18. 15. rozpočtové opatření roku 2019

19. Návrh rozpočtu na rok 2020

20. Pravidla postupu při prodeji jednotek ve vlastnictví města Lysá nad Labem v Milovicích

21.
Žádost o poskytnutí individuální dotace na opravy a údržbu letního a stálého kina a na činnost kin vč. veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace



22.
Návrh na změnu Statutů Programů na činnost sportovních a společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem 
v Lysé nad Labem vč. formulářů žádostí a veřejnoprávních smluv

23. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku spolku ŠK JOLY Lysá nad Labem

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

25. Žádost FK Litol, z.s. o navýšení finančních prostředků na správu a údržbu hřiště v Litoli

26. Žádost o poskytnutí mimořádného příspěvku na reprezentaci spolku DANCE EMOTION Lysá nad Labem

27. Plánovací smlouva - infrastruktura v lokalitě ul. Ke Karlovu

28. Plánovací smlouva - infrastruktura v lokalitě ul. Za Zámkem

29. Převod infrastruktury a pozemků - lokalita Na Vysoké mezi

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

31. Žádost o změnu způsobu využití dotace dle smlouvy č. 2019-0065/ŠSK

32. Termíny jednání RM a ZM v I. pololetí r. 2020

33. OZV č. 2/2019, o místních poplatcích

34. Partnerství v rámci Organizace destinačního managementu spolku "Pojizeří a Polabí"

35. Návrh na mimořádnou odměnu neuvolněným členům ZM za výkon funkce přijímají projevu vůle snoubenců, že spolu 
vstupují do manželství

36.
Návrh na zavedení „Městského dotačního programu na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov v památkové zóně města a 
budov, které jsou památkově chráněné v katastrálním území města Lysá nad Labem a v katastrálním území Litol“ (zkráceně 
městská památková dotace)

37. Nařízení Města Lysá nad Labem č. 6/2019 Ceník placeného stání na místních komunikacích v době konání výstav

38. Nařízení Města Lysá nad Labem č.5/2019 o placeném stání na místních komunikací v době konání výstav

39. Návrh na změnu územního plánu Lysé nad Labem zkráceným způsobem

40. Žádost zastupitelstvu o úhradu čerpacích jímek

41. Zachování ochranných pásem vodních zdrojů v katastrálním území Lysé nad Labem a Litol

42. Zápis z Kontrolního výboru ze dne 02.12.2019

43. Zápis z OV Byšičky ze dne 23.09.2019

44. Partnerské město Kukeziv

Ing. Karel Otava, v. r.
starosta města


