
 

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem 
 

konané dne 05.09. 2018 

 

Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o spolupráci veřejných zadavatelů 

 

     

Zprávu předkládá:   

Mgr. Hynek Fajmon, předseda Výboru pro majetek obce a dostavbu obchvatu 

Ing. Petr Gregor, člen výboru 

                         

Do ZM bude přizván:     

 - 

 

RM 28.08.2018 Usnesení č. 583  

Rada města 

 

I. s c h v a l u j e 

návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o spolupráci veřejných zadavatelů (stavba II. etapy obchvatu 

města), včetně úprav vzešlých z diskuse,  

  

 

II. p ř e d k l á d á 

zastupitelstvu města dne 05.09. 2018 návrh k projednání. 

 

    
 

 

 

Návrh na usnesení 

 

Zastupitelstvo města 

  

s c h v a l u j e 

dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci veřejných zadavatelů (stavba II. etapy obchvatu města), 

 

u k l á d á 

 

p. starostovi projednat dodatek č. 2 se zástupci Středočeského kraje a předložit jej ke 

schválení v zastupitelstvu kraje. 

 

 

 

 Podpis předkladatele: 

 

     

  Podpis starosty nebo 

   místostarosty: 

 



Důvodová zpráva: 

Popis problému: 

ZM 20. června 2016 uložilo určeným zastupitelům jednat se Středočeským krajem o 

podmínkách, za nichž SK odkoupí pozemky, určené pro stavbu II. etapy obchvatu. Jednání 

delegace města u náměstka hejtmana pro dopravu se konalo dne 20.08.2018 v Praze. Za město 

se jednání zúčastnili: p. Ing. Otava, pí Fischerová, p. Ing. Gregor, p. Mgr. Fajmon. Pan Bc. 

Robeš byl omluven. Z jednání vyplynulo, že příprava projektové dokumentace běží a do 

podzimu 2018 se očekává vydání ÚR. Město požádalo o smluvní řešení pro proplacení 

vykupovaných pozemků z dotace EU. Náměstek p. Petrtýl navrhl, aby se věc řešila dodatkem 

č.2 ke smlouvě o spolupráci mezi městem a krajem. Město Lysá nad Labem má připravit 

první návrh a předat jej kraji. Pan Gregor připravil návrh dodatku. Předseda výboru zjistil, že 

smlouvu řešící výkupy pozemků pro obchvat má s krajem Vysočina uzavřeno město Velká 

Bíteš. Výbor diskutoval o tom, co by měl dodatek obsahovat. Bylo dohodnuto, že bude 

obsahovat A. popis stávajícího stavu, B. závazky kraje podat žádost o dotaci v Integrovaném 

regionálním operačním programu (IROP) včetně žádosti o proplacení nákladů na výkupy 

pozemků, C. závazek kraje v podobě budoucí smlouvy o smlouvě kupní na pozemky města. 

Město by mělo v první fázi vyjednávání chtít, aby bylo proplaceno minimálně 85% ze 

skutečně vynaložených nákladů tj. 250 Kč/1m2 a to po dokončení akce a proplacení dotace. 

Návrh dodatku připraví předseda výboru a rozešle k připomínkování členům výboru a 

městskému právníkovi tak, aby věc mohla být předložena do rady města 28.8. a do 

zastupitelstva města dne 5. září 2018. 

Dosavadní rozhodnutí RM a ZM:  

ZM 20.06.2018 Usnesení č. 114: 

Zastupitelstvo města ….    III. u k l á d á  

určeným členům ZM (p. Ing. Otava, pí Fischerová, p. Ing. Gregor, p. Mgr. Fajmon a p. Bc. 

Robeš) jednat se zástupci hejtmanky Středočeského kraje pro oblast dopravy a pro oblast 

investic o podmínkách, za nichž SK odkoupí pozemky určené pro stavbu II. etapy obchvatu. 

Cílem jednání je zajistit aktuální informace o stavu příprav akce na kraji a o podmínkách 

výkupu pozemků města krajem tak, aby se městu vrátily vložené finanční prostředky. 

Termín: do 31. 07. 2018 

Stanovisko k návrhu:  

Bylo projednáváno ve výboru pro obchvat. Dodatek č. 2 byl upraven v části III dle 

připomínek pana Mgr. Dostála a členů RM. 

 

Vztah k rozpočtu: 

Náklady na výkup pozemků pro stavbu obchvatu jsou nákladovou položkou města. Dodatek 

č. 2 znamená šanci na proplacení alespoň části vynaložených prostředků do pokladny města. 

 

Příloha: 

Návrh dodatku č. 2 

 

 

                                                                     Mgr. Hynek Fajmon, Ing. Petr Gregor 

       

 

 

 

 



Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o spolupráci veřejných zadavatelů 
 

1. Středočeský kraj 

se sídlem: Zborovská 81/11, - Smíchov, 150 00, Praha 5 

zastoupený: Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje 

plus doplnit další údaje 

 

2. Město Lysá nad Labem 

se sídlem: Husovo náměstí 23, Lysá nad Labem, 289 22, 

zastoupený: Ing. Karel Otava, starosta města 

plus doplnit další údaje 

 

I. Úvodní ustanovení 

 

Dnešního dne, měsíce a roku se obě uvedené smluvní strany dohodly na následujícím textu 

Dodatku č. 2. ke Smlouvě o spolupráci veřejných zadavatelů č. 5488/DOP/2015 na akci 

„II/272 Litol – Lysá nad Labem, 2. stavba“. 

 

II. Popis současného stavu přípravy akce dle smlouvy o spolupráci 

Během 2. poloviny roku 2017 a roku 2018 probíhá úprava projektové dokumentace pro 

stavbu. Projektant stavby je v současnosti těsně před podáním žádosti o nové územní 

rozhodnutí. Vydání nového územního rozhodnutí se předpokládá během podzimu 2018. 

Město Lysá nad Labem obdrželo od projektanta stavby na jaře 2018 nový záborový elaborát, 

který obsahuje další pozemky potřebné pro trvalý zábor. Zastupitelstvo města Lysá nad 

Labem se proto rozhodlo opětovně oslovit vlastníky pozemků s nabídkou odkupu. Nabídky 

byly odeslány v průběhu 7-8/2018 všem soukromým vlastníkům pozemků v trase stavby dle 

nového záborového elaborátu. Město bude pokračovat ve výkupech dle reakce vlastníků. 

 

Článek č. III bod Zajištění akce  

se mění takto: 

Středočeský kraj: 

ch) se zavazuje podat žádost o dotaci do programu IROP včetně nákladů na majetkoprávní 

vypořádání pozemků nutných pro stavbu. 

 

i)se zavazuje uzavřít s městem Lysá nad Labem smlouvu o smlouvě budoucí kupní, týkající se 

všech pozemků nutných pro stavbu obchvatu města dle záborového elaborátu, které jsou nebo 

se v budoucnu stanou vlastnictvím města Lysá nad Labem. Město vykupuje pozemky za cenu 

250 Kč/m
2
. Kupní cena bude městu Lysá nad Labem uhrazena po ukončení a zaplacení stavby 

v té výši, ve které bude proplacena dotace z IROP. 

 


