
                                                                                                      

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 
 

konané dne 04.04. 2018 

 

Zpráva o rozšíření služeb České pošty, s.p. 

 

 

Zpráva se předkládá z důvodu: 

řešení požadavku občanů Litole na zajištění služeb pošty po uzavření nadjezdu 

             

Zprávu vypracoval:  

Ing. Miloš Dvořák      

               

Zprávu předkládá:   

Ing. Karel Otava, starosta města                   

      

Do ZM bude přizván:     

    - 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh na usnesení 

 

Zastupitelstvo města 

  

b e r e   n a    v ě d o m í 

 

zprávu o rozšíření služeb České pošty s.p., na adrese Jiráskova 5, 289 22 Lysá nad Labem - 

Litol, 

 

s c h v a l u j e  

 

návrh na rozpočtové opatření č. … vytvoření nové položky v rozpočtu města na rok 2018 

Služby České pošty v částce 150 000 Kč- přesun z rezervního fondu.  

 

 Podpis předkladatele: 

 

     

  Podpis starosty nebo 

   místostarosty:  

 

 

 



Důvodová zpráva 

Na setkáních občanů města s panem starostou, která se konala v Litoli ve dnech 25. ledna a 1. 

března, zazněla kritika, že Litol je opomíjenou částí města a tento stav se ještě zhorší po 

uzavření nadjezdu. 

Jednou z možností, jak tento stav zvrátit, je otevření detašovaného pracoviště České pošty, 

s.p. (dále ČP), v budově v majetku města, č.p. 5 Jiráskova ulice. Na základě jednání pana 

starosty s Ing. Liborem Černým, ředitelem  oblasti Východní Čechy, bylo dohodnuto otevření 

Výdejního místa II Lysá nad Labem – Litol. Podmínky jsou uvedeny v příloze – záznam 

z jednání 23.02.2018. 

Od začátku března proběhla řada jednání o konkrétních úkolech obou stran. Zvažovalo se i 

umístění mimo č.p. 5, ale s přihlédnutím k dalším smluvním vztahům bylo rozhodnuto 

ponechat výdejní místo v č.p. 5. 

ČP zajistí technické vybavení (listovní a balíkovou váhu, trezor), město kancelářské vybavení, 

případné pojištění objektu a především personální zajištění. To bude tvořit největší položku 

plánovaných nákladů. Je předpokládána hodinová mzda 120 Kč hrubého, úvazek 4 hod. za 

pracovní den, tj. 80 hod./měs. Přepokládané náklady za 4-12/2018 činí 90-100 000 Kč. 

Základní sada obálek a známek v požadovaném sortimentu činí 20 000 Kč. 

Za poskytované služby poskytne ČP městu paušální odměny za výdej zásilek 1 470 Kč/měs., 

za podací službu 920 Kč, odměna z prodeje obálek a známek je 4,2 % z realizovaného 

prodeje.  

Výdejní místo nebude vybaveno počítačem, evidenci povede zaměstnanec v papírové podobě 

a veškeré záznamy převede ČP do elektronické podoby na pracovišti ČP v Lysé. ČP zajistí 

proškolení zaměstnanců a během 1-2 týdnů bude na pracovišti přítomen mentor. 

  

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM:  

V této věci nebylo žádné. 

 

Stanovisko k návrhu: 

Nebylo projednáno v komisích ani výborech. 

Paní Ing. Polenová jednala o případném rozšíření pojistné smlouvy města – zatím není nutné 

pojistnou smlouvu upravovat. 

 

Vztah k rozpočtu: 

Náklady na činnost ČP nejsou zahrnuty v rozpočtu města, je navrženo vytvoření nové položky 

v rozpočtu města na rok 2018 Služby České pošty v částce 150 000 Kč - přesunem 

z rezervního fondu. 

           

Přílohy: 

Záznam z 23.02.2018 

                                                                                            Ing. Miloš Dvořák 

                                                                         tajemník 

 

 

 

 

 

 

 



 


