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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  

21. 02. 2018 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, v. r. 

                                                                                                     starosta města 
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Návrhy k projednání. 

 

1. Plánovací smlouva s PMS, spol. s r. o., na výstavbu infrastruktury pro bytový dům. 

2. Urbanistická studie uspořádání okolí budoucí sportovní haly v Komenského ulici. 

3. Žádost o prodej části pozemků v ul. Komenského. 

4. Prodej části obecních pozemků p. č. 3707, 3451/70, 3451/51 a 3451/52, k. ú. Lysá n. L. 

5. Prodej části obecního pozemku p. č. 3451/63, k. ú. Lysá n. L., ul. Na Rybníčku. 

6. Odkup podílu ve výši 1/5 z pozemků p. č. PK 3009 a PK 2832, k. ú. Lysá n. L. 

7. Odkup infrastruktury – kanalizace v ul. Hrabanov – investor pí Stehnová. 

8. Odkup infrastruktury – kanalizace v ul. Hrabanov – investor p. MUDr. Berka. 

9. Podání žádosti o úplatný převod zemědělského pozemku p. č. 138/2 na SPÚ. 

10. Převod infrastruktury vybudované MS development, s. r. o., do majetku Města Lysá n. L. 

11. Plánovací smlouva na stavbu Prodloužení hl. kanalizačního řadu v ul. Na Zemské stezce. 

12. Zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p. č. st. 3006 a p. č. st. 2718, včetně staveb 

občanského vybavení (vstupní objekt do podchodu na lyské a litolské straně). 

13. Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotací, a to na činnost OS Hippodrom, Prvomájový 

dostih cena města a 140 let SDH Lysá n. L. 

14. Výsledek jednacího řízení bez uveřejnění, které navazovalo na soutěž o návrh s názvem 

„Revitalizace a případná dostavba Husova náměstí v Lysé nad Labem“. 

15. Změna č. 3 a úprava regulačního plánu Lysá n. L. – Vysoká mez. 

16. Určení zastupitele pro zpracování zprávy o uplatňování územního plánu Lysá n. L. 

17. Zřízení parkové zeleně v lokalitě 30 za areálem Kovony, a. s. 

18. Volba přísedících Okresního soudu Nymburk pro volební období 2018 – 2022. 

19. Úprava rozpočtu města na rok 2018. 

20. Koncepce sportu Města Lysá nad Labem. 

21. Zápis z veřejné schůze ve Dvorcích dne 24. 11. 2017 a Informace o žádosti obyvatel městské 

části Dvorce o řešení stavu nezpevněné komunikace od křižovatky silnice II/331 – hájenka – 

směr Stará Lysá, a požadavku na realizaci 2 – 3 sloupů VO. 

22. Informace o dopisu p. Ing. Mokoše ohledně situace s vodovodním řadem a kanalizací 

v areálu průmyslové zóny Poděbradova a Průmyslová ulice. 

23. Zápis z jednání KV dne 29. 01. 2018.  

24. Zápis z jednání Výboru pro obchvat dne 31. 01. 2018. 

25. IZ o bezpečnostní situaci v Lysé n. L. za rok 2017. 

26. Informace od SPÚ, ze dne 04. 12. 2017, ve věci převodu pozemků p. č. 514/21 a 514/8, oba 

k. ú. Lysá n. L., ul. Poděbradova. 

27. Informace o uzavření Smlouvy na zajištění provozu na místních komunikacích a určených 

pozemcích v době konání výstav pro rok 2018.  

28. IZ ve věci pozemků p. č. 3628/71 a p. č. 3628/73, k. ú. Lysá n. L., v lokalitě Řehačka. 

29. Zápis z jednání FV dne 07. 02. 2018. 

30. Koupě pozemků p. č. 823/15 a 3815, k. ú. Lysá n. L.  

 

 

 

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

pro-jednani. 

 

Za správnost: Šťastná I. 

13. 02. 2018 
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